Księgarnia internetowa jack.pl

Sztuka planowania rodziny
Josef Rötzer
Kategorie:
Książki > Książki dla dorosłych > Dla małżeństw

29,00 zł
numer katalogowy: MS/0038
ISBN:

125 x 195 mm

liczba stron:

125 x 195 mm

format:

125 x 195 mm

oprawa:

miękka

rok wydania:

2005

Książka prof. med. J. Rötzera na temat metody objawowo-termicznej miała już ponad trzydzieści wydań w
krajach niemieckojęzycznych. Została również przetłumaczona na kilkanaście języków. Państwo mają przed
sobą drugie jej wydanie. W przystępny sposób przedstawia ona, na podstawie solidnych badań naukowych,
zasady jednej z najskuteczniejszych metod rozpoznawania płodności. Publikacja jest przeznaczona dla par
małżeńskich. Daje ona niezbędną wiedzę na temat możliwości tak potrzebnego świadomego planowania
liczby dzieci w rodzinie.
Poznanie fizjologii kobiecego organizmu budzi podziw dla precyzji i celowości natury oraz skłania do
współżycia małżeńskiego z uwzględnieniem jej mądrych praw. Okresy płodności i niepłodności są naprawdę
łatwe do ustalenia. Trzeba tylko nauczyć się prostego sposobu obserwacji, który szybko staje się nawykiem.
Obserwacje te pozwalają kobiecie nie tylko zrozumieć własny organizm, ale zwiększają też jej poczucie
wartości. Współodczuwanie męża wywołuje w żonie uczucie wdzięczności i uznania dla niego. Prowadzi to
do głębszego porozumienia zarówno w dziedzinie seksualnej, jak i emocjonalnej, a tym samym wzmacnia
więź małżeńską. Taka postawa ożywia przyjaźń i wzajemne oddanie małżonków, które w wielu związkach są
niestety zaniedbywane.
Statystyki dowodzą, że wśród małżeństw stosujących naturalną metodę planowania rodziny rozpada się
zaledwie od dwóch do pięciu procent par, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i USA ilość rozwodów
sięga obecnie pięćdziesięciu procent. Trwała i zgodna rodzina ma ogromne znaczenie nie tylko dla
małżonków, ale także dla szczęścia ich dzieci i dla całego społeczeństwa. Nie straćmy więc tej wielkiej
szansy.
Nowy przekład (2005) tej niezwykle ważnej książki został skonsultowany i zaaprobowany przez specjalistów
z Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, tel. (22) 629 06
89.
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