ítit,
te na něho
a není
Největším
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Nově vydané knihy

Jak být skvělým
rodičem

Jak zvládnout
partnerskou
komunikaci

Nancy van Peltová

Nancy van Peltová

Knížka je výběrem těch nejdůležitějších myšlenek
z knihy Umění komunikace od známé americké
psycholožky Nancy van Peltové. Autorka pomáhá
nejen odhalit špatné komunikační návyky, ale zároveň
připomíná principy, které – pokud je přijmeme za své –
dokážou zachránit či obnovit i slabý a poškozený vztah.
Partnery vede k opravdovému sdílení a porozumění
stojícímu na respektování vlastních i partnerových
postojů a pocitů.

„Většina nesnází mezi partnery není výsledkem zlého
úmyslu: dochází k nim prostě proto, že si nerozumíme.
Nevidíme dobře do srdce druhého. Mnohým nepochopením
bychom se mohli vyhnout, kdybychom si ověřili, zda naše
vnímání bylo správné, zda jsme dobře porozuměli tomu,
co měl partner skutečně na mysli.

Jak·být
skvělým
skvělým
rodičem

“

Nancy van Peltová

JAK ZVLÁDNOUT PARTNERSKOU KOMUNIKACI
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JAK BÝT SKVĚLÝM RODIČEM
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Jak
zvládnout
partnerskou
komunikaci
Nancy van Peltová

Ještě nikdy nebyla rodina v tak vážném ohrožení jako dnes. Polovina manželství končí rozvodem. Důležitost mezilidských vztahů však
zůstává stejná.
Kniha nabízí důležité principy týkající se výchovy dítěte. Staví na sebeúctě dítěte jako na
základním faktoru ovlivňujícím jeho úspěšnou budoucnost. Seznamuje čtenáře se základy budování jeho osobnosti a s tím, jak vést
v rodině efektivní komunikaci.

Neuspokojivá komunikace je jedním z nejběžnějších projevů narušeného vztahu. Autorka
pomáhá nejen odhalit špatné komunikační
návyky, ale zároveň připomíná principy, které
dokážou zachránit či obnovit i slabý a poškozený vztah. Partnery vede k hlubokému sdílení a porozumění stojícímu na respektování
vlastních i partnerových postojů a pocitů.

10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 88 Kč

10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 88 Kč
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Kudy do nebe
V knížkách nazvaných Kudy do nebe najdete krátké příběhy, bajky,
zamyšlení a citáty, které vás mohou obohatit na vaší cestě životem.
Ilustrace ke knihám vytvořil Peter Matis.

Cesta přátelství, Cesta radosti –
Kudy do nebe 3
Po cestách dalšího dílu z edice Kudy do nebe se čtenáři
dostávají k hodnotám, které se z našich uspěchaných
životů zaplavených kdejakými starostmi leckdy vytrácejí – k přátelství a radosti. Obě tyto cesty se navzájem
podporují: přátelé nám pomáhají pociťovat radost ze
života a naopak vědomé rozhodnutí vidět každý okamžik jako jedinečný a naplnit jej radostí způsobuje, že
si lépe uvědomujeme cenu přátelství.
11,5 ×17 cm, brožovaná, 64 stran, 58 Kč

„Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém
boku téměř všichni.“ (Mark Twain)

„S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.“
(Japonské přísloví)

Cesta života, Cesta lásky – Kudy do nebe 1
První díl je tematicky zaměřen na cestu života a cestu lásky. Láskyplné vztahy, stejně
jako štěstí, radost, smysl života, dobře vyplněný čas a prožívání zkušeností s Bohem patří
k bohatě a spokojeně prožitému životu.
11,5 ×17 cm, brožovaná, 64 stran, 58 Kč

Cesta pokory, Cesta odpuštění – Kudy do nebe 2
Druhá knížka z edice Kudy do nebe je zaměřena na téma pokory a odpuštění. Obě cesty se
vzájemně doplňují a podmiňují, protože jen když dojdeme k vnitřní pokoře, jsme schopni
přenést se přes chyby své i druhých a prožít osvobozující odpuštění.
11,5 ×17 cm, brožovaná, 64 stran, 58 Kč

Život křesťana a sborů

Tajemství
budoucnosti

Vrabcova píseň
o naději

Pastorův blog

Ludvík Švihálek

Ludvík Švihálek

Kniha provádí čtenáře biblickými
proroctvími a dokládá jejich naplnění v dobách dávných i současných.
Biblická proroctví se týkají i společnosti na prahu 21. století, ohrožené novými nebezpečími. Nejde jen
o boj s terorismem či o přírodní katastrofy a nezvyklé klimatické jevy,
ale i o neschopnost udržet si správné
hodnoty ve společnosti orientované
na zisk a spotřebu.

Autor se ve svých úvahách zamýšlí nad tím, co dává člověku naději.
Po sokratovském způsobu pokládá
čtrnáct otázek, kterými se obvykle nezabýváme, ale na které – ať
vědomě či nevědomě – celý život
hledáme odpovědi. Toto tázání si
neklade za cíl člověka znejistit, ale
naopak – jako uspokojivou odpověď nabízí víru v Boha, naději
a lásku.

Kniha přináší texty kazatele Vlastíka Fürsta, které pravidelně uveřejňuje na blogu iDNES. Díky širokému spektru témat a laskavému
pohledu na svět si získal již mnoho
čtenářů. Vzhledem k obsahu i zajímavému formátu a zpracování je
kniha pěkným dárkem, který můžete dát svým přátelům a známým.

13 × 20 cm, vázaná, 128 stran,
178 Kč

13 × 20 cm, vázaná, 128 stran,
158 Kč

Vlastík Fürst

16 × 23,5 cm, brožovaná,
256 stran, 258 Kč

Knihy pro děti

O Ježíši a dětech

Jonáš

První z řady leporel na biblická
témata vypráví známý evangelijní příběh o setkání Ježíše s dětmi.
Text je psán ve čtyřverších, což
dětem umožní si jej snadno zapamatovat.

Další díl leporela přináší příběh
Jonáše, který má v sobě napětí, ale
i jednoduchou aplikaci vztahující se k malému čtenáři. Děti tak
budou již odmala učeny tomu, že
se jich biblické příběhy přímo dotýkají.

16 ×10 cm, leporelo, 12 stran,
88 Kč

16 ×10 cm, tuhá vazba, 12 stran,
88 Kč

Kuňka a rybníček
Kvákykvák
V každé z 56 kapitol autorka řeší
různé situace i těžkosti ve světě
žabí rodinky. V příbězích se žabky
dostávají do situací, které jsou dětem z věřících rodin dobře známé.
Kniha je vhodná ke čtení v rodinném kruhu, při rodinných pobožnostech, ale i pro různé sborové
aktivity.
15,5 ×18 cm, vázaná, 216 stran,
298 Kč

Informace

Kdo nakupuje nejvíce literatury?
Zajímalo nás, ve kterém sboru se nejvíce prodávala literatura z nabídky nakladatelství
Advent-Orion v roce 2011. Zde jsou výsledky desíti nejúspěšnějších (pořadí je dáno
celkovou tržbou vztaženou k počtu členů):
Pořadí Sbor

Počet členů

Celkové tržby za rok Tržby na člena za rok

1.

Skupina v Počátkách

5

10 395 Kč

2 079 Kč

2.

Sbor ve Valašských Kloboukách

24

32 579 Kč

1 357 Kč

3.

Sbor ve Vyšším Brodě

12

16 208 Kč

1 351 Kč

4.

Sbor v Ledči nad Sázavou

6

7 910 Kč

1 318 Kč

5.

Sbor Jičíně

11

12 689 Kč

1 154 Kč

6.

Skupina v Hrabyni

5

5 114 Kč

1 023 Kč

7.

Sbor v Pardubicích

44

42 687 Kč

970 Kč

8.

Sbor v Hranicích na Moravě

35

33 859 Kč

967 Kč

9.

Sbor v Kyjově

31

27 706 Kč

894 Kč

10.

Sbor v Napajedlech

27

24 018 Kč

890 Kč

Možná by se dalo konstatovat „sláva vítězům a čest poraženým“. Ale zde spíše platí:
děkujeme za dobrou spolupráci a těšíme se na další!
Jan Kubík, ředitel nakladatelství

Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete objednat těmito způsoby:

1. Přes sborového traktátníka
S katalogem jděte ke sborovému traktátníkovi a ukažte mu v něm knihy, které si chcete objednat. Traktátník vyplní objednací list a zašle ho do nakladatelství nebo objednávku vyřídí e-mailem či telefonicky. Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze skladu nakladatelství do Vašeho sboru. Hned po
jejich doručení Vás traktátník bude kontaktovat. Cenu za knihy zaplatíte traktátníkovi. Poštovné a balné v tomto případě hradí nakladatelství.

2. Osobní objednání
Knihy či časopisy si můžete osobně objednat na níže uvedených kontaktech či webové stránce. V případě osobního objednání počítejte s balným a poštovným 100 Kč.
Adresa: Roztocká 5, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 321 621, 603 553 628
E-mail: expedice@adventorion.cz
www.advent-orion.cz

