
Právě proto jsme v SCE Academy připravili vzdělávací on-line kurz
PRO RODIČE dětí ve věku 0-2 let. A nazvali jsme ho jednoduše SEXUALITA MIMINEK.  

     V ČEM JE KURZ VÝJIMEČNÝ:                                   
                      

 K VIDEÍM SE MŮŽETE OPAKOVANĚ VRACET                           

 LEKCE OBSAHUJÍ SEBEPOZNÁVACÍ OTÁZKY                          

 NIKOMU NEŘÍKÁME, JAK JE TO SPRÁVNĚ                               

 UČÍME KOUČOVACÍM ZPŮSOBEM                                             

 RESPEKTUJEME RODINNÉ HODNOTY RODIČŮ                       

 RODIČE SE ROZHODUJÍ VĚDOMĚ SAMI NA ZÁKLADĚ            

NOVÝCH POZNATKŮ                                                                    

A protože víme, že vám na vašem miminku záleží, máme pro vás návrh.
Chcete si vyzkoušet náš kurz na 2 DNY ZDARMA?
Zašlete nám svou emailovou adresu na info@sceacademy.com                   
a my vám pošleme přístupové údaje ke kurzu.

Nebo víte co? Rovnou nám zavolejte, pokud máte další otázky.             
Naše telefonní číslo je +420 777 120 798. Rádi vás uslyšíme. 
 
Už dnes můžete svému dítěti věnovat ten nejhezčí dárek. 
Spokojený partnerský život, až bude jednou velké. 

Tak proč to nezkusit?       
z

Zasláním emailu dáváte souhlas k zařazení Vašeho e-mailu do naší databáze.                              www.sceacademy.cz
                                                

Víte, že už první rok života dítěte ovlivní jeho 

budoucíVZTAHY i SEXUALITU?

Vyzkoušejte si náš TEST.



Jste připravení?

ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

Váš čtyřletý syn si povzdechne a řekne: „Až budu velký, chtěl bych být
baletka. Tančit a mít taky tu sukni.“ Co mu na to odpovíte:

1. No, já bych raději, kdybys byl právník nebo doktor, co ty na to?
2. To nejde, baletky mohou být jen holky. 
3. Věř mi, ještě si to mnohokrát rozmyslíš. 
4. Prima! Tak se podíváme, jestli máme v okolí nějaký kroužek baletu, ne?

Vaše tříletá dcera si stěžuje: „Ach jo, já bych taky chtěla mít penis...“
Jak odpovíte:

1. To je nesmysl. Penis mají jenom chlapečci. 
2. Kde jsi, prosímtě, slyšela slovo „penis“?
3. Kluci mají penis a holčičky mají vulvu.Tak to prostě je. 
4. Chceš vědět, v čem se chlapečci a holčičky liší? 
5. V čem to mají kluci jednodušší a v čem zase holčičky? 

Když si vaše dítě při nakupování                              
v obchodě začne sahat na genitálie:                        

1.    Plácnete ho/ji přes ruku.                                                 
2.   Šeptem mu řeknete, aby přestalo.                                  
3.   Budete to ignorovat a dělat jakoby nic                            
4.   Řeknete: „Já vím, že je to hodně příjemné,                    

ale dělej to prosím, až doma.“                                         

                                                                                         Vejdete do dětského pokoje a najdete tam svého 
                                                                                         čtyřletého syna s pětiletou kamarádkou od
                                                                                         sousedů, oba jsou svlečení a hrají si na doktora. 
Jaká by nejspíš byla vaše reakce:

1. Zřejmě na ně zaječim: „Okamžitě se oblékněte oba dva! A ty (holčička), mazej domů, ihned!“
2. Řeknete jim hezky, aby se oba oblékli a odvedete jejich pozornost k jiné činnosti.
3. Řeknete jim hezky, aby se oblékli, a pak jim ukážete knížku s obrázku rozdílů kluků a holčiček.
4. Zavřete v klidu a potichu dveře a necháte je, ať si hrají dál...

                                                               • • •

    Děti ve věku tří až čtyř let jsou extrémně zvědavé☺
a objevují svá těla. To občas rodiče dostává do nelehkých situací. 
Často je to trapné, ale mnoho rodičů ví, že je to zdravé.

    Víte ale i to, že se „sexuální výchovou“ je třeba začít už 
u miminek? Ideálně v porodnici? Ano, chápeme, že vás to možná 
překvapilo, šokovalo nebo dokonce vnitřně pobouřilo. 
Vždyť jsou to nevinná stvoření? Tak jaký sex, proboha? 

     Ale ono nejde o sex. Jde o to, jaké doteky, emoce a hodnoty 

dětem předáváme v prvních 18 měsících jejich života.  
     V tomto období se do jejich pravé hemisféry totiž ukládájí důležité vzorečky pro jejich budoucí 

VZTAHY i to, jak budou v dospělosti spokojení ve svém nejen SEXUÁLNÍM ŽIVOTĚ.      


