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 گفتارپیش

من و  ،است خلوت يادم نرفته یا کوچهدر  سرد پايیزی هنوز آن عصر

ناگهان  .کرديم یماه ايستاده بوديم و بیرون را نگ منزلمان کنار درخواهرم 

ايستاده بود و گونی خالی بزرگی در دستش بود  تر طرف آنکمی که زنی 

تا ما را  و برويمست که از خانه دور شويم و با ااز ما خواو  زدما را صدا 

به داخل خانه رفتیم و در را      يعا سر جايی ببرد و در آنجا به ما کیك دهد.

خود  اگر مادرمين مسائل را توضیح داده بود. ا . چون از قبل مادرمبستیم

م و اآلن کجا یچه سرنوشتی داشت دانم ینمنداده بود مراقبتی را  يادمان 

ن ايجاد بدو اده و آموزش خودمراقبتیاستفم. البته پیشگیری از سوءيبود

مباحثی است که در اين کتاب تنها يکی از  ،رعب و وحشت در کودکان

از اطالعاتی که شما  کاملی است ی همجموعاهد شد. اين کتاب مطرح خو

 نیاز داريد.  به آن برای تربیت جنسی کودك و نوجوان

مربوط به  در هر سنی چگونه با مسائلکتاب خواهید آموخت  در اين

مربوط مباحث به  طور ینهم .کنید برخوردو نوجوان رشد جنسی کودك 

 های یبازرفتار مناسب با  ی نحوهبه آموزش حريم خصوصی به کودکان، 

 ،جنسی کودکان سؤاالتپاسخ به  ی نحوه جنسی کودکان )دکتر بازی(،

، مديريت فضای جوانینو ی دورهغ و بلو  جنسی، سوءاستفادهپیشگیری از 

 و سايرمجازی برای کودك و نوجوان و ارتباط آن به تربیت جنسی 

 پرداخت.  یمخواه يگردکاربردی  مطالب 

کتاب توانمند باشند و والدين بعد از خواندن اين هدف آن است  

 .خودشان مسئولیت تربیت جنسی فرزندانشان را به عهده بگیرند

هر فردی که به نحوی  شناسان وروان والدين، مربیان،اين کتاب برای 

 است. شده نوشتهبا کودکان در ارتباط هست 



تری برای کودکان امن مکانم دنیا را امیدوارم دست به دست ه

 .بسازيم
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