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Vstup do trilogie

1. DÍL
ABYCHOM SI ROZUMĚLI...
Kniha přináší nejen psychologické znalosti potřebné pro možnost ideálního
partnerského vztahu, ale pomáhá poznávat i smysl života a zabývá se mnoha
problémy, které šťastný život nabourávají, dotýká se i problému AIDS. Štěstí,
láska, rodina, to je obsah hlavního téma 1. dílu.

2. DÍL
NOVÝ ŽIVOT
Kniha seznamuje s počátkem lidského života a s prenatálním vývojem. Postoj
rodičů k počatému životu má vliv na štěstí v manželství, ovlivňuje jeho kvalitu.
Růst a vývoj plodu přibližují fotografická dokumentace i tabulka růstu od početí do
porodu. Další část publikace je věnována přípravě na porod a informacím o celé
problematice plánovaného rodičovství. Význam zde mají i svědectví a příběhy ze
života.

3. DÍL
NA VLNÁCH TRANSCENDENCE
Kniha obsahuje často přehlížené duchovní aspekty, podmiňující vskutku šťastné
manželství. Dozvíte se o cestách k životu z lásky, v lásce a pro lásku. Může být
něco důležitějšího než zdroj lásky? Kniha pomáhá nacházet víru i odstraňovat
pochybnosti a seznamuje se zásadami života rodiny s Bohem.
Arcibiskupství olomoucké udělilo knize Jana Chlumského
„Tajemství šťastného manželství - 3. díl: Na vlnách transcendence“ imprimatur pod jednacím
číslem 1696/98 ze dne 10. srpna 1998.

RECENZE
Slovo o trilogii
Recenzované dílo Tajemství šťastného manželství, jehož 1. a 2. díl na sebe volně, ale vhodně
navazují, je rozsahem nevelkou, ale přesto závažnou a srozumitelnou pomůckou při životním
hledání a orientaci těm mladým lidem, kteří pomýšlejí na manželství, popř. se na ně chystají, anebo
v něm učinili prvé kroky. Snoubí se v něm znalost odborné literatury, přetavená do podoby
přístupné i lidem bez vyššího vzdělání, aniž by přitom slevila z náročnosti, a zároveň životní
zkušenost a moudrost autorova. Zabývá se hlavně psychologickými a z části i morálními otázkami
partnerství, manželství a rodičovství (1. díl). Za zvláště cennou považuji pomůcku k sebereflexi,
totiž tři řady otázek, které je vhodné si postupně položit při rozvíjení vztahu a před rozhodnými
kroky v něm.
Záslužné je i přístupné přiblížení předporodního vývoje dítěte a metod přirozeného plánování
rodičovství v 2. díle. Minulá doba v této oblasti zanechala ve znalostech a myslích hodně mezer a
předsudků, je co doplňovat, když navíc vývoj jde dopředu. Z hlediska zdravotně výchovného je
vhodně zařazeno a zpracováno pojednání o sociálně patologických jevech, narušujících partnerské,
manželské a rodinné soužití, včetně upozornění na panující předsudky.
Při četbě netřeba mít obav, že nás autor zavádí do oblastí sporných či diskutabilních. Práce je
tedy vhodným doplňkem rodinné výchovy a školního vzdělání právě v přiblížení tradičních
zdravých zásad a hodnot. Jako takovou ji lze jednoznačně doporučit do rukou mladých lidí,
otevřených přijetí lidsky i duchovně náročného, ale krásného poslání vytvářet a žít lidskou rodinu
založenou na trvalém manželském vztahu, otevřenou dětem.
PhDr. Jaroslav Šturma

Toto dílo mohu po odborné stránce, z pohledu gynekologa, vřele doporučit k poučení mládeže.
Autor v něm uceleně podává užitečné poznatky potřebné pro zdravý život. Ve 2. dílu autor
přibližuje počátky našeho života a vede k větší odpovědnosti v sexuálním životě. Jsem velmi ráda,
že jsem stála při zrodu tak potřebné knížky, a že jsem mu mohla pomoci odbornou radou. Je velmi
důležité vědět, jak spolehlivě a zdravě předcházet nechtěným těhotenstvím, ale i mít k tomu
potřebné podněty. To se zde nabízí. Toto dílo stojí za zařazení mezi učebnice pro mládež.
MUDr. Xenie Preiningerová

