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Sex ako ho nepoznáte - Ksawery Knotz ke
stažení PDF Jedni sa pýtajú: „Čo je Boha do
môjho sexu?”. Iní, keď počujú o posvätnosti
manželského aktu, si hneď predstavia, že taký
sex musí byť pozbavený radosti, milostných
hier, fantázie a atraktívnych polôh. Má byť
smutný ako pohrebné piesne. Otec Ksawery
Knotz veľmi jednoduchým a otvoreným
spôsobom poukazuje na to, že jedni i druhí sa
mýlia. Čo je Boha do môjho sexu? A čo je
Boha do tvojho zdravia, peňazí, práce,
odpočinku, lásky, smrti? Ak nič, znamená to,
že nie si kresťan! Boh nás nesleduje v spálni,
ale záleží mu na šťastnom pohlavnom živote
manželov. Je to čas, v ktorom ich obdarúva
svojimi darmi. Cieľom sexuálneho spolužitia
nemôže byť iba príjemnosť sama, ale
budovanie vzťahu, prežitie jednoty v
intímnom spojení milujúcich sa osôb. Kniha
vzbudila široký ohlas už pred rokom, keď
vyšla v Poľsku a stala sa hneď bestsellerom.
Titulky ako „Katolícky mních expertom na
sex“, či „Katolícka kamasutra“ alebo „Aj
katolíci môžu mať potešenie zo sexu“ sa
objavovali v rôznych médiach. Kniha sa
objavila v hlavných správach svetových
agentúr ako BBC a na Slovensku informáciu
o knihe priniesla Markíza v hlavnom
spravodajskom čase. V týchto dňoch
vychádza kniha v slovenskom vydaní.
Obohatená o kreslené vtipy, je písaná
zrozumiteľným spôsobom a píše o veciach, o
ktorých sa ťažko dočítate inde. Autor Ksawer
Knotz, poľský kapucínsky kňaz píše o
intímnych manželských veciach otvorene a
ako skutočný expert. Mnoho rokov sa venuje

poradenstvu manželov v oblasti intimity a
mnoho párov sa mu zveruje so svojimi
problémami a radosťami. Kniha obsahuje aj
témy ako: Čo je Boha do môjho sexu? Čo sa
smie pri sexe? Koľko detí by mal mať
katolík? Ako je to s antikoncepciou? Aké
ťažké sú sexuálne hriechy? Potešenie, ale pre
obidvoch? Zdržanlivosť – trest alebo
predohra?

