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Twoja świadomość określa twój byt, lecz nie tylko twój własny - lecz i
twej rodziny czy bliskich. Ta lektura umożliwia identyfikację zagrożeń, o których
nie miałeś dotąd pojęcia, a które być może już teraz rujnują, lub niedługo
mogą, twe na pozór bezpieczne życie, oferując jednocześnie wskazówki na
wyjście cało z wielu poważnych opresji i pułapek życiowych.
Jak nie dać się zaskoczyć, zwieść, zranić czy oszukać, czyli nie stać się ofiarą ?
– oto jest pytanie, na które właśnie tutaj, znajduje się konkretna odpowiedź.
Książka podejmuje wiele niezwykle istotnych a zarazem
kontrowersyjnych i niewygodnych dla kultury masowej tematów, dotyczących
przede wszystkim bezpieczeństwa osobistego ludzi oraz ich rodzin, narażonych
na niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą egzystencja w „dżungli”
współczesnego, w przekonaniu wielu - bezpiecznego, bo cywilizowanego
przecież społeczeństwa...
Ujęto tutaj szerokie spektrum sytuacji, gdzie na skutek działań
drugiego człowieka, można ponieść szkodę na zdrowiu, życiu lub mieniu. Temat
negatywnych wpływów oddziaływania najgroźniejszych środowisk
patologicznych, w tym kryminalnych, sekt, narkomanów a zwłaszcza dewiacji
seksualnych na bezpieczeństwo dorosłych, młodzieży i dzieci, został
przedstawiony bardzo szczegółowo. Nie zapomniano tutaj o identyfikacji i
sposobach neutralizacji negatywnych wpływów kultury masowej na morale,
kulturę i mentalność społeczną, przede wszystkim rodzinę, młodzież i
najmłodszych. Lektura pomaga wychować a nie uchować, radzi i zaradza...
Stanowi niezastąpioną pomoc dydaktyczną i nie tylko.
Książka bogata w szczegółowe informacje, praktyczne porady i
niezastąpione wskazówki. Napisana w szczególnym stylu, dociera do odbiorcy
w trybie można by rzec - piorunującym. Rzetelna ale i ostra. Informuje,
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podpowiada ale też szokuje. Miejscami pragmatyczna, lecz przede wszystkim
szczera do bólu. W konsekwencji świat postrzegany jest inaczej, rodzą się
kolejne pytania, nic już nie będzie takie jak przedtem...
Uwaga: Kupując tę książkę wspierasz młodzież wymagającą drogich zabiegów
chirurgicznych, niezbędnych w powrocie do zdrowia oraz umożliwiających
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
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