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Dziecko w starciu z pedoﬁlem będzie całkiem samo
z oprawcą. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze
ostrzeżenie dziecka o zagrożeniach. Tym właśnie
m.in. zajmuje się edukacja seksualna.
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którzy manipulowali i fałszowali badania, więc zostali oﬁcjalnie
wyrzuceni ze środowiska naukowego z “wilczym biletem”.
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skąd biorą się dzieci, a także jak szanować siebie i innych w miłości.
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Rodzice powinni uczyć sami! Może i tak, ale badania pokazują,
że mimo szczerych chęci aż 31% rodziców nigdy tego nie zrobi.
Wtedy te wszystkie dzieci są skazane na niewiedzę.

Rodzice powinni uczyć sami! Może i tak, ale badania pokazują,
że mimo szczerych chęci aż 31% rodziców nigdy tego nie zrobi.
Wtedy te wszystkie dzieci są skazane na niewiedzę.

LGBTQ+? Skrót oznacza osoby homoseksualne, biseksualne
i transpłciowe. Czyli np. twojego znajomego geja lub lesbijkę.
Osoby LGBTQ+ to nie pedoﬁle. To obrzydliwe oszczerstwo.
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To kto jest pedoﬁlem? Jak pokazują badania naukowe, niemal
zawsze są to heteroseksualni mężczyźni. W większości przypadków
dzieci są molestowane przez bliskich członków własnych rodzin.
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Jak uratować te dzieci? Skoro są molestowane przez rodzinę,
to potrzebują wsparcia poza domem, czyli w szkole – bo tylko tam
jeszcze bywają. Wsparcia bezpłatnego, profesjonalnego, dostępnego.
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Fundacja Pro mówi, że to homoseksualiści. Kłamią. Cytowani
przez Fundację Pro „eksperci” to oszuści (potwierdza to oﬁcjalne
oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego).
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A Polscy eksperci? Polskie Towarzystwo Seksuologiczne twierdzi,
że osoby homoseksualne nie mają szczególnych skłonności do
molestowania dzieci. Pogląd ten wynika z niewiedzy i uprzedzeń.
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