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Mænd, som er for travle eller for fraværende til at bruge tid sammen med deres familier, som ikke slår til på
arbejdet eller i hjemmet.

Mange mænd i dag er usikre på deres identitet, bange for autoritet og bange for Gud. Kønsrollemønstrene er
væk og med dem den gamle sikkerhed.

Denne bog handler om genoprettelse af mænd, men giver også håb til kvinder, da det feminine og maskuline
fuldstændiggør hinanden. Leanne Payne identificerer problemet og dets rødder og giver eksempler fra sin
egen rådgivningstjeneste. Bogen er også en hjælp til helbredelse af sjælesår og seksuelle forstyrrelser.

Leanne Payne, en kendt rådgiver og forfatter har igennem mere end 40 år hjulpet mennesker gennem
rådgivning og bøn. Hun er også forfatter til "Guds helbredende nærvær" og "Personlighedens genoprettelse
ved helbredende bøn", som også er udgivet af Scandinavia, samt til "The Broken Image" og "Restoring the

Christian Soul", som ikke er udgivet på dansk.
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