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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 жи вота. 

За секс је потребно то да и ти и 

твој младић будете довољно зре-

ли, и то не само физички већ 

и психички и емоционално. 

А пре свега – важно је и то да ли 

ти то желиш! 

ЗА СЕКС ЈЕ ПОТРЕБНО ТО ДА И ТИ 
И ТВОЈ МЛАДИЋ БУДЕТЕ ДОВОЉНО 
ЗРЕЛИ, И ТО НЕ САМО ФИЗИЧКИ ВЕЋ 
И ПСИХИЧКИ И ЕМОЦИОНАЛНО

РАЗЛОГ 
ЗА ЧИТАЊЕ
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По чет ком XX ве ка де вој ке с пу них 16 го ди на још 
ни су до би ја ле пр ву мен стру а ци ју. Да нас се та 

гра ни ца по ме ри ла. Де вој чи ца ма гру ди по чи њу да 
ра сту ра ни је не го не ка да, а пр ву мен стру а ци ју до-
би ју кад јој се још увек не на да ју. По чет ком XXI 
ве ка де вој ке фи зич ки са зре ва ју ра ни је, па чак и 
де вој чи це од 12 го ди на из гле да ју ста ри је и мо гу 
да има ју де цу! 

Ре зул та ти на уч них сту ди ја и код нас и у све ту по-
ка зу ју да мла ди ћи и де вој ке све ра ни је сту па ју 
у сек су ал не од но се. Ауто ри но вин ских члан ака,  
ко лум ни из ча со пи са и ве сти са ин тер не та упо зо-
ра ва ју нас на то да мла ди пр во ис ку ство обич но 
до жи ве из ме ђу 14. и 17. го ди не, не ки и ра ни је, а да 
до де вет на е сте про ме не из ме ђу пет и два де сет 
парт не ра. Уз то са зна је мо да су не до вољ но ин-
фор ми са ни о очу ва њу здра вља и да су рет ки они 
ко ји бри ну о евен ту ал ној труд но ћи, пол но пре-
но си вим бо ле сти ма и нео п ход но сти ко ри шће ња 
за штит них сред ста ва. 

Из не на ђе ни смо чи ње ни цом да мно ги чак и не 
зна ју шта је то кон тра цеп ци ја, а да су не ки по-
не што и са зна ли о кон тра цеп тив ним сред стви ма, 
али да ни су си гур ни ко ја би њи ма од го ва ра ла, ка-
ко се ко ри сте и где да их на ђу. За па ње ни смо кад 
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схва ти мо да ве ли ки број ти неј џе ра ни ка да ни је ни чуо за пол но 
пре но си ве бо ле сти, а да де вој ке оду код ги не ко ло га тек кад по-
ми сле: Јао, да ни сам мо жда труд на?! За то ни је ни чу до што 
ма ло лет нич ке труд но ће код нас ни су рет ке. 

Труд но ћа је пи та ње из бо ра. Она се же ли. Сва ка од го вор на де-
вој ка тре ба да од лу чи да ра ђа, а не да јој се де си да оста не у 
дру гом ста њу. 

За то је нео п ход но да се и мом ци и де вој ке, кад се већ упу шта ју 
у пол не од но се у ти неј џер ском уз ра сту, оба ве сте о све му што се 
мо ра зна ти о без бед ном сек су.
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По тре ба за сек сом са свим је нор-

мал на. То је вр ло ин ти ман чин 

ко ји се де ша ва из ме ђу две осо бе 

ко је се сви ђа ју јед на дру гој или 

се во ле. У сек су се пот пу но мо же 

ужи ва ти са мо уко ли ко је си гу ран, 

а си гу ран је ако ти и твој мла дић 

ко ри сти те за шти ту. Због стра ха од 

труд но ће и стал не бри ге у ве зи с 

тим мо же се де си ти да ти од но-

си не бу ду то ли ко при јат ни ко ли ко 

би тре ба ло да бу ду. Кон тра цеп ци-

ја је ме тод ко ји се ко ри сти да би 

се кон тро ли са ло ра ђа ње, од но сно 

спре чи ла не же ље на труд но ћа. За-

што он да увек не би сте ко ри сти ли 

кон тра цеп тив на сред ства?

КОНТРАЦЕП

КОНТРАЦЕПЦИЈА ЈЕ МЕТОД КОЈИ СЕ 
КОРИСТИ ДА БИ СЕ КОНТРОЛИСАЛО 
РАЂАЊЕ, ОДНОСНО СПРЕЧИЛА 
НЕЖЕЉЕНА ТРУДНОЋА
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ПЦИЈА

Кад твој младић и ти бу де те раз го ва ра ли и од лу чи ва ли о то-
ме ко је је кон тра цеп тив но сред ство нај бо ље за вас, во ди те 
ра чу на и о то ме да је нео п ход но не са мо спре чи ти труд-
но ћу већ се и за шти ти ти од пол них бо ле сти. 

Уко ли ко си од лу чи ла да имаш од но се с не ким ко га до бро не 
по зна јеш, и ако ни си си гур на да твој парт нер не ма не ку пол-
ну ин фек ци ју (а ка ко би у по чет ку и би ла си гур на?!), мо жда 
би тре ба ло да за јед но оде те на те сти ра ње на пол не бо ле сти. 
А док не оде те, сва ка ко ко ри сти те кон дом.

и о то-
теди

и о т
во ди

вој младић и 
е контр
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