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О сексу се много говори, више 

није табу тема. Можда ћеш и 

ти, подстакнута причама, пожелети 

да ступиш у односе с момком који 

ти се свиђа да би била као твоје 

другарице које су то већ искусиле, 

из радозналости или, рецимо, да 

те дечко не би оставио зато што 

још увек ниси спремна да спаваш 

с њим... То нису прави разлози за 

почетак сексуалног живота За 

секс је потребна и твоја и његова 

зрелост, и то не само физичка 

већ и психичка и емоционална. А 

пре свега   важно је то да ли ти то 

желиш! 

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СЕ И МОМЦИ И 
ДЕВОЈКЕ, КАД СЕ ВЕЋ УПУШТАЈУ У 
ПОЛНЕ ОДНОСЕ У ТИНЕЈЏЕРСКОМ 
УЗРАСТУ, ОБАВЕСТЕ О СВЕМУ ШТО СЕ 
МОРА ЗНАТИ О БЕЗБЕДНОМ СЕКСУ 

РАЗЛОГ 
ЗА ЧИТАЊЕ
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O seksu se mnogo govori, više nije 

tabu tema. Možda ćeš i ti, pod-

staknuta pričama, poželeti da stupiš 

u odnose s momkom koji ti se sviđa 

da bi bila kao tvoje drugarice koje su 

to već iskusile, iz radoznalosti ili, re-

cimo, da te dečko ne bi ostavio zato 

što još uvek nisi spremna da spavaš s 

njim... to nisu pravi razlozi za poče-

tak seksualnog života. Za seks je po-

trebno to da i ti i tvoj mladić budete 

dovoljno zreli, i to ne samo fizički već  

i psihički i emocionalno. 

A pre svega – važno je i to da li ti 

to želiš! 

ZA SEKS jE pOtREBNO tO DA I tI 
I tVOj MlADIć BUDEtE DOVOljNO  
ZRElI, I tO NE SAMO fIZIČKI VEć  
I pSIHIČKI I EMOcIONAlNO

razlog 
za čitanje
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početkom XX veka devojke s punih 16 godina još 
nisu dobijale prvu menstruaciju. Danas se ta gra-

nica pomerila. Devojčicama grudi počinju da rastu 
ranije nego nekada, a prvu menstruaciju dobiju kad 
joj se još uvek ne nadaju. početkom XXI veka devoj-
ke fizički sazrevaju ranije, pa čak i devojčice od 12 
godina izgledaju starije i mogu da imaju decu! 

Rezultati naučnih studija i kod nas i u svetu poka-
zuju da mladići i devojke sve ranije stupaju u sek-
sualne odnose. Autori novinskih članaka,  kolumni iz 
časopisa i vesti sa interneta upozoravaju nas na to 
da mladi prvo iskustvo obično dožive između 14. i 17. 
godine, neki i ranije, a da do devetnaeste promene 
između pet i dvadeset partnera. Uz to saznajemo 
da su nedovoljno informisani o očuvanju zdravlja 
i da su retki oni koji brinu o eventualnoj trudnoći, 
polno prenosivim bolestima i neophodnosti korišće-
nja zaštitnih sredstava. 

Iznenađeni smo činjenicom da mnogi čak i ne znaju 
šta je to kontracepcija, a da su neki ponešto i sazna-
li o kontraceptivnim sredstvima, ali da nisu sigurni 
koja bi njima odgovarala, kako se koriste i gde da ih 
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nađu. Zapanjeni smo kad shvatimo da veliki broj tinejdžera nikada 
nije ni čuo za polno prenosive bolesti, a da devojke odu kod gineko-
loga tek kad pomisle: Jao, da nisam možda trudna?! Zato nije ni 
čudo što maloletničke trudnoće kod nas nisu retke. 

trudnoća je pitanje izbora. Ona se želi. Svaka odgovorna devojka 
treba da odluči da rađa, a ne da joj se desi da ostane u drugom 
stanju. 

Zato je neophodno da se i momci i devojke, kad se već upuštaju u 
polne odnose u tinejdžerskom uzrastu, obaveste o svemu što se mora 
znati o bezbednom seksu.
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potreba za seksom sasvim je nor-

malna. to je vrlo intiman čin koji 

se dešava između dve osobe koje se 

sviđaju jedna drugoj ili se vole. U 

seksu se potpuno može uživati samo 

ukoliko je siguran, a siguran je ako ti 

i tvoj mladić koristite zaštitu. Zbog 

straha od trudnoće i stalne brige u 

vezi s tim može se desiti da ti odnosi 

ne budu toliko prijatni koliko bi tre-

balo da budu. Kontracepcija je metod 

koji se koristi da bi se kontrolisalo 

rađanje, odnosno sprečila neželjena 

trudnoća. Zašto onda uvek ne biste 

koristili kontraceptivna sredstva?

KontraCePCija

KONtRAcEpcIjA jE MEtOD KOjI SE 
KORIStI DA BI SE KONtROlISAlO 
RAđANjE, ODNOSNO SpREČIlA 
NEžEljENA tRUDNOćA
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KontraCePCija

Kad tvoj mladić i ti budete razgovarali i odlučivali o tome koje 
je kontraceptivno sredstvo najbolje za vas, vodite računa i o 
tome da je neophodno ne samo sprečiti trudnoću već se i za-
štititi od polnih bolesti. 

Ukoliko si odlučila da imaš odnose s nekim koga dobro ne po-
znaješ, i ako nisi sigurna da tvoj partner nema neku polnu in-
fekciju (a kako bi u početku i bila sigurna?!), možda bi trebalo 
da zajedno odete na testiranje na polne bolesti. A dok ne odete, 
svakako koristite kondom.




	Korica Knjiga za devojke i njihove momke - Latinica
	Korica Knjiga za devojke i njihovzzzzatinica
	Pages from Knjiga za devojke i njihove momke latinica

