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AntaAntaAnta

Anta

ŭŭŭ

ŭ

paroloparoloparolo

parolo

Demandojn kaj respondojn (entute 175) mi parafraze tradukis el okcident-Eŭropaj revuoj
por adoleskantinoj. Mi tradukis ilin nur, ĉar mi opinias, ke ankaŭ en Esperanto oni povu
trovi ĉi-specajn tekstojn. Mi fidas la honestecon kaj ĝustecon de la respondoj, sed mi mem
ne povas respondeci pri ilia enhavo. Do, se vi vere bezonas respondon al demando,
konsultu iun alian, ekzemple kuraciston. Samtempe tio signifas, ke oni ne povas mem fari
demandojn al mi. Mi ne havas sufiĉe da kono por eĉ pretendi, ke mi povus doni respondon,
kaj mi ne disponas pri faka redakcio!

- PaPaPa
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1.1.1.

1.

MiMiMi

Mi

nenene

ne

povaspovaspovas

povas

trovitrovitrovi

trovi

"""

"

ĝĝĝ

ĝ

in".in".in".

in".

Mi estas knabino dudekjara kun stranga problemo. Mi nome ne povas trovi mian klitoron.
Ĉu vi povas klarigi, kie ĝi devas troviĝi?

La klitoro estas, ĉe multaj virinoj, bone kaŝita, do via demando tute ne estas tiel stranga.
Estas plej facile, utiligi spegulon, tio estas pli klara ol nura sentado. Kiam vi iom malfermas
viajn eksterajn vulvolipojn, vi vidas la internajn vulvolipojn. Tiuj plejofte estas iom malpli
dikaj, sed ne necese malpli grandaj. Kiam vi malfermas la internajn vulvolipojn, je la suba
flanko (je la anusa flanko) vi vidas la vaginan malfermaĵon. Super ĝi vi vidas inter la
haŭtofaltoj tre malgrandan pistrueton. Je la supra flanko de la falto inter la internaj
vulvolipoj vi vidas malgrandan plidikaĵon, sub kiu kaŝiĝas la klitoro. Ĝi estas kaŝita
malantauŭeta hauŭfalteto, kiun vi povas singarde puŝi supren. Tiam aperas eta buleto: jen
via klitoro.

2.2.2.

2.

RompitajRompitajRompitaj

Rompitaj

cicoj.cicoj.cicoj.

cicoj.

Mia amiko foje suĉas miajn cicojn. Mi kredas, ke pro tio "rompiĝis" miaj cicoj. El ili nome
venas iom da sango kaj flavaĵo. Kion mi devas fari? Tio okazas jam dum du semajnoj kaj
mi ne kuraĝas iri al kuracisto.

Aspektas, ke ekestis kelkaj fendetoj en viaj cicoj. Tio efektive povas esti pro tio, ke via
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amiko suĉis ilin. Estas la samaj cicofendetoj, kiujn povas ekhavi patrino kiu mamnutras.
Ĉar vi skribas, ke ankaŭ flavaĵo eliras, ni supozas ke viaj cicoj estas inflamiĝintaj. Tio ne
estas tre serioza afero, se vi petos kuraciston trakti ĝin. Tiu donos al vi ungventon, per kiu la
inflamo rapide ĉesos. Se vi lasos tion tro longe netraktitan, la inflamo povas pliserioziĝi. Do
eĉ se vi iom ĝeniĝas, iru tamen al kuracisto.

3.3.3.

3.

NeNeNe

Ne

atenti,atenti,atenti,

atenti,

sedsedsed

sed

jajaja

ja

amori.amori.amori.

amori.

Mia amiko foje dum sufiĉe longa tempo ne atentas min, sed ja volas amori. Ĉefe dum la
semajnfino tio okazas. Dumtage li amuzi ĝas kun siaj amikoj kaj vespere li volas kun mi
litumi. Tiam ofte mi ne havas emon. Mi jam foje provis priparoli tion kun li, sed li ne
komprenas min kaj diras ke mi umas. Krome ni estas tute frenezaj unu pri la alia. Ĉu tio
estas mia kulpo?

Ne. Ne estas via kulpo. Ne estas honeste de la flanko de via amiko, kiam li diras ke vi umas,
ĉar vi volas havi lian atenton antaŭ la amorado. Estas kompreneble, ke vi ankaŭ volas foje
alimanieran atenton de via amiko. Via amiko ŝajne pensas, ke amorado estas la plej bona
maniero por dediĉi atenton al vi. Provu kune trovi kompromison. Oni povas ĝui amoradon
ne nur se oni ofte vidas unu la alian, sed ankaŭ se malofte. Ĉu vi volas, ke via amiko dediĉu
pli da tempo al vi? Tiam mem prenu la iniciaton. Elpensu iujn plaĉajn aferojn por fari kune.
Ekzemple kune iru al kinejo aŭ al naĝejo.

4.4.4.

4.

KoagulaKoagulaKoagula

Koagula

ĵĵĵ

ĵ

oj.oj.oj.

oj.

De kelkaj monatoj mia amiko kaj mi havas problemon. Kiam mia amiko post amorado
kontentiĝas, en la elĵetaĵo estas koagulaĵoj. Iom ĝelecaj kaj flavecaj. Kio tio povas esti?

Pri tio vi absolute ne bezonas zorgi. Estas tute normala afero. Spermo konsistas nur etparte
el semoj. La pliparto estas glanda likvaĵo. Tiu glanda likvaĵo povas esti tre diversa laŭ
konsistenco kaj laŭ kvanto. Foje estasmulte da klara likvaĵo, foje malpli multe kaj pli densa.
Tiam aspektas iel kiel flavecaj koagulaĵoj.

5.5.5.

5.

Vibrilo.Vibrilo.Vibrilo.

Vibrilo.

Antaŭ kelkaj monatoj mi, dum ferio, aĉetis vibrilon. Komence ĝi tute ne plaĉis al mi, sed
nun mi scias, kiel utiligi ĝin. Lasttempe mi per ĝi ofte orgasmiĝis, sed poste mi ofte havas
kramfojn kaj ventrodoloron. Ne terure doloras, sed plezure ne estas. Kiel tio eblas?

Kiam vi malkovris, kiel utiligi vibrilon, vi ja povas atingi fortegajn orgasmojn. Kio okazas
en via korpo, estas, ke je la "pinta momento" via utero kun kramfecaj movoj kuntiriĝas. Tio
do povas esti la kramfoj kiujn vi sentas. La celo tamen ne estas, ke vi sentas ĝin kiel
ventrodoloron. Eble tio okazas, ĉar vi ne jam kutimiĝis tiel ofte kaj intense orgasmiĝi kaj ke
do ankaŭ via korpo devas alkutimiĝi. Do eble post iom da tempo malpliiĝos. Se la
ventrodoloro daŭros, vi iru eble al via kuracisto (se vi kuraĝas) aŭ eble al specialiĝinta
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organiza ĵo, por eta interna esploro pri eventuala kialo.

6.6.6.

6.

NeregulaNeregulaNeregula

Neregula

menstruo.menstruo.menstruo.

menstruo.

Mi estas knabino 18-jara. La problemo estas, ke mi neniam regule ĉiun kvaran semajnon
havas menstruon, sed nur ĉiun sepan aŭ okan semajnon. Tio ja ne estas normala?

Post la unua menstruo povas daŭri du aŭ tri jarojn ĝis ĝi fariĝas regula. Se vi havis vian
unuan menstruon ĉirkaŭ via 16-a jaro, vi povas supozi, ke ĝi fariĝos ankoraŭ pli regula.
Regula ciklo varias inter 24 kaj 30 tagoj, sed ĉe iuj virinoj, menstruo venas ĉiun kvinan aŭ
sesan semajnon aŭ neregule. Ne zorgu: ne gravas, se menstruo okazas ĉiun sepan aŭ okan
semajnon.

7.7.7.

7.

EnkalsonaEnkalsonaEnkalsona

Enkalsona

ĵĵĵ

ĵ

oj.oj.oj.

oj.

Mi jam dum jaroj uzas enkalsonajn sorbaĵojn, ĉar mi ĉiam havas sekrecion. Nun mi aŭdis,
ke estas pli bone ne uzi tiajn. Laŭdire la sekrecio nur plimultiĝus kaj oni povus ekhavi
ŝiminfekton. Mi ja unufoje iam havis infekton. Mi lavas min per akvo (ne sapo) kaj ne
vestas per striktaj pantalonoj, do tio ne estis la kaŭzo. La problemo estas, ke mi bezonas
tiujn enmetaĵojn. Se mi ne uzas ilin, fariĝas ja malfreŝe.

Ĉe iuj virinoj la sekrecio povas pliiĝi pro la uzo de enkalsonaj sorbaĵoj. Tiam ekestas pli da
sekrecio kaj foje ŝiminfekto. Aliaj virinoj spertas neniujn problemojn. Fakuloj tiuteme ne
konsentas. Ĉu vi tamen foje volas provi sen kontraŭlikaj enmetaĵoj? Ekzistas kalsonetoj
kun pli larĝa krucparto el duobla sorba teksaĵo. Tiuj ensorbas pli, kaj pro tio enmetaĵo ne plu
necesas.

8.8.8.

8.

ĜĜĜ

Ĝ

iii

i

nenene

ne

estasestasestas

estas

blanka.blanka.blanka.

blanka.

Jam dum iom da tempo mi havas flavan sekrecion. Foje estas eĉ "pecetoj" en mia kalsono.
Mi zorgas, ĉar mi ofte legas, ke sekrecio devas esti blanka. Mi lavas min sen sapo, ne
surhavas striktajn pantalonojn kaj tiuloke ne uzas parfumon. Kia sekrecio tio estas?

Ne zorgu. Ĉiu virino havas iom da sekrecio. La kvanto, odoro kaj koloro povas esti
malsamaj. Plejofte la sekrecio ja estas blankeca, sed flaveca ankaŭ eblas. La "pecetoj" povas
esti kaŭzitaj de infekto. Sed ĉe infekto ĝenerale jukas, kaj pri tio vi ne skribas. Por esti certe,
tamen prefere vizitu kuraciston. Tiu povas per tre simpla esploro vidi, ĉu temas pri infekto.
Se estas tiel, per kuraciloj ĝi rapide malaperas.

9.9.9.

9.

Pustuleto.Pustuleto.Pustuleto.

Pustuleto.

Mi havas iun pustuleton sur mia cico. Ŝvelaĵeto, kiunmi ĉiufoje elpinĉas. Ĝi daŭre revenas.
Kio tio estas?

Ne tiel facilas difini je distanco, kio estas tiu "ŝvelaĵeto". Tre verŝajne temas pri
sebumoglando. La elbuŝiĝo de la sebumoglando estas ŝtopita, pro kio la sebumo amasiĝas
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kaj kaŭzas iuspecan pustuleton. Se estas bone, ĝi resaniĝas de si mem. Ne estas malbone, se
vi foje elpremas ĝin, sed bone atentu, ĉu ĝi ne fariĝas pli granda. Kompreneble vi povas
montri ĝin al kuracisto. Tiu povas rakonti precize, pri kio temas, kaj kion vi povas fari pri ĝi.

10.10.10.

10.

StrangaStrangaStranga

Stranga

gusto.gusto.gusto.

gusto.

Kiam mi kontentigas mian amikon, mi ĉiam havas tiel strangan guston en buŝo. Fakte laŭ
mi iom vomigan. Ĉu peniso ĉiam havas tian guston?

Ĝenerale peniso ne havas guston. Certe se via amiko ĵus duŝis, ne devus esti gusto aŭ odoro.
Por bone purigi la penison, la prepucio (la haŭto ĉirkaŭ la balano) devas esti tute repuŝita.
Diru al via amiko, en plaĉa maniero, ke la gusto de lia peniso ne plaĉas al vi. Se li tion ne
scias, li nenion povas fari pri tio.

11.11.11.

11.

TestoTestoTesto

Testo

pripripri

pri

gravedeco.gravedeco.gravedeco.

gravedeco.

Mi scias ke oni ne plu havas menstruon, kiam oni estas graveda. Sed tio fakte ankaŭ estas
tiel, kiam oni uzas kontraŭgravedecan pilolon, ĉar ĝi normale "reguligas" la menstruon.
Tio signifus ke oni pro la pilolo ĉiam havas menstruon (kiam oni interrompas), kvankam oni
povus esti graveda. Ĉu oni ĉiumonate faru teston pri gravedeco por esti 100-procente certa,
ke oni ne estas graveda?

Nemaltrankviliĝu. Kiam vi prenas la pilolon dum vi estas graveda, dum la interrompo vi ne
menstruas. Normale dum la menstruo la utera mukmembrano malkonstruiĝas. Dum
gravedeco tio ĝuste ne okazas. La fekundigita ovĉelo kaŭzas hormonŝanĝon kiu estas multe
pli forta ol la pilolo. Okazas tre malofte ke dum gravedeco restas sangoperdo dum la
senpilola semajno. Eĉ se tio okazus, la sangoperdo fariĝus ĉiufoje malpli granda. Se do vi
ĉiutage prenas la pilolon kaj ne ĝenas vin vomado aŭ lakso, vi do ne gravediĝos.

12.12.12.

12.

BezonoBezonoBezono

Bezono

pripripri

pri

amoro.amoro.amoro.

amoro.

Kiam mi iras amuzi ĝi, por mi la vespero estas plaĉa nur, se mi ricevas sufiĉe da atento. Mi
plej preferus, havi amikon, ĉar mi havas trankvilon nur kun plaĉa knabo (kaj amorado) en
mia vivo. Mi ne povas pensi pri io alia. Mi estas deksepjara kaj tute ne malfeliĉa, sed mi
timas, ke tio fariĝos obsedo por mi. Ĉu vi havas konsilon por mi?

Tio kion vi priskribas estas tute normala sento por iu de via aĝo. Vi simple bezonas amon,
konfidon, intimecon kaj korpecon, tio estas neniel malbona. Tiu bezono povas plifortiĝi, se
dum iom da tempo vi ne havis koramikon, aŭ se ĉiuj viaj amikinoj havas amikon kaj vi ne
(jam). Vi povas eble iom liberigi viajn pensojn, se vi skribas viajn pensojn en leteroj aŭ en
taglibro. Skribu al elpensita amato, al kiu vi konfidas viajn bezonojn. Viaj sentoj ne estas
strangaj kaj tute ne bezonas fariĝi obsedo se vi iom pli trankvile traktas ilin. Kaj tiam tiu
plaĉa amiko siatempe aperos.
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13.13.13.

13.

AmoriAmoriAmori

Amori

dumdumdum

dum

menstruo.menstruo.menstruo.

menstruo.

Foje mi aŭdas aŭ legas, ke ekzistas knabinoj kiuj amoras kun knabo kiam ili havas
menstruon. Tiam tiu knabo ja tute prisangiĝas? Kaj kun tampono interne ja ne eblas.

Ankaŭ kiam knabino havasmenstruon, ŝi povas amori kun knabo. Dependas de la knabo kaj
de la knabino, ĉu tio plaĉas al ili. Knabino dum la tutamenstrua periodo perdas proksimume
duonan tason da sango. Tio signifas do, ke la knabo tute ne "tute prisangiĝas". Sed la likvaĵo
kaj sango kiu dum la amorado troviĝas envagine, ja surpenisiĝas. Vi povas elekti, havi
tamponon interne dum la amorado, sed tiam li povos nur iomete, singarde, eniri ĉe vi. Sed
se tio ĝenas al vi: ekzistas multajmanieroj por amindumado, sen efektiva litumado.

14.14.14.

14.

Nefekunda?Nefekunda?Nefekunda?

Nefekunda?

Dum du jaroj mi havis amrilaton, dum kiu mi amoris kun mia amiko sen protekto. Mi ne
uzis kontraŭgravedecan pilolon kaj ni amoris sen kondomo. Antaŭ la elŝpruco li rapide
retiris sin, sed foje ankaŭ ne (intertempe mi scias, ke tio estis tre stulta). La stranga afero
estas, ke mi neniam gravediĝis. Sed lia nova amikino gravediĝis, ĉar ŝi unufoje forgesis la
pilolon. Ĉu tio signifas, ke mi estas nefekunda?

Tion vi ne povas tiel konkludi. Vi simple havis amason da feliĉo, ĉar vi hazarde ne amoris
ĉirkaŭ la ovolado. Amori sen kondomo kaj "sinretiro" estas plej nesekuraj. Do estas simpla
feliĉo, ke vi ne gravediĝis. En sekvonta fojo povos tuj esti trafe, do uzu ĉiam preventilon!
La nova amikino de via eks-amiko kontraŭe al vi havis malfeliĉon, almenaŭ, se ŝi ne ĝojas
pri la gravedeco. Verŝajne ŝi forgesis la pilolon dum la unua semajno de la kompleto. Tiam
povas okazi ovolado. Ŝi estus devinta dum sep tagoj post la forgeso amori kun kondomo.

15.15.15.

15.

Seksmalsano.Seksmalsano.Seksmalsano.

Seksmalsano.

Mia amiko rakontis, ke oni povas ekhavi sekse transigeblan malsanon ankaŭ se oni amoras
kun knabo kiu ne bone lavis sian seksmembron, eĉ se tiu knabo neniam amoris kun iu alia.
Ĉu tio estas vera?

Ne. Tio ne estas vera. Oni povas ekhavi sekse transigeblan malsanon (s.t.m.) nur se oni
havas sekskontakton (perbuŝan aŭ "veran") kun iu kiu havas tian malsanon. La knabo do
devus esti infektita. Vi do ne povas infektiĝi per tia malsano pro nebona lavado. Pri tio vi ne
bezonas zorgi. Se vi litumas kun knabo kiu ne bone lavas sian penison, vi ja povas ekhavi
ŝiminfekton. Tio ne estas "s.t.m.", sed ja povas esti ĝena. Vi rapide rimarkus bruluman
senton envagine, eble pli da sekrecio, kaj jukon. Tiuokaze ja vizitu kuraciston.

16.16.16.

16.

Pruda.Pruda.Pruda.

Pruda.

Mi multe ĝeniĝas kiam mi vidas nudajn virinojn aŭ amorajn scenojn en televido. En litomi
ne estas pruda, sed mi ja ĝeniĝas de tio, ke mia amiko rigardas tiajn aferojn. Mi scias, ke
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mia "prudeco" en ĉi tiu epoko estas tre stranga, sed mi ja estas tiel edukita. Kiel mi povas
ŝanĝi tion?

Nuntempe eblas vidi multe da nudo kaj sekso en diversaj televidaj kanaloj. Kaj ni ĉiuj havas
nian propran opinion pri kio estus tolerebla aŭ ne. Tute ne gravas, ke vi ĝeniĝas pro tio. Tio
koncernas viajn normojn kaj valorojn, kaj kial vi volus tiujn ŝanĝi? Ĉu via amiko opinias
vin pruda, aŭ ĉu tio estas via propra opinio? Pripensu ankaŭ, ke edukadon de jaroj oni ne
povas forviŝi en unu semajno. Ofte tia sento estas tiel enbakita, ke simple ne eblas ŝanĝi ĝin.
Kvankam eblas, ke iom post iom vi pli alkutimiĝas al tiu nudeco televida. Sed vi ne estas
prudulino pro tia ĝeniĝo!

17.17.17.

17.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

tiutiutiu

tiu

dolorodolorodoloro

doloro

apartenasapartenasapartenas

apartenas

alalal

al

ĝĝĝ

ĝ

i?i?i?

i?

Mi regule fingrumas min, sed lastatempe mi sentas kvar aŭ kvin akrajn pikojn en mia
brusto, kiam mi kontentiĝas. Ne vere doloras, kaj tuj poste ne plu okazas, sed foje mi iom
ektimas pri mia koro. Ĉu mi ĉesu?

Tiuj pikoj, kiujn vi sentas, verŝajne estas kaŭza taj de iu muskolo kiu same entuziasme
kuntiriĝas, aŭ de la ekstra adrenalino kiu ŝtormas ĉekulmine tra via korpo. Se sub normalaj
cirkonstancoj vi havas plendojn pri via koro (forta korbatado, korbato-maltrafoj, spirmanko),
estus saĝe paroli kun kuracisto pri tio.

18.18.18.

18.

IliIliIli

Ili

ŝŝŝ

ŝ

ajnasajnasajnas

ajnas

alalal

al

mimimi

mi

tieltieltiel

tiel

grandaj.grandaj.grandaj.

grandaj.

Mi havas la impreson, ke miaj malgrandaj vulvolipoj estas tre grandaj. Ili fakte elpendas
sub miaj eksteraj vulvolipoj. Aspektas kvazaŭ ili estas eltiritaj. Mi ne kuraĝas priparoli tion
kun iu, ĉar mi tre hontas pro ili.

Vi tute ne bezonas honti. La nomo "malgrandaj vulvolipoj" fakte ne taŭgas, pro tio ni
preferas nomi ilin "internaj vulvolipoj". La internaj vulvolipoj ĉe multaj virinoj estas pli
grandaj ol la eksteraj. Ili ofte elstaras aŭ elpendas. Foje unu estas malpli granda ol la alia,
pro kio nur unu interna vulvolipo elmontriĝas. Do tute ne zorgu: ĉiu virino havas aliajn.

19.19.19.

19.

AmoriAmoriAmori

Amori

kajkajkaj

kaj

fantazii.fantazii.fantazii.

fantazii.

Kiam mi amoras kun mia amiko, mi ofte fantazias. Mi ekzemple imagas, ke mi litumas kun
alia aŭ ke iu kaŝe rigardas nin amorantajn. Ĉu mi estas trolasciva?

Tute ne. Preskaŭ ĉiu fantazias dum amorado. Fantazii pri amorado kun aliaj, alimaniere aŭ
en imagoriĉa loko, povas pliplezurigi la amoradon. Do ne sentu iun kulpon, sed simple
plufantaziu, se tio stimulas vin.

20.20.20.

20.

Virgulino.Virgulino.Virgulino.

Virgulino.

Mi zorgas. Antaŭ ne longe mi litumis kun knabo kaj miaj gepatroj nenion scias pri tio. Nun
ĝenas min sekrecio kaj mi devas iri al kuracisto por interna esploro. Mi timas ke li povos
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vidi ke mi ne plu estas virgulino kaj ke li tion rakontos al miaj gepatroj.

En adoleskeco, plej multaj knabinoj ne plu havas himenon. Kutime postrestas nur eta
randeto ĉe la vaginkomenco. Laŭ tiu randeto oni ne povas vidi, ĉu eniris peniso aŭ ne. Se vi
hazarde havis ankoraŭ pli grandan postrestaĵon, ne eblas diri, pro kio ĝi rompiĝis. Povus
ekzemple okazi simple pro bona sinlavado. Via kuracisto do absolute ne povas diri, ĉu vi
estas virgulino aŭ ne. Do ne zorgu.

AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

---

-

222

2

1.1.1.

1.

NurNurNur

Nur

porporpor

por

lito.lito.lito.

lito.

Ŝajnas, ke mi altiras ĉiam virojn, kiuj volas nur litumi kun mi. Tio ne stimulas mian
memfidon kaj mi malĝuas, ke ŝajne mi krome nenion povas signifi por ili. Mi ne estas
superbela aŭ tre humura, sed mi tamen sentas, ke mi taŭgas por pli ol nura amorado.

Kie vi trovas viajn nunajn amikojn? Se vi renkontas ilin en drinkejoj kaj danckluboj, tiam ne
estas tre strange, ke ili elektas la amoran aliron. Ĉar tio ja estas lokoj, kie oni serĉas kaj
trovas portempajn litpartnerojn. Se vi volas pli, vi unuemalkovru ĉe vi mem, kion vi povas
oferti rilate amikecon, talenton kaj interesojn. Se vi ekzemple por plezuro rakedludos kaj en
rakedludejo renkontos homojn kiuj faras same, la ekkontakto estas alimaniera, malpli
unudirekta. Samo validas por homoj kiujn vi renkontas en (hobia) kurso. Tian kontakton vi
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povus tute trankvile plilarĝigi, se ĝi plaĉas.

2.2.2.

2.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

ninini

ni

estasestasestas

estas

nenormalaj?nenormalaj?nenormalaj?

nenormalaj?

Mi estas 18-jara. Dum la lastaj ok monatoj mi havas la saman koramikon. Ni amas unu la
alian; apogas unu la alian; kune faras multajn aferojn; interparolas pri plej diversaj (foje
plej stultaj kaj ridigaj) temoj; amindumas, kiam ni volas. Sed ĝis nun ni ne sentis bezonon
por plenefika amorado. Kiam mi legas vian rubrikon, mi ekhavas la impreson, ke ni estas
nenormalaj. Ŝajnas esti normale, tuj post renkontiĝo enlitiĝi... kaj sperti problemojn pro tio.
Ĉu vere ni estas esceptoj?

Kompreneble vi ne estas nenormalaj. Nek esceptaj. Se ĉi tio estus revuo pri ĝardenoj, el
demando- rubriko vi povus ekhavi la impreson ke ĉiuj legantoj tage kaj nokte okupiĝas pri
sia ĝardeno; ke ili ĉiuj kultivas la plej ekzot ikajn florojn aŭ legomojn; ke ili ĉiuj spertas
problemojn pri greftado, inokulado, sterkado ktp. Sed, kompreneble, multege da homoj kun
ĝardeno plantas kaj semas tie florojn kaj legomojn konatajn al ili, taŭgajn por la koncerna
tero, kaj spertas neniujn problemojn aŭ, se ekestas problemeto, demandas najbaron kaj
trovas solvon. Kompreneble multaj gejunuloj havas amikajn kaj amajn rilatojn kiuj
prezentas nenian gravan problemon. Kaj se estas problemeto, ili mem serĉas kaj trovas
solvon. Kompreneble multaj gejunuloj ne daŭre sentas la bezonon enlitiĝi unu kun la alia.
Kaj se ili ja faras tion, multaj kontentas pri la manieroj al ili konataj. Sed tio signifas, ke ili
do ankaŭ ne sentas bezonon, skribi al ni kun demando! Ĝoju, ke vi havas stabilan, plezuran,
kontentigan rilaton senprobleman kun via amiko!

3.3.3.

3.

NeNeNe

Ne

sukcesas.sukcesas.sukcesas.

sukcesas.

Mia amiko vere tre klopodas por kontentigi min, sed tamen tio ne sukcesas bone. Kvazaŭ
niaj horloĝoj ne iras samrapide. Mi havas foje senton, kvazaŭ mi bremsas. Kiel ĉesigi tion?

Ĉefas, ke vi sentas neniun devigon. Ankaŭ senorgasme eblas plezure amindumi. Aliflanke ja
eblas kontentiĝi kaj estus bedaŭrinde, ne utiligi tiun eblecon. Vi mem indikas, ke la
problemo ne estas je la flanko de via amiko (kvankam: ĉu li ne tro klopodas? Ankaŭ tio
kaŭzas streĉon!), do eble vi eltrovu ĉe vi mem tion, kio plej plezurigas vin. Se vi bone scias
mem, kiel vi plej stimuliĝas, vi pli bone povas informi vian amikon pri tio. Krome per
memkontentigo vi lernas, kiel reagas via korpo, kie estas la "punkto sen reveno" kaj kion vi
faru por plene subiĝi al la sento. Kontentiĝo ne estas io, kion iu al vi donas, sed io, kion vi
mem kreas.

4.4.4.

4.

SufiSufiSufi

Sufi

ĉĉĉ

ĉ

eee

e

malseke.malseke.malseke.

malseke.

Estas tre embarase, sed ŝajnas ke mi ĉiam devas pisi, kiam mi kontentiĝas. Almenaŭ, ĉio
estas sufiĉe malseka poste. Mi ne povas reteni tion, kaj se mi provas reteni, mi ne
kontentiĝas. Ĉu eblas fari ion kontraŭ tio?
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Necesas superplena urinveziko por vere pisi dum kontentiĝo. Pli verŝajnas, ke vi produktas
multe da vagina likvaĵo. Eble ĉe vi, kiel ĉe iuj (ne ĉiuj) virinoj, eĉ okazas elŝpruco de "amor-
suko" ĉe kontentiĝo (t.n. "virina ejakulo" - tio ne estas piso, sed, lauŭiuj viroj, "dolĉa
laktaĵo"!). Por via seksvivo tio estas pli plezura ol ĝena, ĉar la produktado de likvaĵo pliigas
la sentemon de la koncernaj organoj kaj do pliintensigas la orgasmon. Se vi tamen ne ŝatas
malsekanmakulon poste, simple submetu falditan bantukon.

5.5.5.

5.

LiLiLi

Li

neniamneniamneniam

neniam

restasrestasrestas

restas

porporpor

por

dormi.dormi.dormi.

dormi.

Nun dum jam ok semajnoj mia amiko kaj mi havas fortan rilaton, kaj ĉio iras treege bone,
escepte, ke li ĉiam iras hejmen post nia amorado. Mi ne komprenas, kial li je la tria nokte
pli ŝatas iri hejmen, ol resti kuŝanta apud mi. Sed kiam mi demandas, kial li tion faras, li
tuj fariĝas malparolema. Mi ŝatus kompreni, ĉar mi sentas min post lia foriro terure
forlasita. Kial li tion faras?

Eble via amiko sopiras je la komforto de lia propra lito. Eble li ronkas kiel segmaŝino kaj ne
volas ĝeni vian dormadon. Eble li kutimas je matena rito, pri kiu li hontas. Eble li pensas, ke
estas tro frue, tutnokte resti ĉe vi. Kaj eble li tiel ege ŝatas vin, ke tio timigas lin, ĉar li devas
ankorauŭlerni regi sian timon pri ligo. Prefere ne rekte konfrontu lin kun tio, sed provu
ekscii, kion li opinias pri la ebleco, ke vi foje dormu ĉe li. Auŭdiru, ke vi tre ŝatus, se li
restus ĉe vi ekzemple unu nokton en semajno. El liaj respondoj vi povos verŝajne dedukti,
kie estas la problemo.

6.6.6.

6.

Mampligrandigo.Mampligrandigo.Mampligrandigo.

Mampligrandigo.

Mi havas mamzonon mezuro A, sed mia amiko ŝatas grandajnmamojn. Mi tiom frenezas pri
li, ke mi pligrandigusmiajnmamojn, se mi havus la monon. Tamen, ŝajnas al mi timige.

Subiĝi al operacio por pligrandigo de mamoj, se vi mem ne estas kontenta pri ilia amplekso,
estas io akceptebla. Subiĝi al tio por teni amikon, estas malbone por via korpo, via mono, kaj
via memfido. Se via amiko estas en ordo, li eble sonĝos pri grandajmamoj, sed ĉe vi trovos
sufiĉe da aliaj ĝuindaĵoj (vi ja ne senkauŭe estas lia amikino!). Se via amiko estas vere en
ordo, li malpermesos al vi tian tranĉadon en sana korpo kaj lauŭos vianA-formaton.

7.7.7.

7.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

estasestasestas

estas

lialialia

lia

afero?afero?afero?

afero?

Mia amiko ne ŝatas, se mi vestas min ekscite, kiam ni ien iras por amuzi ĝo. Mi diras, ke tio
estas mia afero, sed tio ja ne estas solvo.

Multaj knaboj ŝatas vidi sian amikinon iom provoke vestitan en la dormĉambro, sed preferas
prezenti ŝin al amikoj kaj konatoj kiel bonkondutan knabinon. Viaj vestaĵoj ja ankaŭ pri li
ion komunikas. Krome neniu viro ŝatas daŭre vidi sopirajn rigardojn de aliaj viroj. Tio, kio
al vi ŝajnas enmiksemo, povas esti zorgado pri via sekureco. Finfine vi mem, kompreneble,
decidas, kiel vi vin vestas, sed almenaŭ provu ekscii, kial vi tiel insistas. Se li vestus sin en
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maniero kiu embarasus vin, ĉu tiam vi nenion dirus?

8.8.8.

8.

Edzo.Edzo.Edzo.

Edzo.

Mi jam dum tri jaroj havas la saman koramikon, sed mi enamiĝis al edzi ĝinta viro kiu
havas malgrandan infanon. Mi tre amas lin kaj mi kredas, ke mi ne volas daŭrigi kun mia
amiko. Kio nun?

Komencu per trankvila pripensado. Prefere en loko, kie nek via amiko, nek via amanto
povas atingi vin. Kaj estu honesta al vi mem. Komenci amaferon ne estas malfacile, sed
plukrei rilaton, kiam ambaŭ devas dolorigi sian nunan partneron, kaŭzas kulposentojn kaj
streĉojn. Ĉu tiujn vi du povos elteni? Ĉu vi konscias, ke via amanto, pro la infaneto ĉiam
sentos ligon kun sia edzino, eĉ post eksgeedziĝo? Kio estas la bonaj kaj malbonaj flankoj de
ambaŭ viaj viroj? Ĉu la rilato kun via nuna amiko ne paliĝis nur pro tio, ke vi daŭre
okupiĝas pri tiu amafero? Plej grava punkto: ĉu vi estos kontenta pri vi mem post jena aŭ
alia decido?

9.9.9.

9.

VirgulinaVirgulinaVirgulina

Virgulina

sangado.sangado.sangado.

sangado.

En antaŭa respondo mi legis, ke adoleskantinoj kutime ne plu havas himenon. Mi estas 17-
jara. Ankaŭ ĉe mi troviĝas neniu membrano, kvankam mi neniam amoris kun knabo. Pro tio
mi timas problemojn, ĉar laŭ la kulturo demia familio, dum la unua nokto devus flui sango.
Kiel eblas, ke ĉe ĉiuj parencaj knabinoj kiuj edziniĝis, oni fiere montris la prisangitan
littukon?

Ĉu vi ne jam kuraĝis demandi pri tio vian patrinon aŭ onklinon? Do, jen la respondo: Se
knabino spertas sian unuan penetriĝon, kiam ŝi estas ekzemple 12-jara (kiel en multaj
kulturoj estis la kutimo), ŝi ofte jes ja sangas. De tio venis la rakontoj pri rompo de himeno.
Sed virgulino 14-jara jam ofte ne sangas, aŭ nur kelkajn gutojn. Kaj virgulino pli aĝa ol 16-
jara preskaŭ neniam. Do, en kulturoj kiuj postulas sangadon, ekzistas, jam de antikvaj
tempoj, diversaj solvoj. Ie oni kutimas meti urtikojn aŭ aliajn inflamo-kaŭzajn herbojn en la
vaginon dum tri tagoj antaŭ la geedziĝo. Tio kaŭzas minimume iritiĝon de la interno, kun
ŝvelo kaj krudiĝo (difekto) de la interna surfaco. Estas terura sento, kiu fuŝas la tutan
geedziĝan feston por la novedzino, sed garantio pri malvasta, dolora kaj sanga nupto. Sed,
krome, estas risko pri infektoj, kun kiel sekvo eble eĉ nefekundeco. Pli simpla solvo estas la
enmetado de veziketo kun sango, aŭ de vato (en unu peco, por pli facila forpreno poste!)
plensorbigita per (ofte birda) sango antaŭ la unua nokto. Kiam la novedzo penetras la
novedzinon, la sango elpremiĝas. Kvankam almenaŭ ĉiuj pli aĝaj virinoj en ambaŭ familioj
scias pri tio, ĉiuj, almenaŭ publike, ripetadas la fabelon pri "rompo de himeno". (Do eble ne
rakontu ĉi tion al knaboj!) Ni nun ne priparolas tiujn "ortodokse religiajn" grupojn, en kiuj
oni (kun tiucela misinterpreto de sanktaj tekstoj) kruele kaj krime pritranĉas malgrandajn
knabinojn kaj kunkudras iliajn vulvojn, por ke ili garantiite sangu ĉe edziniĝo...
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10.10.10.

10.

Aliloke.Aliloke.Aliloke.

Aliloke.

De post kiam ni loĝas kune, mia amiko kaj mi iom malpli seksumas, sed tio ne tre ĝenas min.
Mi ja ŝatus foje amori en iuj aliaj, pli streĉaj, pli imago-stimulaj lokoj, sed mia amiko ne
estas entuziasma pri tio. Li estas sufiĉe multe pli aĝa ol mi, kaj li diras, ke li ĉion tiam jam
foje faris. Li "ĝin" faris jam ĉie, eĉ en homplena trinkejo. Tion ankaŭ mi ŝatus foje provi!
Mi klopodis ĉiumaniere por ŝanĝi lian sintenon, ĉar mi tre volus. Belaj subvestoj, botelo da
vino: nenio helpas. Ĉu eble vi havas sugeston?

Se via amiko ne havas emon por amori en atendostreĉaj lokoj, ankaŭ ni ne povas devigi lin.
Ni bedaŭras, sed la ora sugesto ne ekzistas. Aliflanke laŭ nia opinio, la kialo kiun donas via
amiko ne estas tre fortika. Li ĉion tian jam foje faris, sed vi ja ne! Vi rakontis al li, ke vi tre
volus, do se li estas freneza pri vi, li ja povus foje amori kun vi aliloke. Provu eltrovi, ĉu
ekzistas alia kialo, pro kiu li volas tion fari nur hejme. Ĉu eble li havis iun malplezuran
sperton? Se tio ne estas la kazo, tiam li almenaŭ estu honesta al vi kaj li ĉesu fieri pri sia
imagostreĉa sekspasinteco. Ni povas imagi, ke vi ŝatus fari kun li tiujn aferojn kiujn li jam
faris. Sed vi povas kune ankaŭ elpensi ion tute alian. Ekzemple logu vian amikon al maro aŭ
lago por promenado, kiu finiĝos en la dunoj, la arbaro aŭ en forlasita feridometo. Ne ĉesu
provi.

11.11.11.

11.

TielTielTiel

Tiel

odoras.odoras.odoras.

odoras.

Mi havas gravan problemon. Mi rimarkis ke lastatempe mi disvastigas malplaĉan odoron
kiam mi estas en necesejo aŭ kiam mi furzas. Kaj mia piso kaj mia fekaĵo tre forte odoras.
Antaŭe tiel ne estis. Mi tre timas, ke tio ĝenas al mia amiko ankaŭ dum amorado. Pro kiomi
tiel forte odoras?

Via problemo povas havi du kaŭzojn. Unue povas esti, ke vi lastatempe tromalmulte trinkas.
Pro tio, via piso estas pli koncentrita kaj odoras pli ol normale. Se oni malmulte trinkas,
ankaŭ la fekaĵo estas pli densa kaj pli forte odoras. Zorgu ke vi dum tago trinku minimume
unu kaj duonan litron da likvaĵo. La fortaj odoroj tiam tute verŝajne malaperos. Dua kaŭzo
povas esti la manĝaĵoj. Ĉu vi lastatempe manĝas iujn aliajn aferojn, ekzemple pli spicajn?
Ankaŭ tio povus esti kaŭzo de odoroj. Bonepripensu viajn lastatempajn manĝaĵojn, kaj kian
efikon tiuj havis al viaj fekaĵoj. Tiujn manĝaĵojn, al kiuj via korpo forte reagas, simple evitu.
Kaj ne zorgu pri la amorado. Simple demandu vian amikon, ĉu vi odoras malpli bone ol
antaŭe. Tute probable li nenion rimarkis.

12.12.12.

12.

TuTuTu

Tu

ŝŝŝ

ŝ

ado.ado.ado.

ado.

Mia amiko tre malŝatas, se mi en societo tuŝas lin. Mi ne povas helpi fari tion. Mi tre ŝatas
tuŝeti kaj kareseti ankaŭ aliajn homojn. Mia amiko tamen ne ŝatas, kiam mi karesetas lin en
ĉeesto de aliaj. Laŭ mi tio ne devus esti problemo, ĉar ĉiuj jam alkutimiĝis al mia tuŝetado.
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Por iuj homoj estas malfacile rilati kun homoj kiuj, kiel vi, ŝatas korpajn kontaktojn. De sia
hejmo, ili ne kutimas havi multe da korpa kontakto, kaj pro tio tion ne ŝatas. Via amiko ne
sentas sin komforte, kiam vi en societo tuŝas lin: li ne scias, kiel al tio reagi. Helpu vian
amikon: iom bremsu vin, kiam vi estas en societo. Provu eviti ke vi daŭre tuŝas lin.
Konservu vian bezonon pri karesetado por poste, kiam vi estas solaj. Estas eĉ tre stimule,
bremsi sin kaj nur tuŝi lin, kiam vere neniu povas vidi vin du.

13.13.13.

13.

LiLiLi

Li

neniamneniamneniam

neniam

volasvolasvolas

volas

kuniri.kuniri.kuniri.

kuniri.

Mia amiko neniam volas kuniri al festetoj de mia laborejo. La entrepreno kie mi laboras,
ofte organizas ion kaj mi vere se ŝatas ĉiam iri sole. Sed mia amiko tutemalŝatas kuniri, kaj
terure enuas dum tia vespero. Kiel mi povas igi lin kuniri?

Ĉu vere estus bona ideo, igi lin kuniri? Estas klare, ke li terure malŝatas tiajn aferojn.
Probable via amiko pro la enuado havos malbonan humoron, kaj pro tio vi ĝeniĝos pro li,
dum vi volas havi plezuran vesperon. Kompreneble ni komprenas, ke vi ŝatus iri kune, do
provu trovi kompromison: li foje kuniros kun vi, kaj vi foje kuniros kun li. Ekzemple,
interkonsentu, keminimume unu fojon en jaro li iros kun vi al tia festeto.Kaj li mem, antaŭe,
elektu, al kiu.

14.14.14.

14.

PliPliPli

Pli

rapide.rapide.rapide.

rapide.

Eble laŭ vi tio estas stranga, sed mia problemo estas, ke amori kun mia amiko ĉiam daŭras
tiel longe. Mi havas la impreson ke li senfine prokrastas sian kontentiĝon por fari plezuron
al mi. Sed foje mi simple ŝatus "tujpretan". Rapide kaj intense amori ŝajnas al mi tre
kontentige.

Unue kaj komence: laŭ ni nenio estas stranga en tio. Se vi ŝatus havi rapide-pretan, tion
flustru per raŭka voĉo al lia orelo, ĵus antaŭ la amorado. Iuj viroj pensas, ke virinoj estas
ĉiam nur kontentaj pri la kompleta pakaĵaro. Kompreneble ankaŭ dum la amorado vi povus
indiki, ke laŭ vi povus iri iom pli rapide, mallonge aŭ fortike. Se via amiko pli ŝatas longe-
lante, vi iel alternu.

15.15.15.

15.

LiLiLi

Li

neniamneniamneniam

neniam

lasaslasaslasas

lasas

minminmin

min

finifinifini

fini

frazon.frazon.frazon.

frazon.

Mia amiko kaj mi estas nun kune dum preskaŭ unu jaro, kaj iras tre bone inter ni. Sed estas
unu afero, kiu tre ĝenas min: li neniam lasas min finparoli! Precipe en societo tio ĝenas min,
ĉar mi neniam povas mem fari mian rakonton! Kiam mi priparolas tion kun li, li promesas
atenti tion, sed li ĉiam denove interrompas miajn rakontojn. Kion fari?

Estas tempo por vera reago. Via amiko klare ŝatas havi la parolon, kaj ĝis nun senpune povis
transpreni la konversacion. Provu fari jene. En la momento kiam via amiko vin interrompas,
vi diru: "Lasu min finparoli." Ripetu tion tiom ofte, kiom bezonate. Konsekvence faru, eĉ
kiam vi fakte ne havas emon. Do ĉiam tuj reagu, kiam li denove eraras, tiel ke li povu
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mallerni tiun ĝenan kutimon.

16.16.16.

16.

TroTroTro

Tro

malvasta.malvasta.malvasta.

malvasta.

Mi unuafoje vere amoris kun knabo, kaj tute ne estis sukceso. Pli precize: ni ne sukcesis. Aŭ
lia peniso estis tro granda, aŭ mia vagino estis tro malvasta (laŭ mi pli verŝajne). Ĉiuokaze
la mezuroj ne koincidis kaj estis tre dolore, kvankam mi estis tre humida. Hejme mi provis
eniri per unu fingro; tio ja sukcesis. Per du fingroj estis dolore. Mi timas ke mia vagino
estas tro malgranda. Ĉu vi povas helpi min, sen ke mi iru al kuracisto?

Ni povas trankviligi vin: vagino preskaŭ neniam estas tro malgranda. Pli verŝajne la
nervozeco pro unuafoja vera amorado kaŭzis ke ne estis sukceso. Eble vi nekonscie timis, ke
doloros, kaj pro tio kuntiriĝis la muskoloj ĉirkaŭ via vagino. Por iom alkutimiĝi kaj
venontfoje esti pli trankvila, vi povas provi, foje enmeti vian fingron. Faru tion en
momentoj, kiam vi estas vere malstreĉiĝinta kaj kiam neniu povus ĝeni vin. Provu ankaŭ
singarde per du fingroj. Vi rimarkos, ke via vagino estas sufiĉe granda. Kiam vi denove
amindumos,malrapide konstruu la streĉon: komencu per ĉirkaŭpremado kaj karesado. Serĉu
la sentemajn lokojn unu de la alia kaj prokrastu la veran amoradon ĝis vi havas la senton, ke
vi vere estas preta. Petu lin tiam, eniri vian vaginon unue per fingro. Se iras bone: per du.
Kaj nur post tio per la peniso.

17.17.17.

17.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

niajniajniaj

niaj

amikojamikojamikoj

amikoj

estasestasestas

estas

gejaj?gejaj?gejaj?

gejaj?

Ni estas du plej bonaj amikinoj 18-jaraj kaj havas problemon kun niaj amikoj. Ni eltrovis,
ke ili kontentigas unu la alian. Ili ne kisas, sed kontentigas unu la alian per buŝo kaj mano.
Ĉu ni devas fini niajn rilatojn, aŭ kio?

Ni povas imagi ke vi du ektimis, sed tio ne necese signifas ke viaj amikoj havas
samseksamajn sentojn. En via aĝo, plej multaj knaboj kaj knabinoj ankoraŭ serĉas, ĉu io
estas plezura aŭ ne. Iuj pli eksperimentas ol aliaj. Tio povas inkluzivi eksperimentadon kun
iu samseksa. Konsilo por vi ambaŭ: parolu pri tio kun via amiko kaj provu eltrovi, pro kio li
amindumas kun knabo. Se tio malplaĉas al vi, vi tion diru. Se ili vin amas, ili certe
konsideros viajn sentojn. Se ili simple daŭrigas, eble utilus lasi ilin kune kaj serĉi aliajn...

18.18.18.

18.

EnamiEnamiEnami

Enami

ĝĝĝ

ĝ

intaintainta

inta

aaa

a

ŭŭŭ

ŭ

dankema.dankema.dankema.

dankema.

Mia amiko kaj mi nun estas kunaj dum tri monatoj. Mi dum mia vivo daŭre havis
problemojn, kaj li treege helpis al mi en tio. Mi estas tre danka al li, sed mia enamiĝo
finiĝis. Sed mi sentas, ke mi ne povas diri tion al vi.

Vi ne flankenmetu viajn proprajn sentojn pro dankemo al via amiko. Li ne atendas, ke vi
restos ĉe li pro dankemo. Kaj ne devus. La rekompenco por lia helpo ne estas eterna amo.
Kiel ajn malplaĉe por via amiko: sekvu la voĉon de via koro.
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AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

---

-
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1.1.1.

1.

TielTielTiel

Tiel

enuiga.enuiga.enuiga.

enuiga.

Mia amiko kaj mi nun konas unu la alian dum kvar monatoj. Ni vidas unu la alian dufoje en
semajno kaj tamen mi opinias, ke nia rilato estas nekredeble enuiga. Mia amiko preferas
sidi sur sofo antaŭ televidilo kun sako da krakmanĝaĵetoj, por poste amori kun mi. Mi ne
tutemalŝatas tion, sed foje ŝatus fari ion alian.

Ĉu vi jam foje proponis al li, fari ion alian? Unua leciono pri enuiga rilato estas: mem prenu
la iniciaton! Estas miskompreno, ke la alia respondecas pri la kreado de bona etoso. Se vi
proponas ideojn, via amiko estas stimulata ankaŭ mem elpensi ion plaĉan. Se post viaj
klopodoj montriĝas, ke li planas pasigi sian tutan vivon rigardante televidon, vi ja povas
demandi vin, ĉu vi volas daŭrigi kun ĝuste ĉi tiu amiko.

2.2.2.

2.

ElstaraElstaraElstara

Elstara

plezurbutono.plezurbutono.plezurbutono.

plezurbutono.

Mia plej bona amikino kaj mi venis al la ideo, kompari niajn korpojn. Ankaŭ tie malsupre.
Montriĝis, ke niaj plezur- butonoj tie estas tute aliaj. Ŝia estas apenaŭ videbla, kaj ankaŭ
post stimulado restas preskaŭ tute plata. Mia estas klare videbla, iom elstara, kaj pro
stimulado eĉ kreskas. Ĉu mia klitoro estas stranga?

Homoj havas malsamajn nazojn, orelojn, fingrojn, harojn, okulojn... Virinoj havas mamojn
grandajn, mezajn, malgrandajn, kun diversaj formoj. Ankaŭ cicoj povas esti pli aŭ malpli
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grandaj, pli aŭ malpli elstaraj, kun pli aŭ malpli granda areolo (tiu alikolora, alistruktura
haŭto ĉirkaŭ la mampinto). Ĉiujn tiujn diferencojn oni pli aŭ malpli facile vidas, kvankam
tiujn lastajn eble nur sur strando aŭ en naĝejo aŭ saŭno. Do, al tiuj diferencoj oni jam
kutimiĝis. La diferencoj "tie malsupre" ne estas tiel facile konstateblaj. Sed ili ja ekzistas.
Eble vi jam scias, ke ĉe viroj la penisoj havas diversajn grandojn kaj formojn. Nu, ankaŭ
virinaj seksorganoj ne estas esceptoj. Sen pli profunda kompara esploro, kiel vi du faris
(bona ideo!), malmulto estas videbla eĉ ĉe nuda korpo. Sed ankaŭ "kaŝitaj" partoj, kiel la
klitoro, povas esti sufiĉe malsamaj. Neniu problemo. Nenio stranga. Pripensu: se ĉiuj homoj
same aspektus, la mondo estus multe malpli interesa!

3.3.3.

3.

Senharigi.Senharigi.Senharigi.

Senharigi.

Mia amiko pensas, ke estus stimule, se mi malsupre ĉiujn harojn forrazus. Min tio iom
timigas, kaj mi ne scias, kiel fari tion.

Forigu viajn harojn nur se vi mem ŝatas tiun aspekton aŭ se vi mem stimuliĝas de tio. Do ne
faru tion nur por plaĉi al via amiko. Kompreneble ne damaĝas, foje elprovi. Sed kalkulu pri
tio ke la stopletoj kiuj aperos kiam la haroj denove kreskos, povos juki ne malmulte. Vi
povas forigi la harojn plej bone per nova razklingeto kaj razkremaĵo aŭ -ŝaŭmo. Ankaŭ eblas
per senhariga pasto, kiun vi metu tre singarde sur viajn pubharojn. Unue provu sur alia loko,
ĉu via haŭto ne alergie reagas al la kremaĵo aŭ pasto. Tre atentu, ke ne venu senhariga
substanco inter viaj vulvolipoj!

4.4.4.

4.

Juko.Juko.Juko.

Juko.

Jam dum iom da tempo miaj vulvolipoj jukas, precipe dum nokto. Ne povas esti seksa
malsano, ĉar mi neniam litumis kun knabo. Bonvolu ne sendi min al kuracisto. Li estas
malmoderna viro, kun kiu mi ne povas priparoli ĉi-tiajn aferojn.

En 1998 ĉi-regione malmulte da kuracistoj havas ankoraŭ problemojn pri demandoj pri
seksaj korpopartoj aŭ malsanoj. Se via hejma kuracisto estas vere tiel malmoderna, vi serĉu
kiel eble rapide alian kuraciston. La juko en via kazo ne estas pro seksmalsano, sed eble vi
estas alergia je io: la materialo de via kalsoneto, lavpulvoro uzita por lavi ĝin, sapo, aŭ litaĵoj
viaj. Povas ankaŭ esti, ke vi havas ŝiminfekton, kaŭzitan de malpliiĝinta rezisto. Do tamen
vizitu vian (novan) kuraciston.

5.5.5.

5.

Sangas.Sangas.Sangas.

Sangas.

Mi ofte kontentigas min mem. Antaŭ iom da tempo mi uzis por tio iun objekton, kiu - kiel
montriĝis poste - havis akran randeton. Pro tio mi iom sangis. Poste tiun objekton mi
neniam plu uzis, kaj ne plu okazis tia sangetado. Nun de mallonge mi havas amikon. La
problemo estas, ke foje iom sangas post fingrumado. Ĉu tion kaŭzas tiu iama vundeto?

Ne, tia vundeto kutime resaniĝas en unu aŭ du tagoj. Vundetoj ekestas, ĉar la haŭto de via
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vagino estas tre maldika. Se estas tiel, estas normale ke vi iom sangetas. Por preventi
vundetojn (kaj eventualajn infektojn), gravas, ke vi estu singarda. Tial en la vagino ne uzu
objektojn kiuj ne estas rondajkaj molaj, kaj kontrolu, ĉu via amiko ne havas akrajn ungojn.

6.6.6.

6.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

reirireirireiri

reiri

alalal

al

kuracisto?kuracisto?kuracisto?

kuracisto?

De ne longe mi uzas la kontraŭgravedan pilolon por reguligi mian menstruon, kiu estis tre
neregula. Mia hejma kuracisto petis min, reveni, kiam mi volas utiligi la pilolon kiel
preventilon. Mi diris, ke mi faros, sed mi fakte ne komprenas, kial necesas. Mi tiel ĝojis, ke
finiĝis tiu ekskurso al kuracisto, kaj nun mi tamen devos reveni.

Por via korpo ne gravas, ĉu vi uzas la pilolon pro neregula menstruo aŭ kiel preventilon. Do
ne pro tio, via kuracisto petis vin reveni. Ni supozas, ke li aŭ ŝi volas paroli kun vi pri sekura
amorado en la momento, kiam taŭgas. La pilolo ja protektas kontraŭ gravediĝo, sed ne
kontraŭ infektiĝo per amore transigebla malsano. Demandu mem, kiam vi post tri aŭ ses
monatoj bezonos denove preskribon.

7.7.7.

7.

Cirkumcido.Cirkumcido.Cirkumcido.

Cirkumcido.

Mia amiko estas cirkumcidita. Li diras, ke liaj gepatroj farigis tion pro higienaj motivoj. Ĉu
tio por li influas al lia ĝuado dum amorado? (Mi mem ne sentis diferencon...) Ĉu ne iuj
aliaj faras tion pro religiaj motivoj? Mi aŭdis ke en iuj landoj oni faras cirkumcidon ankaŭ
al knabinoj. Kiel tio okazas?

Cirkumcido ĉe knabo estas la (plejofte tuta) fortranĉo de la prepucio, t.e. la reŝovebla haŭto-
falto kiu kovras la glanon (balanon) de nerigida peniso. Ĉe iuj knaboj, tiu haŭto tro strikte
ĉirkaŭas la glanon, kaj ne povas facile reŝoviĝi (kio ja necesas ĉe rigidiĝo). Tion oni povas
solvi per streĉado de la prepucio aŭ per entranĉeto aŭ per fortranĉo. Samtempe, iom strikta
prepucio povas malfaciligi la purigadon inter ĝi kaj la glano. Pro malpuro tie povas facile
ekesti infektoj. En iuj religioj (judoj, islamanoj k.a.), oni cirkumcidas ĉiujn knabetojn por
tiel montri, ke ili estas anoj de la koncerna religia komunumo.Ankaŭ por tio la origina kialo
estas eble higiena, ĉar la koncernaj popoloj iam loĝis en lokoj, kie akvo por bona lavado ne
ĉiam estis atingebla. Ĉu cirkumciditeco ĝenas dum amorado, vi povus demandi al via amiko.
Kvankam li ne povas kompari "kun" kun "sen"... Povas esti ke, pro la plia kontakto kun
aero, litaĵoj kaj kalsona ŝtofo, la glano estas iom malpli sentema. Sed ni persone neniam
aŭdis plendojn pri tio.

Cirkumcido de knabinoj estas io tute alia. Ni avertas, ke estas terura rakonto. Ĉe knabinoj,
iuj praktikas baze du tipojn de cirkumcido (foje ambaŭ samtempe). Unu estas: forskrapi,
fortranĉi aŭ entranĉi la klitoron. Tio neeviteble influas al la eblo ĝui dum amorado. (Kaj tio
estas precize la celo: ke la virino ne ĝuu amoradon.) La dua tipo: parte fortranĉi la
vulvolipojn kaj kunligi aŭ kunkudri la restaĵojn, por ke tiuj kunkresku, tiel ke restas nur truo
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por pisi. Tiel la knabino restos "fermita" kaj virgulino ĝis sia edziniĝo (aŭ mortas pro la
komplikaĵoj). Antaŭ la geedziĝo ofte necesas malfermi la vulvon per denova tranĉado.
Terure kruela kutimo, do. Al la unua tipo similus ĉe knabo: tute aŭ parte forraspi aŭ fortranĉi
la penisan glanon. Al la dua tipo: tute aŭ parte detranĉi la ŝvelflankojn de la peniso kaj
kunkudri ĝin kun la skroto (la testiko-sako), por ke la knabo ne povu enmeti ĝin ĉe knabino
aŭ alimaniere amuziĝi per ĝi. Tia mistrakto de knaboj tamen nenie estas praktikata laŭ nia
scio. Sed, do, iuj knabinoj ja estas same teruremistraktataj.

8.8.8.

8.

TestoTestoTesto

Testo

pripripri

pri

aidoso.aidoso.aidoso.

aidoso.

Mia amikino fariĝis sango-donanto, ĉar tiam oni regule kontrolos ŝin pri aidoso. Sed ja ne
estas celo, ke tio estu senpaga aidoso-testo?

Tute ne. La sekureco de sango- transfuzoj estas endanĝerigata per donantoj kiuj supozas, ke
ili povus havi aidoson. Se vi scias pri vi mem, ke vi riske amoris (eĉ se nur unufoje), tiam ne
donu sangon. Nur post ses monatoj oni povas fidinde pruvi, ĉu vi jes aŭ ne estas portanto de
la aidosa (HIV) viruso. Ĉar dum la unuaj monatoj tio ne estas klara, la sango povus esti
infektita. Cetere, plej ofte, la sango- kolektaj instancoj kontrolas la sangon, ne la donanton,
pri la viruso. Se entute ili rajtas informi la doninton pri infekto trovita en la sango, tio okazus
multe pli malfrue ol ĉe specifa aidoso- testo.

9.9.9.

9.

DumDumDum

Dum

koncerto.koncerto.koncerto.

koncerto.

Dum koncerto mi renkontis ravegan knabon. Ni havis tian emon unu pri la alia, ke ni ne
povis regi nin. Dum sovaĝa amindumado ni kontentigis unu la alian per niaj buŝoj. Li ne
elŝprucis en mian buŝon. Tamen mi de poste timas, ke mi povus esti infektita per aidoso.

Ĉar li ne elŝprucis en vian buŝon, la ŝanco ke vi estas infektita per la aidoso- viruso estas
vere minimuma. Ja ekzistas ŝanco, ke li infektis vin per alia sekse transigebla malsano
(s.t.m.). Tian malsanon vi povas rekoni per ŝanĝiĝinta sekrecio, bruluma sento dum pisado,
veruketoj, veziketoj aŭ juko en vulvo aŭ vagino, sangado aŭ doloro en subventro. Se vi
havas unu el tiuj simptomoj, vi ja iru al via kuracisto aŭ al specialiĝinta sanservo. Ankaŭ se
vi volas esti tute certa, ke vi ne estas infektita per aidoso, vi povas kontakti tiujn instancojn
pri testo. Se vi estonte ne volas havi riskon, ĉe kontentigo per buŝo vi uzu kondomon. Ĉar
ankaŭ per la antaŭ- elŝpruca suko jam eblas infekto per s.t.m.

10.10.10.

10.

NeniamNeniamNeniam

Neniam

kontentikontentikontenti

kontenti

ĝĝĝ

ĝ

is.is.is.

is.

Mi estas 23-jara kaj jam dum ses jaroj havas firman amikon, kun kiu mi amoras, sed mi
ankoraŭ neniam havis orgasmon. Laŭ mia hejma kuracisto, mi devas pli koncentriĝi pri tio.
Sed pro unu aŭ alia kialo, ne sukcesas. Pro konservativa edukado mi ne povas libere
transdoni min kaj ne povas koncentriĝi. Ĉu mi estas nenormala, ĉar jam dum ses jaroj ne
okazis?
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Vi tute ne estas nenormala. Ĉe vi hejme oni ne parolis pri seksaj aferoj, kaj tial vi sentas vin
nekomforte pri viaj propraj seksaj sentoj. Kaj tio malhelpas, ke vi tute transdonu vin dum
amorado. Fakte, virinoj devas ofte pli klopodi por kontentiĝo ol viroj, sed ne necese tio
kostas pli da tempo. Ĉiukaze, estas escepte, se venas orgasmo nur per movo de la peniso en
la vagino. Por preskaŭ ĉiuj virinoj necesas, ke la klitoro estu stimulata. Tio eblas per viaj aŭ
liaj fingroj, aŭ per lia buŝo.Aŭ eble vi foje provu delikate vibrantan vibrilon. Se vi elprovas
mem, vi eltrovos, kiumaniere estas plej plaĉa tuŝado. Provu krei taŭgan etoson per muziko,
fantaziado, erotika libro aŭ banado en bankuvo. Kaj zorgu, ke neniu povus ĝeni vin.

11.11.11.

11.

Trifoje.Trifoje.Trifoje.

Trifoje.

Kiam mia amiko kontentigas min, mi jam rapide ekhavas rapidajn konvulsiojn. Mi ne estas
certa, ĉu tio estas orgasmo. Kiam tiuj konvulsioj ĉesas, mi volas ke li min kontentigu
denove. Nur post kiam li estas farinta tion trifoje, la sento forpasas. Ĉu mi trifoje
kontentiĝas, aŭ ĉu la unuaj du ne kalkuliĝas?

Tiuj tri fojoj ĉiuj tri estas orgasmoj. La unuaj du eble malpli fortaj ol la tria. Tio povas
dependi de la "tekniko". De la momento kiam vi sentas ke vi kontentiĝos, oni povas pli aŭ
malpli longe stimuli. Se oni mallonge stimulas, povas ekesti sento, ke ne estis ĝisfine. Se oni
pli longe stimulas, povas eĉ esti, ke vi sentas ke la orgasmo originas kvazaŭ en viaj
piedfingroj. En via kazo, via amiko verŝajne tro rapide ĉasas stimuli vin, tiel ke vi ne plene
kontentiĝas kaj volas, ke li daŭrigu. Tamen ne necese estas tiel. Iuj virinoj ja havas plenan
orgasmon, sed simple bezonas plurajn orgasmojn por havi senton de kontenteco.

12.12.12.

12.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

alimaniere?alimaniere?alimaniere?

alimaniere?

Kiam mi fingrumas min, tre plaĉas al mi, dum iom da tempo forte premi miajn vulvolipojn
en la loko, kie kaŝiĝas mia klitoro. Estas iom malfacile, klarigi tion al knabo. Ĉu ekzistas
aliaj manieroj por kontentiĝi?

Estas sennombraj manieroj por stimuli la klitoron. Estas tre persone, kio estas plezure al vi,
kaj kio ne. Sed jen kelkaj ĝeneralaj ideoj por elprovo. Vi povas stimuli la klitoron per rekta
aŭ nerekta frotado, karesado aŭ tuŝetado. Ĉar la klitoro estas tre sentema, povus esti bone,
uzi iom da salivo. Vi aŭ via amiko povas froti per fingro, aŭ via amiko povas leki per lango.
Iuj ŝatas uzi vibrilon. Aŭ sub duŝo aŭ en bankuvo uzi la akvo- ŝprucon el la duŝilo. Krome vi
povas streĉi certajn muskolojn (ekzemple tiujn ĉirkaŭ la vagino- eniro) kaj malkovri, kiel
teni la senton. Iuj virinoj krome tre forte stimuliĝas per premado aŭ frotado de la loko
internemalantaŭ la pub-osto (per fingro enmetita kaj kurbigita supren).

13.13.13.

13.

JenJenJen

Jen

preskapreskapreska

preska

ŭŭŭ

ŭ

.........

...

Mi havas karan amikon kun kiu estas plezure litumi. La problemo estas, ke mi ne
kontentiĝas. Ĉar mi ĉiufoje ĝuas la amoradon, mi de tio neniam faris problemon. Kiam mi
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rakontis tion al li, li iom ektimis, sed mi montris al li miajn plej plezurigajn lokojn kaj ni
provadis. Kiel ajn li klopodas, ĉe mi restas je la sento: jen preskaŭ. Ĉar la lastaj amoradoj
estis celitaj tute al mi, ni nun iom paŭzas la ekzercadon. Kial mi ne kontentiĝas?

Bone ke vi du por iom da tempo malpli koncentriĝas je tio. Per troa okupiĝo la ŝanco estas
granda, ke ne sukcesas, ĉar fariĝas konkurso. Multaj knabinoj restas je la punkto "jen
preskaŭ". Tio povas havi tri kaŭzojn:

1.Vi ankoraŭ ne tiom ofte provis kontentiĝi.
2.Vi timas pri la momento de kontentiĝo, ĉar vi ne scias, kiel vi reagos.
3.Vi ne sentas vin tute komforte en la situacio. Tio povas esti pro eduko aŭ pro io alia.
Tamen plej ofte helpas, unue elprovi mem, sole. Tiel vi povas malkovri, kiaj sentoj estas, kaj
kiel vi reagas. Kiam vi tion scias, vi pli facile povas lasi ĉiujn bremsojn. Faru paŝon post
paŝo. En iu momento vere sukcesos.

14.14.14.

14.

Konfuzita.Konfuzita.Konfuzita.

Konfuzita.

Mi estas knabino 18-jara. Mi estas tre konfuzita, ĉar mi havas certajn sentojn por iu virino.
Mi volus esti kun ŝi dum la tuta tago. Kiam ŝi ne ĉeestas, ŝi mankas al mi kaj mi daŭre
pensas pri ŝi. Iom similas al enamiĝo, sed tiel ne estas. Ekzemple, ne venus al mia kapo, kisi
ŝin. Mi vidas mian estontecon normale kun viro. Mi ne scias, kion fari kun tiuj sentoj. Mi
deprimiĝas pro ili. Ĉu vi povas min helpi?

Rigardu la aferon foje de pozitiva flanko. Estas belege, havi tiajn sentojn por iu. Tute ne
gravas, ĉu vi volas nomi tiujn sentojn "enamiĝo" aŭ ne. Provu simple ĝui la emociojn kaj ne
zorgu pri tio, kion ili signifas. Vi havas bezonon pri varma, profunda amikeco kun tiu virino,
do kial ne allasi tion? Ankaŭ se vi enamiĝas al viro, tiun amikecon vi povas konservi. Eble
post iom da tempo vi rimarkos, ke estos pli inter vi kaj tiu virino, sed pri tiu ebleco vi nun ne
pensu.

15.15.15.

15.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

okokok

ok

estasestasestas

estas

tro?tro?tro?

tro?

Mi estas 17-jara kaj jam litumis kun ok knaboj. La problemo estas, ke "oni" opinias min
ĉiesulino. Mi provas ne ĝeniĝi de tio, sed profunde en mia mio mi ja ĝeniĝas. Mi fakte
ankaŭ mem pensas, ke ok estas multo. Kion vi opinias?

Iuj rapide juĝas iun "ĉiesulino". Se vi havas bonan senton pri via maniero de okupiĝo pri
sekso, tio ne estas afero de aliaj. Ĉu ok knaboj estas multe, estas tute persona afero. Ne tiom
temas pri nombroj, kiom pri la sentoj ĉe la kontaktoj. Se vi uzus knabojn nur por via propra
plezuro, ne kalkulante pri iliaj sentoj, pri tio vi povus havi senton esti ĉiesulino. Sed ne
permesu ke aliaj dubigas vin. Eltrovu kion vi mem vere opinias.
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16.16.16.

16.

MiaMiaMia

Mia

amikoamikoamiko

amiko

estasestasestas

estas

kruela.kruela.kruela.

kruela.

Ĉiuj pensas, ke mia amiko mistraktas min. Ili opinias, ke mi plej baldaŭ lin forĵetu. Mi
agnoskas, ke li foje min traktas kruele kaj malice, kiam aliaj ĉeestas. Ofte li min simple
ignoras aŭ superregas min. Tamen mi ne volas malhavi lin, ĉar mi tre amas lin, kaj li min.

Li diras ke li amas vin, sed ĉu
vi estas certa pri tio? Neniu
havas la rajton trakti aliajn
kruele kaj malice, certe ne iu
kiu asertas ami vin. Demandu
vin mem, pro kio vi volas
resti ĉe tiu ĉi amiko. Nomu la
bonajn flankojn de lia
karaktero kaj konduto, pro
kiuj vi altiriĝas al li. Kio
kompensas lian malican
konduton? Se vi povas mencii
nur malmulte da pozitivajĵj,
kaj se restas nur "mi lin amas",
tiam ĉesigu vian kontakton.
Tolerante ke via amiko tiel
malbone traktas vin, vi
turmentas vin mem kaj vin
mem malavantaĝigas.
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1.1.1.

1.

DaDaDa

Da

ŭŭŭ

ŭ

rerere
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virgulino.virgulino.virgulino.

virgulino.

Mi estas 21-jara kaj daŭre plu virgulino. Laŭ mi estas strange, ke mi neniam vere enamiĝas
kaj rapide tediĝas de vespero da kisado. Kiel mi fariĝos malpli elektema? Mi scias ke ĉiuj
demandas sin, kial mi ankoraŭ ne havas amikon. Por mi tio ne tiom gravas, sed pro kio mi
estas daŭre virgulino? Ĉu mi vere estas la sola demia aĝo sen knabo?

Se oni aŭdas kion geknaboj diras, oni foje ekhavas la impreson ke ili ĉiuj facile enamiĝas kaj
ke ili ĉiuj jam je juna aĝo faris "ĝin". El esploro montriĝas, tamen, ke en via lando, je aĝo de
17 jaroj ankoraŭ 50% de la junulinoj estas virgulino. Je la aĝo de 20, tio estas ankoraŭ 20%
kaj je la aĝo de 30 (tridek) jaroj, de la virinoj ankoraŭ 4% estas virgulino. Do, je
proksimume via aĝo, unu el ĉiuj kvin virinoj ne jam faris "ĝin". Do vi certe ne estas la sola.
Enamiĝo okazas de si mem, pri tio vi vin ne povas devigi. Unu pli rapide enamiĝas ol alia.
Supozeble por vi daŭras iom pli longe ĝis vi ekkonscias pri viaj sentoj por iu knabo. Por vi,
unu vespero simple ne sufiĉas. Ne zorgu. Okazos.

2.2.2.

2.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

lilili

li

interesiinteresiinteresi

interesi

ĝĝĝ

ĝ
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pripripri

pri

mi?mi?mi?

mi?

Mi estas 18-jara knabino kaj urĝe bezonas vian konsilon. Ne malproksime de mi loĝas
dudekjara knabo, sur kies vizaĝo aperas ĉiufoje lia plej kara rido, kiam li vidas min. Antaŭ
ne longe, post plurmonata interrompo, mi denove lin vidis, kiam mi promenigis nian hundon.
Mi ne kuraĝis diri ion al li, sed ne povis deturni miajn okulojn de li. Pere de pere mi aŭdis
ke li provis eltrovi, kie mi vespere amuzi ĝas. Dum la tuta tempo mi mem scivolis la samon
pri li! Ĉu vi pensas ke li interesiĝas pri mi? Kion mi devas fari: atendi aŭ skribi leteron?

Ne sidadu atendante, sed provu ekhavi kontakton kun tiu knabo. Por ekscii, kion li sentas pri
vi, vi ja devos provi renkontiĝi kun li. Se vi ne kuraĝas rekte alpaŝi lin (kvankam ni pensas
ke li tion ŝatus), do sendu al li plaĉan salutkarton. Ne faru el ĝi amdeklaron, sed skribu
ekzemple: ''Estas plezure, ke mi denove vidis vin''. Tiumaniere vi al li faciligas, alparoli vin.
Sukceson!

3.3.3.

3.

KioKioKio

Kio

estasestasestas

estas

tiujtiujtiuj

tiuj

veziketoj?veziketoj?veziketoj?

veziketoj?

Mi estas 18-jara knabino kaj mi havas demandon. Mi neniam litumis kun iu kaj je la interna
flanko demiaj vulvolipoj estas multaj blanke-flavaj veziketoj. Mi normalemenstruas. Ĉu mi
tamen havas seksanmalsanon?

Tio, kion vi priskribas, povas esti tute senproblema. La interna flanko de la vulvolipoj ne
sentiĝas glate pro etaj glandoj sub la haŭto. Tio estas iom elstaraj punktetoj, kiujn vi eble
misinterpretas veziketoj. Se ja temas pri veraj veziketoj, vi do tamen iru al kuracisto.
Ĉiukaze, se vi ekhavis tiujn veziketojn antaŭ ne longe kaj se ili iom doloras. Ĉar povus esti
t.n. generila herpeto (latine: Herpes genitalis). Tio estas sekse transigebla malsano, sed ĝi
estas transigebla ankaŭ sen profunda amorado. La viruso kiu kaŭzas ĝin, kaŭzas ankaŭ t.n.
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lipan herpeton (Herpes simplex, Herpes labialis), ankaŭ nomatan "febro sur lipo". Se iu
havanta tiajn veziketojn sur aŭ apud lipo, eĉ nur kisis vian vulvon, la viruso povus esti
transirinta al vi. Do, se estas vere veziketoj, vi iru al kuracisto aŭ al specialiĝinta sanservo.

4.4.4.

4.

ĜĜĜ

Ĝ
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malrigidimalrigidimalrigidi

malrigidi

ĝĝĝ

ĝ

as.as.as.
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Mia amiko kaj mi havas demandon. La peniso de mia amiko ne malrigidiĝas post kiam li
kontentiĝis. Li povas daŭrigi eĉ dum tri kvaronhoroj kaj plurfoje kontentiĝi. Mi ĉiam pensis,
ke necesas iuj ripozo- paŭzoj post kontentiĝo. Ĉu eble la kialo estas, ke ni ofte ŝanĝas
pozojn?

Ne. Paŭzo aŭ ne post kontentiĝo ne dependas de la pozoj. Por multaj knaboj efektive validas,
ke ili bezonas iom da paŭzo post kontentiĝo antaŭ ol ili povas daŭrigi amoradon. (Iuj eĉ tute
ne havas bezonon pri daŭrigo.) Aspektas, ke via amiko tian paŭzon ne bezonas. En tio estas
nenio problema. Fakte ni supozas ke ekzistas geknaboj kiuj iom ĵaluzas je viaj longedaŭraj
amoradoj. Kiam oni pliaĝiĝas, la afero supozeble iom ŝanĝiĝos. Do post iom da tempo
montriĝos verŝajne, ke ankaŭ via amiko bezonas iom da paŭzoj. Do provizore: simple ĝuu la
fakton. Tamen, se vi bezonas paŭzon, via amiko kalkulu ankaŭ pri vi!

5.5.5.

5.

Seksfilmoj.Seksfilmoj.Seksfilmoj.

Seksfilmoj.

Mia amiko kaj mi plu kaj denove havas la saman kverelon. Li ŝatas rigardi seksfilmojn, dum
mi tiujn malamas! Mi malŝategas rigardi tiujn ŝvitantajn, malbelajn, lipharumitajn,
pumpadantajn virojn kaj tiujn ĝemadantajn, fakte nur-uzatajn virinojn. Por mi tio neniel
rilatas al erotiko. Plu kaj plu mia amiko insistas, ke mi provu, sed mi ne eltenas dum pli ol
kvin minutoj. Li ekkoleras, ĉar mi tiel rapide foriras. Tiaj filmoj simple vomigas min. Mi
sentas kulpe, ĉar mi ĉiufoje seniluziigasmian amikon. Ĉu mi plu provadu?

Ne. Ne faru. Via amiko atendas ke vi rigardas kun li al seksfilmoj, sed vi ne bezonas akcepti
tion. Rilate al sekso estas grave, ke oni faras nenion kontraŭ sia volo. Ankaŭ rigardi
seksfilmojn rilatas al sekso. Oni neniun rajtas devigi al rigardado de seksfilmoj. Tio estas
same malbona kiel devigo amori. Promesu al ni, ke vi ne akceptos tian premon de via amiko.
Kiam li denove provos, vi simple forte ekkoleru al li.

6.6.6.

6.

Ventrodoloro.Ventrodoloro.Ventrodoloro.

Ventrodoloro.

Helpu! Dum amorado ŝiriĝis la kondomo. Feliĉe mi poste menstruis, do mi ne gravediĝis.
Sed mi timas ke mi ekhavis seksmalsanon, ĉar mi apenaŭ plu povas sukcese viziti necesejon.
Post manĝoj mia ventro tre doloras kaj mia fekaĵo estas tre malmola. Mia amiko havas
neniujn problemojn, sed diras ke mi iru al kuracisto. Tion mi je ĉiu prezo volas eviti, do
helpu min, mi petas.

Kiam la kondomo ŝiriĝas dum amorado, oni ja povas ekhavi sekse transigeblan malsanon
(s.t.m.). La simptomoj kiujn vi priskribas, tamen tute ne similas al tiuj de s.t.m., sed al tiuj de
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konstipiĝo (ŝtopiĝo). Ĉar via fekaĵo estas tro densa, ĝi ne facile forlasas vian korpon, kaj tial
vi havas ventrodoloron. Vi ne tuj bezonas iri al kuracisto, se vi faros jenon: trinku ĉiutage
proksimume unu litron kaj duonan da likvaĵo (akvo, lakto, ktp.) kaj manĝu precipe
plengrenan panon, sekalan panon, fruktojn kun ŝelo, nekuiritajn legomojn, nuksojn, prunojn,
figojn, sukersiropon kaj jogurton. Tute ne manĝu blankan panon, bananojn, raspitan pomon,
blankan rizon auŭmalmolajn ovojn. Kaj ne trinku mirtelan sukon auŭfortan teon. Se tamen
restos la ventrodoloro kaj la firma fekaĵo, vi tamen prefere iru al kuracisto.

7.7.7.

7.

KielKielKiel

Kiel

rompirompirompi

rompi

kunkunkun

kun

li?li?li?

li?

Mi dum tri jaroj havas firman rilaton kun knabo, kaj dum unu jaro ni loĝas kune. De post
tiam ni havas multe da problemoj. Mi jam kelkfoje provis rompi kun li, sed ĉiufoje tio ne
sukcesas. Li ĉiam kapablas turni la konversacion tiel ke mi ne plu scias, kial mi koleris al li.
Niaj problemoj estas i.a. financaj. Mi kontribuas plej multe da mono kaj mi sentas, ke mi
estas viktimo de lia multekosta gusto. Krome, dum amorado li ne scias regi sin. Li ankauŭne
fidas min, kaj estas tre ĵaluza. Mi ja havas ankorauŭsentojn por li. Mi ne scias, ĉu mi rompu
kun li, auŭkiel. Aspektas ke li spirite superregas min.

Ni ĝojas ke vi skribis al ni. Leginte vian leteron ni povas konkludi nur, ke via amiko strange
manipulas vian rilaton. Li vivas de via mono, ĵaluzas, kaj ne respektas viajn (amorajn)
limojn. Sufiĉe da kialoj por pripensado. Ĉu ĉi tiu rilato estas fakte bona por vi? Ĉu vi pensas
ke tiu kiun vi amas, devus tiel trakti vin? Prenu iom da distanco de li dum iom da tempo. Iru
por kelkaj tagoj al amikino auŭal viaj gepatroj kaj surpaperigu viajn pensojn, konsiderojn kaj
konkludojn. Nur kun tio en mano komencu diskuton kun li. Alie, estas granda probablo ke
via amiko denove superruzos vin per siaj belaj paroloj.

8.8.8.

8.

Klamidio.Klamidio.Klamidio.

Klamidio.

Dum la lasta tempo mi aŭdis multe pri klamidio. Laŭdire ĝi estas tre kontaĝa kaj povas
kaŭzi nefekundecon. Mi iom ektimis de tiuj rakontoj. Kiel oni infektiĝas, kiel oni scias ke
oni havas ĝin kaj kion oni povas fari pri ĝi?

Klamidio (ĥlamidio, latine: Chlamydia) estas perfida seksmalsano, ĉar oni povas esti
infektita dum oni ne havas klarajn simptomojn. Tio validas por virinoj. Viroj ofte havas
doloron dum pisado se ili havas klamidion. La klamidio- bakterio povas esti transdonata
kiam oni amoras sen kondomo, do se estas kontakto inter peniso kaj vagino aŭ vulvo.Ankaŭ
se oni ne kontentiĝas. Oni ne estas infektata kiam oni kontentigas unu la alian permane, sed
ja eblas per kontakto inter buŝo kaj peniso. La sekvoj de klamidio povas esti seriozaj. La
bakterio povas kaŭzi inflamon de la ovoduktoj kaj kungluiĝon de tiuj, pro kio oni povas
fariĝi nefekunda. Sed se oni sufiĉe rapide komencas kuracadon, klamidio estas facile
kuracebla. Se vi timas ke vi povas esti infektita per klamidio, do iru al via hejma kuracisto
aŭ al specialiĝinta sanservo. Tiuj povas fari simplan teston por eltrovi.
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9.9.9.

9.
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pilolon.pilolon.pilolon.

pilolon.

Mi tiel forte deziras havi infanon ke mi sekrete ĉesis preni la pilolon. Mi estas 18-jara kaj
loĝas kune kun mia 19-jara amiko. Kiam mi foje diris al li ke mi ŝatus havi infanon, li diris
nek jes nek ne. Sed mi pensas ke plaĉos al li, kiam okazos.

Parolu kun via amiko pri tio! Vi ne sola povas decidi pri ekhavo de infano. Vi kune
respondecos por via komuna infano, do estas minimume stulte, fari tiun decidon pri ĉeso
preni la pilolon sen lia scio. Estas elekto kiu efikas al via tuta plua vivo. Se via amiko ne
konsentas, li eble foriros de vi. Tiam vi devus sola eduki la infanon, kaj tio ne estas facila
afero! Krome vi tiam fuŝus la bonan rilaton kiun vi nun havas. Kiel eble rapide rakontu al li
pri tio kio estas en viaj pensoj kaj petu lin pri klara respondo. Se li ne (jam) sentas sin preta
por havi infanon, vi respektu tion kaj kiel eble plej rapide vi denove prenu la pilolon.

10.10.10.

10.

Strioj.Strioj.Strioj.

Strioj.

Mi havas multajn malhelajn striojn sur miaj pugoj kaj mamoj. Ili similas al bluaj vejnetoj.
Tio ne estas bela, laŭ mi, kaj mi hontas pri ili kiam mi amoras kun mia amiko. Laŭ mia
patrino oni ekhavas tiajn striojn kiam oni vestas sin per striktaj pantalonoj kaj puloveretoj.
Ĉu estas tiel? Ĉu vi scias, kion mi povus fari pri ili?

Tiuj streĉo-strioj (latine: striae) ne ekestas pro striktaj pantalonoj aŭ puloveroj, sed pro
elstreĉiĝo de la haŭto. Kiam oni, ekzemple, plidikiĝas aŭ rapide kreskas, la elastaj fibroj en
la haŭto povas ŝiriĝi. Ankaŭ malplidikiĝas la haŭto en certaj lokoj, pro kio eblas vidi la
vejnetojn kuŝantajn sub ĝi. La strioj pro tio estas iom purpurkoloraj. Post proksimume unu
jaro tiuj ŝiroj pleniĝas per cikatra histo, pro kio ili fariĝas pli helaj (blankecaj). Oni povas
malmulton fari kontraŭ ili, kaj ili neniam tute malaperos. Masaĝante vian haŭton kun tualet-
akvo por la korpo, aŭ kun bebo-oleo, vi povas fari ĝin pli supla kaj tiel preventi ke pliaj
strioj ekestos.

11.11.11.

11.

LongaLongaLonga

Longa

preludo.preludo.preludo.

preludo.

Post ne longe mia amiko kaj mi kune ferios. Mi jam antaŭĝojas pri la longaj amorludoj.
Ĉar ni fine senĝene povos fari kion ni volas, plaĉus al mi havi longan preludon. Sed kiel ni
aranĝu ke li ne tro rapide kontentiĝos?

Unue ni forigu miskomprenon: amorado ne finiĝas post orgasmo. Ankaŭ post kiam via
amiko kontentiĝis, vi povos daŭrigi la antaŭludon.Via amiko tiam povos tute koncentriĝi pri
vi. Kaj vi povos karesi lian tutan korpon kune kun liaj sekspartoj, pro kio li denove
ekscitiĝos.Via amiko povus ankaŭ lerni prokrasti sian orgasmon. Por tio li devas bone atenti
la signalojn de sia korpo. Tuj antaŭ la kontentiĝo li ankoraŭ povas haltigi ĝin per ioma
paŭzado, dum kiu li pli koncentriĝas pri vi aŭ pensas pri aliaj aferoj. Sed li ja faru tion
ĝustatempe.
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12.12.12.

12.

DoloroDoloroDoloro
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post

amoro.amoro.amoro.

amoro.

De ne longe mia vagino ofte doloras post amorado. Kiam ni estas amorantaj, tio ne doloras.
Mi ne estas trostreĉita kaj mi estas ankaŭ sufiĉe humida. La peniso de mia amiko ne estas
tro granda, do tio ne povas esti la problemo.

Ne. Tio ne estas la kaŭzo. Ĉar vi havas doloron nur post la amorado, ni pensas ke vi havas
vaginan infekton. Tio ĝenerale tute ne estas serioza problemo, sed ja ĝenas. Vizitu vian
kuraciston, kaj ĝi rapide ĉesos.

13.13.13.

13.

KielKielKiel

Kiel
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faris?faris?faris?

faris?

Mi ĉiam pensis, ke al mi nenio okazos. Mi estis vere prudenta, singarda knabino, kiu
neniam amoris sen kondomo. Sed estis festo. Mi renkontis lin. Knabo impona, sporteca,
belparola. Ni jam estis iom drinkintaj. Ni dancis, flirtis, trovis trankvilan angulon,
amindumis. Kiam mi sentis lin en mi, mi kvazaŭ pensis: nun jam estas tro malfrue, do ni
daŭrigu. Estis ĝue. Sed nun mi scias, ke tiuj kelkaj minutoj da lascivo neniel rekompencas
la sekvan duonjaron da zorgoj. Mi tuj pensis pri la plejmalbono, ankaŭ ĉar tiu knabo ne
estis de la unu-knabina tipo. Nu. Mia menstruo venis. La unua aidoso-testo iom trankviligis
min, sed tiam sekvas ses aŭ sepmonatoj ĝis la dua testo. Intertempe ĉe ĉiu plaĉa knabo kiun
mi vidis, mi pensis: mi ne kuraĝus eĉ nur kisi vin. La dua aidoso-testo forigis mian timon,
sed mia seksvivo ja fariĝis iommalpli entuziasma... Kiel eblas, ke mi faris tiel stulte?

Kiam knabino ekscitiĝas pro knabo, kaj inverse, la korpo produktas diversajn hormonojn kaj
aliajn stimulajn kemiaĵojn. Per amindumado kaj ekamorado, tiu produktado rapide
pligrandiĝas. Do ne estas mirinde, ke trankvila pripensado tiam estas ne facila. Ankaŭ
alkoholo certe ne helpas. Sed seksa aŭ alkohola ebrieco ne estas pravigo por endanĝerigi
sian sanon aŭ tiun de iu alia. Poste oni sentas timon, kulpon, kaj ĉefe riproĉon al si mem, ĉar
amori sen kondomo ja estas io evitebla. Tamen necesas sin regi: atenti pri sekva menstruo,
por scii ke oni ne gravediĝis; atenti simptomojn de sekse transigeblaj malsanoj; zorgi pri
aidoso-testo. En la ses monatoj inter la testoj oni ja povas alkutimigi sin al sekura amorado.
Pli ne eblas fari. Monatoj da maltrankvilo sufiĉas. Ne plimalfaciligu vian vivon per kroma,
vana, cerbumado.

14.14.14.

14.

Aidoso.Aidoso.Aidoso.

Aidoso.

Kion fakte signifas la vorto "aidoso"?

La vorto "aidoso" devenas de la mallongigo A.I.D.S. por "Akirita ImunDeficito- Sindromo".
La nomo mem jammulton diras pri la koncerna malsano.

SindromoSindromoSindromo

Sindromo

estas "malsano" (kombino de simptomoj), kiu ne estas nur unu malsano, aŭ ne
ĉiam la sama malsano.
DeficitoDeficitoDeficito

Deficito

estas manko aŭ nesufiĉo:malpli ol necese. (Ne nur manko demono...)
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Imun(ec)oImun(ec)oImun(ec)o

Imun(ec)o

estas rezisto kontraŭ infekto (per bakterio, viruso aŭ ŝimo), pro kiu oni ne
malsaniĝas, aŭ almenaŭ facile kaj rapide resaniĝas.
Se iu havas aidoson, la imuneco de tiu persono kontraŭ infektoj mankas aŭ ne sufiĉas. Pro
tio, tiu persono ekhavas diversajn malsanojn kaj ne (aŭ malfacile) resaniĝas de tiuj. Temas
pri infektoj, je kiuj aliaj homoj tute ne malsaniĝas, aŭ kiuj por aliaj ne estas danĝeraj aŭ
mortigaj. Finfine la persono mortos, pro kombino de malsanoj aŭ pro kompleta elĉerpiĝo de
la korpo pro ĉiuj tiuj malsanoj.
AkiritaAkiritaAkirita

Akirita

estas: per (propraj) agoj ekhavita. Tio signifas, ke por esti infektita per aidoso
necesas specifaj agoj. Ne temas pri viruso ŝvebanta en aero!
Infektado per viruso kaŭzanta aidoson eblas nur per transiro de la viruso el la sango aŭ
spermo de jam infektita persono en la sangon de neinfektita persono. La viruso el la spermo
povas transiri tra la utero, aŭ per hazarda, eĉ ne rimarkebla, vundeto, ekzemple en buŝo,
vagino aŭ anuso. La viruso el la sango povas transiri ekzemple per sango- transfuzo kun
infektita sango. Aŭ de vund(et)o al vund(et)o.Aŭ per injekciilo uzita unue por infektito kaj
poste por neinfektito.
Tial la nomo akirita imundeficito- sindromo, A.I.D.S., aidoso.

Krom tiu klarigo pri la vortsignifo, ni tamen diru (rememorigu) iom pli:

Kontraŭ infektado per spermo dum amorado oni povas protekti sin per uzo de kondomo. Por
malhelpi infektadon per sango- transfuzo, la koncernaj instancoj kiel eble bone kontrolas la
sangon kaj la sango- donantojn. Kontraŭ infektado de vundo al vund(et)o, kuracistoj,
dentistoj kaj flegistoj uzas plastajn gantojn. Infektadon per injekciilo oni malhelpas per ne-
uzo de uzitaj injekciiloj.

La viruso kaŭzanta aidoson (HIV: Homa Imundeficito- Viruso) malsanigas nur post pluraj
jaroj post la infektiĝo. Oni povas montri ĝian ĉeeston en sango nur post ses monatoj post la
infektiĝo. Iu, kiu tute ne estas malsana, sed kiu iam dum la lastaj jaroj amoris kun iu sen
kondomo, do povas esti infektita - kaj povas infekti aliajn. Kaj eĉ iu, kiu faris ĵus aidoso-
teston kun rezulto "negativa" (t.e.: viruso ne trovita) povas esti infektita - kaj povas infekti
aliajn, se li aŭ ŝi sen kondomo amoris kun iu dum la ses monatoj antaŭ la testo. Se la aidoso-
testo estas "pozitiva", tio signifas ke la persono estas infektita per la HIV-viruso. Tiam la
persono ankoraŭ dum jaroj povos esti tute sana, sed ja povas infekti aliajn.

Malgraŭ ĉio tio, en Okcidenta Eŭropo, la risko ke iom singarda homo infektiĝas per la
aidoso- viruso estas tre malgranda. (En Okcidenta Eŭropo, por ĉiuj homoj kune, la risko ke
iu mortos pro aidoso estas multe malpli granda, ol la risko ke iu mortos pro akcidento en sia
propra loĝejo.) Sed la risko de infektiĝo estas multe pli granda por iu, kiu amoras sen
kondomo kun iu(j), kiu(j) amoris sen kondomo kun iu(j) alia(j), kiu(j) amoris sen kondomo...
k.t.p.: Endanĝeriĝas precipe tiuj kun tiel nomataj "variaj sekskontaktoj". Ankaŭ tiam, la
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risko pri infekto per alia sekse transigebla malsano estas multege pli granda, ol tiu pri
infekto per aidoso. Tamen: eĉ se la risko estas malgranda, jam unu sola senkondoma
kontakto povas sufiĉi!

AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

-5-5-5

-5

1.1.1.

1.

AnkoraAnkoraAnkora

Ankora

ŭŭŭ

ŭ

nenene

ne

volas.volas.volas.

volas.

Mi estas 17-jara. Mia amiko kaj mi nun estas "firmaj" dum kvin monatoj. Li ofte dorlotas
min per donacetoj kaj neatenditaj karaj leteretoj. Mi vere sentas min komforte kun li. Ankaŭ
kiam temas pri amindumado, kvankam ni ankoraŭ ne vere amoris. Mi ne jam sentas min
preta por tio, sed mi scias ke li tre volus. Li klopodas esti pacienca, sed mi vidas lian
seniluziiĝon kiam mi dum amindumado diras al li, ke li pluen ne rajtas. Foje li reagas
kompreneme, sed li ankaŭ foje ekkoleris. Tiam li diras, ke mi unue ekscitas lin kaj tiam lin
kruele rifuzas. Sed mi tion ne tiel vidas. Mi simple volas observi mian principon: post
duonjaro mi estos dekokjara, kaj tio ŝajnas al mi bela aĝo por unuafoja litumo. Mia amiko
diras, ke tiuj ses monatoj ja ne faras diferencon. Kion fari?

Tiuj ses monatoj do faras grandegan diferencon. Ses monatoj, ok semajnoj, unu jaro... se li
vere valorigas vin, li atendos (eble kun kunpremitaj genuoj, sed tio estas lia problemo!) ĝis
vi sentos vin preta por tio. Knabo kiu plendadas "se vi vere amus min, vi nun amorus kun
mi", ne indas je la nomo amiko.
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2.2.2.

2.

NebonvenajNebonvenajNebonvenaj

Nebonvenaj

ludoj.ludoj.ludoj.

ludoj.

Kiam pasintsemajne mia amiko telefone anoncis ke li havas amor- rilatan surprizon por mi,
mi pensis pri interesaj subvestoj aŭ io simila. Sed vespere li prenis el sia sako blindumo-
tukon kaj paron damankatenoj. Li estis vidinta iun dokumentan filmon pri SM, kaj nun volis
mem sperti, ĉu io tia estas stimula. Mi ŝatas seksumi, sed pri tio mi ne havis multan emon.
Fine ni venis al kompromiso. Mi ne surmetis la blinduman tukon kaj estis ligita per nur unu
mano al la lito. Tio tre stimulis mian amikon, klare. Sed mi ne ŝatis. Mi ne povis movi min
kiel mi volis kaj sentis min subigita. Tio tute ne plaĉis al mi, kaj tion mi do diris. Li
respondis, ke li ja konas siajn limojn kaj ja ne dolorigis min. Provizore la SM-ludiloj kuŝas
ie malantaŭe en ŝranko, sed kion mi diru, kiam li denove proponos ion tian?

Ĉu li konas siajn limojn? Li ja jam transpasis ĉiujn limojn. Se vi ne ŝatas vipojn,
mankatenojn, blindumo- tukojn ktp., tiam tiuj atributoj simple restu for. Ne sentu vin necerta.
Se vi ne ŝatas iun ludon, vi ne ludu ĝin. Tio estas via rajto.

3.3.3.

3.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

mimimi

mi

bonebonebone

bone

faras?faras?faras?

faras?

Mi estas 18-jara kaj nun dum duona jaro havas firman rilaton kun knabo 19-jara. De ne
longe ni "komplete" litumas. Fakte mi ne jam sentas min tiel komforte, ĉar mi ne scias, ĉu
mi faras "ĝin" bone. Ĉio sentiĝas alie ol kun mia antaŭa amiko. Kiel mi povas prijuĝi, ĉu
mi bone agadas?

Ne ekzistas norma manlibro por ĉi tiaj situacioj. Kaj bone, ke ne. Unu knabo baraktas kaj
ĝemas; alia silente ĝuas. Unu preferas fari jene; alia alimaniere. Vi devas eltrovi, kiel iras
plezure kun via nova amiko. Ne ĝeniĝu, sed demandu foje, ĉu io plaĉas al via amiko, kaj kio
krome plaĉas al li. Kaj ne silentu pri kio plaĉas al vi! Gravas ke vi ambaŭ ĝuu la amoradon.
Do vi faras tute bone, se plaĉas al li kaj al vi.

4.4.4.

4.

PerPerPer

Per

bububu
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ŝŝŝ

ŝ

o.o.o.

o.

Ĉu knabo kiu kontentigas knabinon per buŝo, povas tiel infektiĝi per seksa malsano?

Jes ja. Tiel povas okazi infekto per i.a. sifiliso, herpeto, hepatito-B kaj generilaj verukoj. Se
la knabino estas infektita per aidoso-viruso, eblas infekto dum ŝia menstruo (kaj eble dum
kelkaj tagoj antaŭe kaj poste). Oni povas aĉeti specialajn kaŭĉukajn lek-tuketojn (frandzo-
foliojn), aŭ laŭlonge tondi kondomon (eble tian kun gusto) kaj utiligi ĝin por kovri la
lekatajn lokojn, por preventi infekton.

5.5.5.

5.

RepaciRepaciRepaci

Repaci
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ĝ
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ne

tiel.tiel.tiel.

tiel.

Kiam mia amiko kaj mi havas kverelon pri io, li ne volas solvi ĝin per parolado, sed per
amorado. Kaj tiam amorado estas mia plej fora penso. Per seksumo kovri la malkonsenton,
tiel li rezonas. Lastfoje ni ankoraŭ dum la kverelado surlitiĝis, kaj li laŭvorte ŝiris la



32

vestaĵojn de mia korpo. Mi sentis miksaĵon de kolero, ridemo kaj timo. Sed ĉefe malemon,
ĉar mi sciis ke tio ne estas la solvo. Mia amiko diras, ke li estas pli faranto ol parolanto, sed
por mi tio ne estas klarigo.

Ŝajnas ke daŭre iuj knaboj ankoraŭ ne kapablas manipuli emociojn. Priparoli malkonsenton
estas malfacile, do ili trenas la inon al la kavo kiel antaŭ centmiloj da jaroj, por solvi ĉion
per seksumado. Ĉe knabinoj tio funkcias alimaniere. Nur se problemo estas solvita per
priparolado, oni povas daŭrigi. Se ne, la kverelaĵo daŭre estas en pensoj, kaj koncentriĝo pri
amorado ne eblas. Do tamen provu klarigi al li, ke vortoj venu antaŭ la faro.

6.6.6.

6.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

rakonti?rakonti?rakonti?

rakonti?

Dum du monatoj mi havas tre karan amikon. Daŭris longege, laŭ mia sento, ĝis li rimarkis
min, sed nun ni estas plene enamiĝintaj. Mia problemo estas, ke mi - ĵus antaŭ ol ni ekhavis
firman rilaton - "perfidis lin" kun alia knabo. Ĉu mi tion rakontu al li?

Vi ne jam havis firman rilaton, do ni tion ne nomus "perfidi". Ne necesas ke vi al li konfesu
ĉion pri via pasinteco. Kiel tio utilus? Sed, se vi kredas ke la sekreto estas tro granda, kaj
sentas vin kulpa ne rakontante, vi eble ja diru ion pri tio. Supozeble ne tre plaĉos al li, sed li
same supozeble komprenos.

7.7.7.

7.

VirgulinoVirgulinoVirgulino

Virgulino

ĝĝĝ

ĝ
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edziniedziniedzini
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ĝĝĝ

ĝ

o.o.o.
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Mi ankoraŭ neniam ĝisfunde amoris kun iu, ĉar mi volas konservi tion por la geedzeco. Tio
estas io tiel intima, ke mi volus tion dividi nur kun mia porviva partnero. Mi foje demandas
min, ĉu mi estas la sola kiu tiel pensas.

Estas bone ke vi mem por vi mem faris decidon. Trankvilu: vi certe ne estas la sola kiu tiel
pensas.

8.8.8.

8.

MonataMonataMonata

Monata

deprimideprimideprimi

deprimi

ĝĝĝ

ĝ
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o.

Proksimume unu semajnon antaŭ mia menstruo, mi de tago al tago fariĝas pli deprimita.
Miaj mamoj doloras, mi ne havas emon manĝi, malfacile ellitiĝas matene kaj preskaŭ
ĉiutage ploras pro io. Ek de la unua tago de la menstruo, ĉio tio ĉesas.

Tio nomiĝas "antaŭmenstrua sindromo". Iom pli ol unu semajnon antaŭ via menstruo, via
korpo produktas malpli da estrogeno kaj pli da progestageno. Tio estas du hormonoj. Tiu
ŝanĝo estas ĝena por multaj virinoj. Estrogeno estas ĝuste la hormono kiu kaŭzas ke virino
sin sentas bone. Maniero por malpliigi la ĝenon de tio estas preni la kontraŭgravedan pilolon.
Ĉar tiel la korpo ricevas ĉiutage regulan dozon da hormonoj kaj la kvanto-ŝanĝoj ne plu
ĝenas.

9.9.9.

9.

MiMiMi

Mi

ronkas.ronkas.ronkas.

ronkas.

Dum dormo, mi peze spiras tra nazo kaj buŝo. Mi tre hontas pro tio. Gaste dormi ĉe iu, mi
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ne kuraĝas, ĉar ĉiuj maldormus pro mia ronkado. Eble tio rilatas al mia malvarmumo: mia
nazo preskaŭ ĉiam estas ŝtopita.

Via ŝtopita nazo bone povas esti la kaŭzo de via ronkado. Tio devigas vin spiri tra la buŝo
dumdormo.Tiel ekestas iu grata (ronka) sono.Via hejma kuracisto esploru, pro kio via nazo
estas ŝtopita. Eble la septo de via nazo estas iom oblikva, aŭ eble vi havas kronikan nazo-
inflamon. Krome eblas, ke la simptomoj venas de iu polipeto aŭ de la tonsiloj. La hejma
kuracisto, se necese, transsendos vin al specialisto (orel-, naz- kaj gorĝ- kuracisto), kiu
povos helpi al vi. Sed eble helpos nurajnazgutoj.

10.10.10.

10.

RuRuRu

Ru
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ĝ
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aj

makuloj.makuloj.makuloj.

makuloj.

De unu semajno mi havas jukon apud mia vagino. Fakte sur miaj pugoj. Estas du ruĝaj
makuloj. Aspektas kvazaŭ miaj pugoj estas malpli glataj ol antaŭe. Ĉu tio povus esti timiga
malsano?

Bedaŭrinde ni de ĉi tie ne povas konstati precize pri la kaŭzoj de viaj simptomoj. Sed ne
aspektas kiel io serioza. Verŝajne la makuloj estas tie pro ekzemo aŭ pro iritiĝo. Atendu
ankoraŭ unu semajnon. Se la makuloj tiam estos for, temis nur pri irito. Se ili restas, vi iru al
via kuracisto. Li aŭ ŝi povos precize difini pri kio temas, kaj kiel trakti ĝin.

11.11.11.

11.

LiLiLi

Li
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volas.volas.volas.

volas.

Kial mia amiko ĉiam volas amori kunmi, kaj mi preskaŭ neniam? Ni ofte dormas unu ĉe la
alia kaj kune faras multajn aferojn. Al mi plaĉas amori kun li, sed kelkaj tagoj sen tio ne
malplaĉas al mi. Kiel eblas ke li ĉiam emas, kaj mi ne?

Al tio ni ne povas respondi klare. Kial por iu sufiĉas unu bombono, dum alia kontentas nur
post pluraj? Ne faru problemon el tio kaj ĉiukaze ne sentu vin kulpa. En plej multaj rilatoj la
bezonoj pri sekso ne estas egalaj. Provu iom akordiĝi: foje li adaptiĝu al vi, foje vi al li. Se
vi nur ne amoros vere kontraŭvole, ĉar tio ne estas la celo.

12.12.12.

12.

AmoAmoAmo
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nurnurnur
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lito.lito.lito.

lito.

Dum amorado mi pensas ke mia amiko estas la plej bona. Tiam li estas sens-ama, ekscita
kaj interesa. Tiam mi tute frenezas pri li. La problemo estas, ke mi opinias lin multe malpli
altira, kiam ni ne amoras. Tiam li multe malpli plaĉas al mi kaj iritas min per sia agmaniero.
Ĉu domi interesiĝas nur pri sekso?

Kontrolu por vi mem, ĉu dum la tago, kiam vi ne estas kun via amiko, vi foje pensas pri li
kaj ĉu tiam vi havas varmajn sentojn pri li. Ni ekhavis la impreson ke vi ekster la
dormĉambro ne vere frenezas pri li. Ĉu vi dum la tuta tago pensas nur pri via lasta amorado-
sesio kaj jam antaŭvidas aŭ planas la sekvantan sesion? Se jes, do por vi temas ĉefe pri
sekso. Tio ne estas io malbona - almenaŭ se vi ambaŭ konscias pri tio. Se via amiko sentas
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por vi pli ol nuran volupton, ne estus honeste daŭrigi la rilaton tiumaniere.

13.13.13.

13.

Privateco.Privateco.Privateco.

Privateco.

Mia patrino por mi estas iuspeca bona amikino. Ni multon faras kune. Mi estas 18-jara kaj
daŭre multon rakontas al ŝi. Sed mian seksvivon mi prefere konsideras privata. Tion ŝi ne
akceptas. Ŝi sentas sin insultita, ĉar mi ne plu ĉion rakontas al ŝi.

Ĉar vi ĉiam estis tre proksimaj "amikinoj", la reago de via patrino estas komprenebla. Ŝi
interesiĝas pri ĉio kion vi faras, do ankaŭ pri via seksvivo. Vi ŝatus teni tiun privata - ankaŭ
tio estas komprenebla. Via patrino bezonas iom da tempo por kutimiĝi al tio. Klare diru al ŝi
ke plaĉas al vi ke ŝi interesiĝas pri vi, sed ke vi ambaŭ havas rajton pri privata vivo. Ripetu
tion tiom, kiom necesas.

14.14.14.

14.

Kilogramoj.Kilogramoj.Kilogramoj.

Kilogramoj.

Mi estas 1,80 m alta kaj pezas 110 kilogramojn. Kiam mi iras amuzi ĝi kun knabo, mi estas
tiel malcerta pri mia figuro ke neniam okazas io inter ni. Je la fino de la vespero mi ĉiam
sola iras hejmen. Ĉu entute ekzistas knaboj kiuj interesiĝas pri dikaj knabinoj?

Jes ja.Certe tiuj ekzistas. Vi skribas ke vi iras amuziĝi kun knaboj. Ĉu tiuj ne interesiĝas pri
vi? Ne perdu la esperon. Ni povas imagi ke vi foje dubas, ĉar en ĉi tiu mondoparto svelteco
estas moda idealo. Sed se vi fieras pri via korpo, vi tion disradias. Por knaboj tio estas pli
altira, ol se vi timeme kaŝiĝas en angulo.

14.14.14.

14.

MiajMiajMiaj
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amikojamikojamikoj

amikoj
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aliaj.aliaj.aliaj.

aliaj.

Mi ne plu sentas min komforte en mia grupo de geamikoj. Dum jaroj mi havis multe da
plezuro kun ili, sed nun mi pli kaj pli malkovras ke miaj amikoj havas aliajn interesiĝojn ol
mi. Mi ŝatas aliajn kulturojn, vojaĝadon, dancadon kaj muzikon. Miaj geamikoj, kompare al
mi, estas multe pli materiismaj kaj pensas ĉefe pri si mem. Mi ne malaprobas miajn amikojn,
sed kiam mi estas kun ili, mi ofte sentas min tre alia, kaj tial soleca.

Tute ne estas strange ke kiam vi pliaĝiĝas, vi rigardas alimaniere al viaj geamikoj. Ĉiu
evoluas siamaniere. Pro tio la interesiĝoj povas tre diversiĝi. Ne provu ŝanĝi vin mem aŭ
viajn geamikojn. Vi nun atingis novan vivofazon kaj al tiu apartenas novaj geamikoj. Faru
ion kun viaj interesiĝoj (ekzemple aliĝu al kurso pri Afrikaj dancoj, aŭ vizitu ekspoziciojn),
tiel vi supozeble facile renkontos homojn kun similaj interesiĝoj kiel vi. Kompreneble ne
necesas tuj "maldungi" viajn ĝisnunajn geamikojn. Provu ĝui la plezurajn aferojn kiujn vi ja
kune kun ili povas fari.

16.16.16.

16.

KielKielKiel

Kiel

ekparoliekparoliekparoli

ekparoli

pripripri

pri

kondomoj?kondomoj?kondomoj?

kondomoj?

Foje mi havas dumtempan amikon kun kiu mi litumas. Ĉiufoje mi antaŭe planas amori
sekure, kaj ĉiufoje denove estas komplike. Feliĉe ĝis nun tiuj amikoj mem komencis
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priparoli, ĉar mi ne bone scias, kiel mencii la temon "kondomo". Ĉu vi povas konsili?

Estas almenaŭ tri manieroj por klare transdoni la mesaĝon:

1. Tuj kaj senhezite diru, ke vi ne volas ekhavi ĝenajn malsanojn. Tio ne estas afero de fido-
manko, sed simple honesteco.
2. Vi ankaŭ povas simple diri: "Ni ja uzu kondomon?" Tiam vi ne priparolas timigajn
malsanojn, kaj la knabo tamen scias, kion vi celas.
3. Nia preferata: ne paroli, sed agi! Vi prenas kondomon, malfermas la enpakaĵon en la
momento kiam utilas, kaj surmetas ĝin al via amiko. Plej ofte tiu sentos sin senŝarĝita, ĉar
tiel li ne mem bezonos mencii la temon.

17.17.17.

17.

AgiAgiAgi

Agi

kielkielkiel

kiel

aliaj.aliaj.aliaj.

aliaj.

En la mezlernejo la aliaj gelernantoj taksis min senkuraĝa prudulino. Mi ekstudis en alia
urbo kaj decidis fari novan starton. Imitante la konduton de aliaj, mi sukcesis. Mi vere estis
konsiderata kiel bona grupanino. Dum mia unua studenta festo mi fariĝis trokuraĝa. Mi
tiom volis pruvi ke mi ne estas timemulino, ke mi lasis min superruzi. Li fakte ne speciale
plaĉis al mi, sed li estis triajara kaj sufiĉe populara. Montriĝis ke li interesiĝis nur pri sekso.
Tuj post la ago li surmetis sian pantalonon kaj proponis reiri al la festo. Duonan horon
poste li jam kaptis alian fiŝon. Mi do ekkonsciis, ke mi ne sukcesos per imitado de aliaj, kaj
fariĝis denove tre necerta.

Ne estas strange, se iu volas simili al alia persono. Sed kiam vi komparas vin kun ŝi, vi
zorgu ne transpaŝi viajn proprajn limojn. Se via sento diras: por mi ne estas komforte, vi tion
aŭskultu. Fari ion kion vi fakte ne ŝatas, pro premo de grupo, eble igas vin pli populara, sed
ne pli feliĉa. Grupan premon oni sukcesas rezist i pli bone, se oni havas almenaŭ unu
"aliancanon". Se estas en la ĉirkaŭaĵo eĉ nur unu persono kiu respektas aŭ defendas vian
decidon, por vi estas pli facile indiki kion vi volas aŭ ne. Do: se iel eble, provu trovi iun
koleginon kiu vin apogos. Kaj klare indiku viajn intencojn: Klareco vekas pli rapide
respekton ol mokon. Kaj eĉ se oni ridas pri vi: se vi respektas vin mem, vi pli bone povas
elteni la mokojn de aliaj.

18.18.18.

18.

ĈĈĈ

Ĉ

esiesiesi

esi

preniprenipreni

preni

lalala

la

pilolon.pilolon.pilolon.

pilolon.

Mia amiko kaj mi, post kvinjara kunloĝado, volas havi infanon. Jen mia demando: mi uzas
la pilolon kaj ni volas komenci la provadon en januaro. Kiam mi plej bone ĉesu preni la
pilolon?

Se vi ne volas gravediĝi antaŭ januaro, vi uzu la pilolon ĝis januaro (do inkluzive
decembron). Ĉar tuj post la ĉeso, vi povus gravediĝi. P lej ofte oni gravediĝas post malpli ol
sesmonatoj, sed ne ĉiam estas tiel. Antaŭ forpaso de unu jaro, 80% de virinoj, kiuj klopodas
gravediĝi, gravediĝas. (Informiĝu ĉe apoteko aŭ kuracisto pri la utilo, ke vi uzu, jam antaŭ
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la gravediĝo, ekstran chiutagan dozon da foli-acido (iama nomo: "vitamino Bc")!)

19.19.19.

19.
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Kun mia antaŭa amiko, mi havis tre ekscitan seksvivon. De ne longe mi havas novan
amikon. Por diri honeste, mankas al mi la ekscitiĝo, kiun mi ja havis kun mia eksa. Mia
amiko reagis tre mirigite, kiam mi sugestis seksumi iom alie ol tradicie. Li tute ne ŝatas
eksperimenti. Kion vi konsilas?

Kompreneble vi ne povas devigi vian amikon al farado de aferoj kiujn li ne volas, sed vi ja
povas krei pli stimulan etoson. Via amiko supozeble ne tre kuraĝas, kaj bezonas ian puŝeton.
Provu foje entuziasmigi lin per erotika vidbendo aŭ per larĝa antaŭludo. Provizore mem
iniciatu aferojn. Estu pacienca, ĉar daŭros iom ĝis kiam li kuraĝos komplete transdoni sin.

20.20.20.

20.

KielKielKiel

Kiel

diridiridiri

diri
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gepatroj?gepatroj?gepatroj?

gepatroj?

Mi ŝanceliĝas inter feliĉo kaj malĝojo. Mi trovis la veran amon, sed nun mi devos diri al
miaj gepatroj, ke mia amata ne estas bofilo, sed bofilino. Mi ja havis amikojn, sed mi ĉiam
sciis, ke mi vere amas nur virinojn. Miaj gepatroj nenion scias pri tio. Dum du jaroj mi nun
loĝas ekster la hejmo, do ili nenion rimarkis. Tamen mi ne plu volas kaŝi mian amikinon por
ili. Kiel mi tion ĉi diru al ili? Mi antaŭsentas, ke por ili tio estos granda seniluziiĝo.

Ne timu ke vi seniluziigos viajn gepatrojn. Kompreneble viaj gepatroj devos alkutimiĝi al la
fakto ke vi havas ne amikon, sed amikinon. Sed certe kiam temas pri propra infano, plej
multaj gepatroj akceptos (iom post iom) samseksamon. Ili ja volas ke vi estu feliĉa. Tial
estas tre bone, ke vi ne volas plu kaŝi vian amikinon. Sed unue rakontu al viaj gepatroj, kaj
nur poste konatigu vian amikinon al ili. Multe da sukceso!

21.21.21.

21.

SenSenSen

Sen

rilato.rilato.rilato.

rilato.

Mi estas 19-jara kaj ankoraŭ neniam havis veran rilaton kun knabo. Kiam mi iras amuzi ĝi
kun amikinoj, mi ĉiam esperas renkonti la knabon de mia vivo, sed neniam okazas. Kiam mi
akordiĝas kun knabo, ĉiam mi mem rompas la kontakton. Aspektas ke mi ion timas. Mi
fariĝas senespera, ĉar mi foje volus scii, kio estas amo.

Ni pensas ke vi timas, transdoni vin al rilato. Provu ekscii, pri kio vi fakte timas. Ĉu vi ne
volas perdi vian liberecon, aŭ ĉu vi timas doloriĝi? Se vi denove renkontos plaĉan knabon,
vi ne tuj ĉesigu. Rilato devas kreski malrapide. Prefere ne tro rapidu kaj alkutimiĝu paŝon
post paŝo al la ideo. Nur se vi sentas vin komforte, vi povas plene transdoni vin. Sen troa
urĝo, iros pli bone. Sukceson!

22.22.22.

22.

LiLiLi

Li

nenene

ne

scias...scias...scias...

scias...

Mi estas 21-jara knabino kaj ankoraŭ virgulino. De ne longe mi havas amikon. Ni volus
litumi unu kun la alia, sed li ne scias ke mi estas ankoraŭ virgulino. Mi jam havis plurajn
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amikojn, do li simple supozas ke "tio" jam foje okazis. Mi ne estas certa, ĉu mi volas rakonti
al li. Ĉu knabo povas senti ke oni estas ankoraŭ virgulino? Kaj kial unu knabino sangas kaj
alia ne?

Ĉu vi volas rakonti al via amiko, estas decido nur via. Verŝajne nemalplaĉos al li aŭdi ke vi
estas virgulino, kaj ke do li estas la unua por vi. Tio faros vian litumadon tre speciala por vi
ambaŭ. Tamen ni bone komprenas ke vi povas havi viajn proprajn kialojn por ne rakonti tion
al li, aŭ nur post la ago. Knabo ne povas senti ĉu vi estas ankoraŭ virgulino. Iuj knabinoj
sangas dum la unua fojo, sed ĉe aliaj knabinoj estas neniu sangado. Tio dependas de la
larĝeco kaj elasteco de la randeto ĉe la komenco de via vagino. Ankaŭ se vi ne estas
virgulino, vi povus iomete sangi dum aŭ post litumado. Ekzemple, se la amorado estis iom
pli energia aŭ se vi havas vundeton. Principe tio ne estas problemo.

23.23.23.

23.

MankoMankoManko

Manko

dedede

de

dormo.dormo.dormo.

dormo.

Dum tri monatoj mi havas firman amikon. Ĉiufoje kiam ni dormas kune, ni amoras dum la
tuta nokto. Ni estas tiom lacaj, ke nia dumtaga vivo suferas pro tio. Tamen ni plu volas
dormi kune, sed ja vere dormi. Ni preferas ne uzi dormigilojn kaj ankaŭ ne volas dormi
aparte.

Vi tiom frenezas unu pri la alia ke jam nur pro la tensio inter vi, vi ne povas dormi. Pri tio ne
multo fareblas. Rigardu tion de pozitiva flanko: ĝoju ke iras tiel bone, kaj ĝuu tion. Se vi
trolaciĝas, vi tamen dum unu nokto dormu aparte, por ripari la dormomankon kaj ekhavi
iom da rezervo. Vi ne jam tre longe estas kune, kutime post paso de tempo la kuna dormado
fariĝas malpli "sovaĝa". Tiam vi kapablos malstreĉiĝi kaj ĝui la nuran proksiman kuŝadon.
Estu certa ke tiel eblasplezure ekdormi!

24.24.24.

24.

Kisto.Kisto.Kisto.

Kisto.

Mi estas 19-jara knabino. Kiam mi estis 15-jara, oni forprenis unu mian ovarion, ĉar sur ĝi
kreskis kisto. Ankaŭ sur mia alia ovario kreskis kisto. Mi tiam ekuzis specialan kontraŭ-
gravediĝan pilolon kiu malhelpas kreskadon de kistoj. Mia amiko kaj mi volas iam havi
infanojn, sed tiam mi devos ĉesi uzi tiun pilolon. Kiom granda estas la risko ke tiu kisto
revenos? Ĉu mi por certeco jam prenigu kelkajn ovĉelojn?

Kiom granda estas la risko ke vi denove havos kiston, ne estas antaŭdireble. Ne certas ke ĝi
revenos, sed ja eblas. Se vi decidus ekhavi infanon, ŝajnas al ni prudente, tiam konsulti
ginekologon. Li aŭ ŝi povos bone kontroli ĉu denove ekestos kisto post kiam vi ĉesas preni
la pilolon. Kiam oni frue rimarkas kiston, oni povas forpreni ĝin sen forpreno de la ovario.
Ne havas sencon jam nun prenigi ovĉelojn. Vi povos normale gravediĝi, se nur sub kontrolo
de ginekologo.
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AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

–––

–

666

6

1.1.1.

1.

DikaDikaDika

Dika

propropro

pro

pilolo.pilolo.pilolo.

pilolo.

Mia amiko kaj mi ĝojas, ke ni ne plu bezonas uzi kondomojn, ĉar mi nun prenas la pilolon.
Sed nun mi havas la impreson, ke mi plidikiĝis pro la pilolo. Mi ĉiam tre atentas mian
figuron, ĉar mi estas diketa. Ĉiukaze mi absolute ne volas ĉesi kun la pilolo. Kion mi povas
fari?

Antaŭe ĉe iuj virinoj, pro la hormono progestageno, manĝemo povis pliiĝi. Kun la novaj, pli
"leĝeraj" piloloj, tiu ĝeno apenaŭ okazas. Tamen povas esti ke vi plidikiĝas pro plia
manĝado. Tiam petu alian pilolon kun alia hormono, aŭ kunmalpli da progestageno.Ankaŭ
eblas ke via korpo tenas likvaĵon pro la hormono estrogeno en la pilolo. Se estas tiel, vi do
estas iom pli peza en la tagoj kiam vi prenas la pilolon, sed en la paŭza semajno via pezo
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estas normala. En la novaj "leĝeraj" piloloj troviĝas malpli da estrogeno, kaj tio do malpli
ofte okazas. En via kazo, petu vian kuraciston pri elprovado de alia pilolo.

2.2.2.

2.

MankasMankasMankas

Mankas

tempo.tempo.tempo.

tempo.

Mi estas duajara studentino pri ekonomio, loĝanta ne plu hejme. Mi ekkonis plaĉan
triajaran studenton. La problemo estas ke ni loĝas je 100-kilometra distanco. Aldone, ĉar li
estas fanatika membro de studenta asocio, li maltrafis iujn ekzamenojn, kiujn li nun devas
ripari. Tio signifas ke ĉi-semestre li ne havas liberan tempon por renkonti min. Li diris ke
mi plaĉas al li kaj ke li ne volas ĉesigi nian kontakton, sed kiel ni sukcesos vivteni tian
rilaton?

Kio? Ĉu mankas tempo por ekkoni unu la alian? Ĉu vere necesas decidi nun tuj? Foje
okazas, ke estas malfacile enprogramigi tempon por nova rilato, ĉar jam ekzistas devigoj kaj
interkonsentoj aranĝitaj pli frue. Ja estas grave ke li ne neglektu sian studon. Kaj ankaŭ vi la
vian ne malatentu. Se li vere plaĉas al vi, provu havi iom da pacienco kaj kompreno. Se vi
vere plaĉas al li, li post iom da tempo ja trovos tempon... Prenu viajn superplenajn agendojn,
kaj vidu ĉu eblas ekzemple unufoje en monato renkontiĝi. Planu ne nur viajn proprajn
necesaĵojn sed ankaŭ iom da komunaj aferoj. Se vi ambaŭ volas, vi sukcesos rezervi lokon
en viaj horaroj!

3.3.3.

3.

MiMiMi

Mi

troigas.troigas.troigas.

troigas.

Mi ne povas helpi, ke mi ĉiam troigas. Ofte tuj poste mi bedaŭras. Tiel mi ekzemple rakontis
al amikino, ke mi post kverelo kun miaj gepatroj, kolere forkuris el la domo, dum ni fakte
nur interŝanĝis iom da koleraj vortoj. Fojemi tiel troigas eĉ kvinfoje en tago. Kaj pro tio mi
ofte ne plu scias, al kiumi rakontis kion kiel. Kion mi povas fari kontraŭ tio?

Troigi rilatas ĉefe al necerteco.Vi ne scias, ĉu oni kredos vin aŭ ĉu oni prenos vian rakonton
serioze. Vi ŝatas ke oni atentu vin. Per troigado, vi ekhavas tiun atenton. En si mem, ioma
troigado ne estas malbona. Rakontoj pro tio fariĝas interesaj. Sed ne faru tion tro ofte, kaj ne
ŝanĝu la faktojn. Oni ja povas prezenti tiujn iom pli amuze. Provu de nun ne rakonti aferojn
tro detale, sed parolu pri viaj sentoj. Do ne rakontu ke vi forkuris post kverelo, sed pri viaj
sentoj antaŭ, dum kaj post la kverelo.Ĝuste tiam oni prenos vian rakonton serioze.

4.4.4.

4.

MiMiMi

Mi

restasrestasrestas

restas

sola.sola.sola.

sola.

Post kvar kaj duona jaroj, mia amiko ĉesigis nian rilaton, per letero. Li estis mia ĉio. Mi tre
malĝojas kaj ne komprenas, pro kio tio okazis. Kroma problemo estas, ke ĉiu ĉirkaŭ mi jam
havas amikon aŭ amikinon. Mi timas, ke neniu knabo plu interesiĝos pri mi.

Doloras kiam rilato rompiĝas, certe se tio okazas en maniero tiel malkuraĝa. De lia flanko
estas tre kruele, tiel ĉesigi ĝin. Sed provu ne tro longe pensi pri tio. Necesas pluvivi sen tiu
amiko, post iuspeca funebra periodo. Provu deturni vian atenton farante plezurajn aferojn,
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ekzemple kun viaj amikinoj. Kaj eĉ se tio estas malfacila: provu vidi la pozitivajn aspektojn.
Vi povos fari aferojn, kiujn vi eble ne farus kun li, kaj tiel eble renkonti novajn amikojn. Eĉ
se nun vi estas tre malĝoja, ankaŭ tiun vundon la tempo kuracos. Fine vi povos pensi pri via
eksamiko sen tro da doloro. Kaj vere ekzistas multaj aliaj plaĉaj knaboj!

5.5.5.

5.

PliPliPli

Pli

bonebonebone

bone

flaras.flaras.flaras.

flaras.

Mi legis ke dum la menstruo, virinoj malpli bone flaras. Ĉu tio estas vera?

Hormonoj ja influas je la sensoj. En la tagoj ĉirkaŭ la ovolado (10-15 tagojn antaŭ la
menstruo), multaj virinoj ne nur havas pli da emo pri sekso, sed ili ankaŭ pli bone flaras,
aŭdas kaj vidas.Ankaŭ la haŭto estas pli sentema. Ĉe iuj ankaŭ la gusto (la kapablo gustumi)
pliboniĝas. La hormonoj do kaŭzas ke en la tagoj kiam la ŝanco pri gravediĝo estas plej
granda, virinoj estas plej kapablaj prijuĝi la ĉirkaŭaĵon (eble ankaŭ virojn?). Kontraste, dum
la menstruo, la sensoj estas malpli akraj. Praktike vi povas utiligi tion jene: se vi volas aĉeti
parfumon, faru tion dum la ovolado. Aliflanke, se vi devas iri al dentisto, faru tion en la tago
antaŭ via menstruo - virinoj ĝenerale sentas tiam malpli da doloro, laŭ esploroj.

6.6.6.

6.

PlupreniPlupreniPlupreni

Plupreni

pilolon.pilolon.pilolon.

pilolon.

Foje mi prokrastas mian menstruon unu monaton, prenante ne 21, sed 42 pilolojn sinsekve.
Ĉu mi tamen estas protektata kontraŭ gravedeco?

Jes. La protekto kontraŭ gravediĝo tiumaniere restas. Sen ia problemo eblas preni du, tri aŭ
pli da kompletoj senpaŭze. Ja pligrandiĝas la probablo de intertempa sangado, ĉar tamen iuj
substancoj estu forigitaj el via korpo. Sed per tio la protekto ne fariĝasmalpli fidinda.

7.7.7.

7.

ViroViroViro

Viro

pliplipli

pli

aaa

a

ĝĝĝ

ĝ

a.a.a.

a.

Mi estas 20-jara. Antaŭ kelkaj monatoj mi ekkonis viron 35-jaran. Li enamiĝis al mi kaj
faris la unuan paŝon. Mi ankaŭ enamiĝis al li, sed vidas problemon en la aĝo-diferenco.
Miaj gepatroj ankoraŭ nenion scias, ĉar mi timas ilian reagon. Diferenco de aĝo ja ne
gravas, se oni amas unu la alian?

Diferenco de aĝo ofte ne gravas. Rilatoj kun granda aĝo- diferenco povas esti tre sukcesaj,
eĉ se aliaj homoj ofte opinias alie pri tio. Vi ja pripensu, ke en tia rilato, unu partnero havas
pli da viv-sperto ol la alia. Via amiko estas tiu kiu jam spertis multajn aferojn kaj tiel pri
multo jam scias kaj pri multo jam formis opinion. Komence tio estas plezure, sed tia neegala
rilato povas prezenti problemojn en estonteco. Unue ekkonu lin pli bone, por ke vi ekkonu
ankaŭ tiujn diferencojn. Kiam vi estos certa ke vi volas daŭrigi kun li, vi serĉu oportunan
momenton por informi viajn gepatrojn. Vi estas plenkreska virino, do ili respektu vian
elekton. Kaj lasu al ili sufiĉe da tempo por alkutimiĝi al la ideo.
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8.8.8.

8.

KontraKontraKontra

Kontra

ŭŭŭ

ŭ

kondomo.kondomo.kondomo.

kondomo.

En pluraj respondoj mi legas ĉe vi, ke por preventi infektiĝon per aidoso aŭ per alia
seksmalsano, oni uzu kondomon. Sed mi estas rom-katolika, kaj laŭ la normoj de nia eklezio,
oni ne rajtas uzi kondomon. Kion fari?

Laŭ la normoj de la rom-katolika eklezio, oni ankaŭ ne rajtas amori antaŭ geedziĝo aŭ ekster
geedzeco. Se ambaŭ geedzoj neniam amoris (en kiu ajn maniero) antaŭ la geedziĝo kaj
neniam amoras (en kiu ajnmaniero) kun iu alia dum la geedzeco, por ili ne ekzistas risko pri
infektiĝo per sekse transigebla malsano. (Transdono de aidoso aŭ hepatito ekhavita de unu
partnero per sango-akcidento k.s. ja eblas.) Restas la punkto, kiel preventi ĉiujaran
gravediĝon. La rom-katolika eklezio oficiale permesas nur la utiligon de periodoj de malpli
granda ŝanco pri gravediĝo. Metodo ne tre fidinda. En multaj landoj, multaj rom-katolikaj
pastroj bone komprenas, ke ne ĉiuj homoj kapablas ĉiam observi la normojn de la eklezio,
kaj do iel pardonas la utiligon de kondomo aŭ kontraŭgravedeca pilolo (almenaŭ en geedza
rilato). Ĉar "kalkuli tagojn" ne eblas se la menstruo okazas neregule, en iuj landoj la rom-
katolika eklezio permesas uzi la pilolon kiel kuracilon por reguligo de la menstruo. Se oni
fidele prenas ĝin, ĝi ja samtempe preventas gravediĝon.

9.9.9.

9.

AmoriAmoriAmori

Amori

alimaniere.alimaniere.alimaniere.

alimaniere.

Mi estas knabino 20-jara kaj neregule havas mallongajn rilatojn kun plezura sekso. La
"problemo" estas, ke mi volus foje amori alimaniere ol "normale". Do ne: knabo supre,
knabino malsupre, aŭ inverse. Mi ne povas trovi libron pri tio en la biblioteko kaj
seksfilmojn mi ne ŝatas. Ĉu vi konas ion?

Amori alimaniere povas esti tre ekscite kaj aventurece. La pozoj en pornolibretoj kaj
seksfilmoj estas elektitaj ĉefe por bone montri detalojn al la rigardantoj -- ne por la plezuro
de la roluloj. Multon vi povos eltrovi per simpla elprovado, sed serioza libro aŭ klara
vidbendo povus esti utile. Se vi volas tre vastan superrigardon de diversaj pozoj, vi povas
trovi tiujn en unu el la eldonoj de "Kamasutro", jam antikva verko, nun ilustrita per
desegnaĵoj aŭ, ofte artismaj, fotoj. Multaj pozoj prezentataj en ĝi ja postulas iom da akrobata
kaj atleta lerto, kaj poste supozeble doloros iuj muskoloj. Tamen, la libro povas certe sugesti
iujn ideojn. Pri "Kamasutro" ekzistas ankaŭ vidbendoj en luejoj, tute ne similaj al
pornofilmoj. Rigardu ilin kun bonhumoro, kaj transprenu tion, kio aspektas plaĉa. Multan
plezuron!

10.10.10.

10.

Abortigo.Abortigo.Abortigo.

Abortigo.

Antaŭ kelkaj semajnoj mi havis abortigon. Mia amiko iris kun mi, kaj post tio li estis ekstre
kara por mi. Tamen ne iras tre bone. Post la abortigo mi ne plu havas plezuron en amorado.
Ĉu tio iam pliboniĝos?
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Multaj virinoj post abortigo dum iom da tempo ne volas amori. Tion kaŭzas, ke ili asocias
tiun parton de sia korpo kun malplaĉa okaza ĵo. Post iom da tempo, tiu sento ĝenerale
malpliiĝas. Donu al vi da tempo por emocie prilabori la abortigon. En iu momento vi
permesos denove al vi mem, ĝui seksajn sentojn. Se la sentoj ne ŝanĝiĝas, vi eltrovu, ĉu ie en
via ĉirkaŭaĵo ekzistas organiza ĵo, kiu okazigas memhelpan parolgrupon de knabinoj kaj
virinoj kun la sama sperto.

11.11.11.

11.

MiMiMi

Mi

volasvolasvolas

volas

finifinifini

fini

nianniannian

nian

rilaton.rilaton.rilaton.

rilaton.

Mi nun dum tri jaroj havas firman rilaton kun knabo, kaj ni spertis sufiĉe da pozitivaj kaj
negativaj periodoj. Pro la multaj kvereloj ni jam plurfoje ĉesigis ĝin. Sed ĉiufoje mi volis
rehavi lin, kvankam ni ne tre bone akordas. Foje ni ne vidas unu la alian dum pluraj tagoj,
ĉar mi koleras al li. Kaj faktemi ne havas plu emon por entuziasme amori kun li. Tamen mi
ne volas forlasi lin: li estas freneza pri mi kaj bezonas min. Li estas tiel kara, ke jam la
penso pri ĉesigo igas min senti kulpon.

Por kiu vi volas daŭrigi la rilaton: por vi aŭ por via amiko? Bone pripensu tion. Ni
komprenas, ke ne estas facile, post tiom da tempo dolorigi tian karan knabon, sed ni havas la
impreson ke la amo de via flanko ne plu ekzistas. Kompato estas malbona bazo por amrilato.
Estu honesta al vi mem kaj al via amiko, eĉ se tio estas malfacila. Se vi finos la rilaton, vi
ambaŭ povos daŭrigi vian vivon.

12.12.12.

12.

DolorasDolorasDoloras

Doloras

dumdumdum

dum

pisado.pisado.pisado.

pisado.

Mi havas amikon dum unu jaro, kaj sekso neniam estis problemo. Sed lastatempe al mi
doloras dum pisado. Komenciĝas kutime du tagojn post kiam ni kune litumis. Ĉu vi scias,
kio tio estas?

Verŝajne vi foje havas inflamon de la urinveziko. Iuj virinoj tion pli facile ekhavas ol aliaj.
Dum amorado, bakterioj povas eniri la pisdukton kaj kaŭzi inflamon de la urinveziko. Pro
tio, dum pisado doloras. Unue provu trinki ĉiutage almenaŭ 1,5 aŭ 2 litrojn da likvaĵo kaj
provu pisi post ĉiu amorado, por ke la piso elpuŝu la bakteriojn. Se tamen restas doloro, iru
al via kuracisto por medikamentoj kontraŭ la inflamo.

13.13.13.

13.

ĜĜĜ

Ĝ

enaenaena

ena

telefono.telefono.telefono.

telefono.

Mia amiko devas esti ĉiam atingebla pro sia laboro. Tial li havas poŝtelefonon. La
problemo estas, ke ĝi ĉiam estas alŝaltita. Eĉ dum amorado oni telefonas al li (cetere ne
ĉiam nur de lia laborejo). Foje li akceptas la vokon, kaj foje li lasas ĝin sonoradi. En
ambaŭ kazoj, por mi la plezuro forpasas. Kaj ne revenas.

En tiu unu momento de la tago kiam vi vere estas kune, li ja povas malŝalti sian telefonon.
Ĝuste por tiaj situacioj oni inventis la voĉ-poŝtkeston (tiu funkcias ankaŭ kiam la telefono
estas malŝaltita). Se estas urgĝ, la vokanto enparolas mesagĝn, kaj via amiko povos
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retelefoni. Diru al via amiko, ke neniu bezonas esti atingebla dum 24 horoj en tago. Ja ankaŭ
ne eblas. Homo foje bezonas tempon por dormi, mangĝ, aŭ... amori.

14.14.14.

14.

PostPostPost

Post

alkoholo:alkoholo:alkoholo:

alkoholo:

pliplipli

pli

aaa

a

ŭŭŭ

ŭ

malplimalplimalpli

malpli

dadada

da

emo?emo?emo?

emo?

Kiel eblas ke, post amuzigĝ vespero kun iom da drinkado, mi ĉiam havas emon pri agrabla
amorado, kaj mia amiko gĝste ne? Ĉu vi povas tion klarigi? Normale li tre rapide
ekscitigĝs.

Virinoj kaj viroj tre malsame reagas al alkoholo. Emo pri sekso rilatas al alta enhavo de la
hormono testosterono en la sango. Via amiko ne ekscitigĝs, kaj eble eĉ ne rigidigĝs, ĉar
multe da alkoholo ĉe li malpligrandigas la nivelon de testosterono. Ĉe virinoj, trinkado de
alkoholo gĝste plialtigas la nivelon de testosterono. Pro tio vi ja ekscitigĝs post trinkado de
alkoholaĵoj.Ankaŭ ĉar certaj bremsoj malaperas. Foje okazas ke virinoj post drinkado faras
seksajn aferojn, kiujn ili en sobreco neniam farus. Sufiĉe dangĝre, do.

15.15.15.

15.

LiLiLi

Li

adultas.adultas.adultas.

adultas.

La amiko de tre bona mia amikino adultas. Mi vidis lin amplekse kisantan en kinejo. Tiu
kinejo estas en alia urbo. Mi tie estis hazarde ĉar mia fratino tie studas. Li cetere min ne
vidis. De poste mi komprenas la dusencajn eldirojn de liaj amikoj dum amuziĝoj. Mi ne
scias kion mi faru. Ĉu mi tion devas rakonti al mia amikino?

Ni devas agnoski, ke ĉi tio estas malfacila demando.Temas pri tre bona amikino, do ŝi havas
rajton, aŭdi la veron. Sed atentu, ke ne estu falsa alarmo. Vi devas scii tute certe ke li
perfidas ŝin. Adulto estas nocio kiun diversaj homoj interpretas diverse. Ĉu li flirtis per
kiseto, aŭ ĉu klare estis pli? Se vi certas ke li adultas, provu meti vin en la pozicion de via
amikino. Kiel ŝi pensus pri tio? Se vi rakontos pri tio al via amikino, vi estu honesta: diru
kion vi vidis, sen troigo. Vi sciigu al ŝi, ke estas por vi malfacile priparoli tion. Estas eble ke
via amikino komence koleros pri vi, kaj nur poste pri sia amiko kaj pri la tuta situacio.
Aliflanke, ŝi supozeble koleros pri vi ankaŭ se vi nenion diras, se poste ŝi eltrovos ke vi jam
sciis pri tio. Bedaŭrinde ni ne povas doni tujpretan solvon.

16.16.16.

16.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

nenene

ne

eblaseblaseblas

eblas

reiro?reiro?reiro?

reiro?

Dum duona jaro mi havas firman rilaton kun plaĉa knabo. Ni ĉiam kisadis kun multe da
plezuro. Li do estas la knabo, kun kiu mi volis litumi unuafoje. Sed tiu unua fojo tute ne estis
sukceso, kaj mi provizore ne plu havas emon. Sed aspektas ke ne eblas reiro. Ŝajnas ke nun
la sola celo de kisado estas litumado.

La unua fojo pli ofte ne estas sukceso. Ofte oni ne estas sufiĉe preparita. Vi eble ne povas
imagi, sed povas esti, ke tamen estis tro neatendite, tro rapide aŭ tro nervoze. Eble vi havis
tro da atendoj pri ĝi. Estas logike, ke vi provizore ne havas emon. Provu diri honeste al via
amiko, ke ne tiel plaĉis al vi, kaj ke vi provizore ne volas litumi kun li. Denove kisadu kiel vi
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kutimis. Karesu, kisu, tuŝetu, masaĝu, eventuale kontentigu unu la alian per buŝo aŭ mano
kaj iom post iom pretiĝu por sekva provo. Ne rapidu. Tiam venos garantiite iu senstreĉa
plezura "dua fojo".

17.17.17.

17.

FariFariFari

Fari

ĝĝĝ

ĝ

isisis

is

alie.alie.alie.

alie.

Pli kaj pli mi ne plu ŝatas la tuŝojn kaj karesojn de mia amiko. Kiam mi provas klarigi tion,
li ne komprenas: pli frue mi ja ŝatis. Ankaŭ pri amorado mi ne ĉiam plu havas emon. Ĉu
tion kaŭzas, ke lastatempe mi pli kuraĝas insisti pri miaj propraj preferoj?

Estas bone, ke vi pli kuraĝas esprimi viajn proprajn preferojn, sed ni ne kredas ke tio kaŭzas
vian problemon. Aspektas ke via rilato ŝanĝiĝis. Mem pensu pri tio. Kion ĉi tiu rilato
signifas por vi? Ĉu via amiko estas daŭre altira? Ĉu vi ankoraŭ foje stimuliĝas kiam vi
pensas pri li? Aŭ ĉu viaj sentoj estas nun pli amikecaj? Se estas tiel, ne estas strange ke vi
havas malpli da bezono pri korpa kontakto kaj sekso. Nur vi mem povas difini, ĉu vi sentas
pli por li ol amikecon, kaj ĉu al tio apartenas amorado.

18.18.18.

18.

Menstruo.Menstruo.Menstruo.

Menstruo.

Kiam mi menstruas, mi havas pli da emo pri amorado. Dum la unua tago, mia ventro iom
doloras, sed poste mi havas neniajn ĝenojn. La problemo estas, ke mia amiko tiam ne volas
amori kun mi. Mi klarigis al li, ke mi preskaŭ ne sangas post la unua tago, sed tamen li ne
volas. Kiel mi konvinku lin?

Ekzistas pli da knaboj kiuj ne ŝatas litumi kun knabino menstruanta. Via amiko do ne estas
escepto. Pri tio, malmulto estas farebla. Vi ja ne volus igi lin fari ion kontraŭvole? Ekzistas
tiom damanieroj por amori. Uzu vian fantazion!

19.19.19.

19.

Seksmalsano.Seksmalsano.Seksmalsano.

Seksmalsano.

Antaŭ unu monato mi faris plurtagan ekskurson en la naturo kun geamikoj. Estis tre
agrable, kaj neatendite mi faris "ĝin" kun unu el la knaboj de la grupo. Mi pensas ke pro li
mi ekhavis seksmalsanon. Li estas la sola, kun kiu mi amoris sen kondomo. Mi tion ne
kuraĝas rakonti al li, ĉar mi timas ke oni nomos min ĉiesulino.

Unue zorgu, ke vi estas certa, ĉu vi havas seksan malsanon, kaj, se jes, kiun. Do iru al
kuracisto aŭ specialiĝinta sanservo. Se via supozo estos konfirmita, vi devos informi la
knabon. La kuracisto kiu vin esploros, povos konsili pri tio. Vi ne timu, ke tiu knabo vin
misfamigos, ĉar la situacio por li estas la sama! Zorgu ke vi parolos kun li sola. Rakontu al li
ke estis plezura vespero, sed ke vi du amoris nesekure, pro kio vi ekhavis sekse transigeblan
malsanon. Supozeble li sentos sin malŝarĝita ĉar vi iniciatas la temon. Poste, ankaŭ li devos
iri al kuracisto. Se vi vere ne kuraĝas, vi skribu al li letereton. Per tio finiĝas via tasko. Ek de
nun vi certe ne plu amoros senkondome. Ni esperu ke li estos same saĝa.
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20.20.20.

20.

MalpliMalpliMalpli

Malpli

dadada

da

emo.emo.emo.

emo.

Mi ne tre kuraĝas komenci preni la pilolon, ĉar mi timas ekhavi malpli da emo pri amorado.
Ĉu tio ĝustas?

Fakte eblas, ke virino ekhavas malpli da emo pri amorado kiam ŝi uzas la pilolon. Tamen,
oni kulpigas la pilolon foje pri ĉiuspecaj ĝenoj, dum en vero povas esti alia kialo. Foje la
kialo ja troviĝas en la pilolo. Malpliiĝo de amoremo povas esti la efiko de la hormonoj en la
pilolo. Ne eblas antaŭe diri, kiel vi reagos al certa pilolo. Se vi certas ke vi ekhavis malpli da
emo pro la pilolo, tiam petu pri pilolo kun iom alia hormon-konsisto. Ne timu plurfoje peti
pri alia pilolo, se la situacio ne pliboniĝas.

AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

–––

–

777

7

1.1.1.

1.

AnkoraAnkoraAnkora

Ankora

ŭŭŭ

ŭ

ebria.ebria.ebria.

ebria.

Antaŭ ne longe mi kun unu mia amikino sufiĉe multe drinkis en la urbo. Ni ekdormis ĉirkaŭ
la dua, ĉar ni devis ellitiĝi frue. Sekvantmatene mia amikino ankoraŭ estis ebria. Kiel tio
eblas?

Se oni trinkas multe da alkoholo, ĝi funkcias kiel venenaĵo, kiun la hepato devas
malkombini. La hepato bezonas proksimume horon kaj duonon por neŭtraligi unu glason da
alkohola trinkaĵo. Se via amikino dum tiu vespero trinkis ekzemple ses glasojn da biero,
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necesas naŭ horoj (6 oble 1,5) por tute sobriĝi. Do tute bone eblas, ke iu frumatene ne jam
plene malebriiĝis de drinkado dum la antaŭa vespero. Cetere oni ne pli rapide sobriĝas pro
trinkado de kafo aŭ akvo, duŝado aŭ gimnastikado. Trinki multe da akvo ja helpas por forigi
postebrion.

2.2.2.

2.

NurNurNur

Nur

enenen

en

semajnfino.semajnfino.semajnfino.

semajnfino.

Fine mia amiko kaj mi finis niajn studojn kaj ekhavis plaĉan laboron. Problemo estas, ke ni
nun loĝas pli dise kaj vidas unu la alian nur dum semajnfinoj. Ni tiam ja estas lacaj, sed
tamen volas fari diversajn aferojn agrablajn. Ek de kiam ni havas ĉi tiun semajnfinan
rilaton, nia seksvivo ne estas tre arda. Kiel ni povas rehavi niajn sovaĝajn amorado-sesiojn?

Vi ambaŭ devas multe adaptiĝi al via nova vivo, kaj tio ĉerpas multe da energio. Plaĉe, ke vi
povas kune mallaciĝi dum la semajnfino. Ne estas tiel strange, ke tiam vi ne havas tempon
aŭ emon por amplekse amoradi. Vi rimarkos, ke pliboniĝos kiam vi estos alkutimiĝintaj al
viaj novaj laboroj. Vi ja devas konscie rezervi tempon unu por la alia: se vi daŭre tiel
plenŝtopos viajn semajnfinojn, vi ne havos spacon por vi kune. Foje ne faru interkonsentojn,
eltiru la telefonon kaj dum tuta semajnfino restu en lito. Jam nur tio estas bonega. Se
rezultos amorado-sesio -- des pli bone.

3.3.3.

3.

PliPliPli

Pli

amorema.amorema.amorema.

amorema.

Mi rimarkis ke dum certa periodo en la monato mi havas pli da emo por amori ol cetere.
Kiam mi atentis, mi eltrovis ke tio okazas ĉiam proksimume du semajnojn antaŭ la menstruo.
Unue mi pensis ke tio estas hazarda, ĉar ĝuste en tiuj periodoj mi pli ofte estis kune kun
mia amiko. Sed tiu amoremo aperis ankaŭ kiam mia amiko estis for.

En la mezo de sia ciklo, dek ĝis dek kvin tagojn antaŭ la menstruo, multaj virinoj havas
rimarkeble pli grandan emon al amorado. Tio estas la tagoj ĉirkaŭ la ovolado, kiam oveto
estas preta por fekundiĝo. La estrogeno- nivelo en la sango estas tiam plej alta, kaj tio ĉe
multaj pligrandigas la emon je sekso. La naturo aranĝis tiel, ĉar en tiu periodo la ŝanco pri
gravediĝo estas plej granda (se vi ne uzas la pilolon). Se vi ne volas gravediĝi, vi do tre bone
atentu! Iuj aliaj virinoj havas pli da amoremo dum la menstruo. Tio povas signifi ke tiuj estas
pli sentemaj je la hormono progesterono. Sed eble tio okazas ĉar ili (eĉ nekonscie) ĝojas ne
esti gravedaj...

4.4.4.

4.

KonataKonataKonata

Konata

demando.demando.demando.

demando.

Ĉi tio certe estas por vi konata demando, sed mi ne povas trovi la respondon, kvankam miaj
amikinoj kaj mi ja estas scivolaj... Temas pri: kio estas la normala formato por la knaba
plezurigilo? Ĉu altaj knaboj havas pli longan?

Ekzistas grandaj knaboj kaj malgrandaj. Kiel vi scias, la grandeco de nazoj kaj oreloj ne
ĉiam paralelas la altecon. Ankaŭ aliaj mezuroj nur malmulte paralelas. Jen tio, kion
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fabrikistoj de kondomoj informas (kaj ili ja devas scii): plej ofta longeco estas 15-16 cm;
plej ofta cirkonferenco (t.e.: ĉirkaŭe) estas 12-13 cm. Mezuroj de 1 aŭ 2 centimetroj pli aŭ
malpli tamen tute ne estas maloftaj. Ĉar la plej ofta profundeco de ne-naskinta junulino estas
laŭ nia scio proksimume 10-12 cm (mankas fidindaj statistikaĵoj), la "kutima" formato
ĝenerale estas tute sufiĉa por iu kiu ŝatas plenan pleniĝon. (Ni regule aŭdas pri dolora, ĉar
tro subita, troprofundiĝo... la vagino adaptiĝas ankaŭ al grandaj, se oni delikate ne tro
rapidas.) P lej multaj knabinoj tamen kontentiĝas ne de pleniĝo, sed de diversloka stimulado.

5.5.5.

5.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

mimimi

mi

estusestusestus

estus

devintadevintadevinta

devinta

farifarifari

fari

pli?pli?pli?

pli?

Mi renkontis knabon dum festo. Li jam pli frue estis kaptinta mian atenton, sed ĝis tiam mi
neniam kuraĝis alpaŝi lin. Post la festo ni ĉe li hejme amplekse amindumis. Ni ne iris "la
tutan vojon", ĉar mi diris al li, ke mi ne sentis min preta por tio. Poste mi neniam plu aŭdis
ion de li. Mi bedaŭras ke mi ne faris pli kaj volas rebonigi.

Bone, ke vi ne faris aferojn, por kiuj vi ne sentis vin preta. Vi konkludas, ke li ne plu
kontaktas vin, ĉar vi ne litumis kun li. Eble tio tute ne estas vera -- eble li atendas ĝis vi
prenos la iniciaton. Eble li estas necerta kaj dubas, ĉu vi ankoraŭ interesiĝas pri li. Se,
kontraŭe, por li temis nur pri sekso, tiam li verŝajne jam de longe kaptis alian predon, kaj ne
entuziasme reagos kiam vi telefonos. Se estas tiel, vi forgesu lin, kaj ĝoju, ke por li vi ne
faris ion kontraŭ via plaĉo.

6.6.6.

6.

DormantajDormantajDormantaj

Dormantaj

lipoj.lipoj.lipoj.

lipoj.

Tri aŭ kvar fojojn en tago ĝenas min "dormantaj" vulvolipoj. Laŭ mi, tio ne estas normala.
Okazas ankaŭ kiam mi surhavas malstriktan pantalonon, do tio ne povas esti la kaŭzo.

"Dormantaj" (sensentiĝintaj) vulvolipoj povas okazi, kiam la sangofluo al ili estas
malhelpata. Tiam ekestas la sama sento, kiel post tro longa sidado kun unu kruro sur alia. La
sango- alfluo povas esti malhelpata ekzemple per biciklado. La selo premas la arteriojn kaj
pro tio, la vulvolipoj povas ekjuketi. Malvastaj pantalonoj povas kaŭzi la samon. Vi skribas,
ke okazas ankaŭ kiam vi surhavas vastan pantalonon. Tiam tre eble via kalsoneto estas tro
strikta. Foje provu alian modelon aŭ mezuron. Se tio ne forigas la problemon, iru al via
kuracisto.

7.7.7.

7.

MiMiMi

Mi

preskapreskapreska

preska

ŭŭŭ

ŭ

nenene

ne

sentas.sentas.sentas.

sentas.

Kiam mi amoras kun mia amiko, mi preskaŭ ne sentas lin en mi. Lia peniso estas multe
malpli larĝa kaj malpli longa ol tiu de mia ekso. Kiel mi povas senti pli?

Se via antaŭa amiko havis aliformatan penison, vi bezonas alkutimiĝi al la diferenco. Vi
mem povas zorgi, ke vi pli bone sentas vian amikon. Tion vi faras per kuntiro de viaj vaginaj
muskoloj dum la amorado. Estas preskaŭ la sama movo kiel tiu de reteno de piso. La sento
estas por vi kaj por li ekscita kaj vi rimarkos ke vi pli bone sentos lin en vi. P li ofte uzante
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tiujn muskolojn, la plezuro de amorado ĉiukaze pliiĝas, kaj vi rimarkos ke la formato de la
peniso ne kaŭzas diferencon.

8.8.8.

8.

TujTujTuj

Tuj

dududu

du

ŝŝŝ

ŝ

i.i.i.

i.

Mia amiko malŝategas, ke mi ĉiam volas tuj duŝi post amorado. Al li ne plaĉas kiam mi tuj
elsaltas el la lito, sed mi ne povas malhelpi. Fojemi provas resti kuŝanta, sed tiam mi daŭre
devas pensi pri la malpuro inter miaj kruroj.

Se vi post la amorado devas tuj iri al via laborejo, estas kompreneble ke vi volas duŝi. Sed,
kuri post ĉiu amorado al la duŝejo, estas tro. Provu resti kuŝanta dum iom da tempo. Farante
tion dum pli kaj pli longa tempo, vi lernos postĝui. Ankaŭ por via amiko ne estas plezure, se
vi post la ago forpafas vin. Havu apude iun tuketon, por forviŝi eventualan troan spermon.
Ne konsideru ĝin malpuro, sed simple io kio apartenas al amorado.

9.9.9.

9.

TroaTroaTroa

Troa

kverelo.kverelo.kverelo.

kverelo.

Mia amiko ĉiam malfruas, kaj antaŭ ne longe ni pri tio havis grandan kverelon. De unu
vorto venis alia, kaj mi nomis lin per tre malbelaj nomoj. Li kolerege forkuris, kaj jam dum
pluraj tagoj mi nenion aŭdis de li. Mi scias ke mi tro koleris, kvankam mi daŭre opinias, ke
mi pravas. Kiel mi diru ke mi bedaŭras?

Plej klare estus: "Mi bedaŭras ke mi tiel kriis al vi. Mi ne devus tiel insulti vin, sed mi estis
tiel kolera, ĉar vi denove malfruis." Tamen, pli facilas sugesti tion ol fari. Foje estas tre
malfacile, diri ke vi bedaŭras. Sed ja sciigu tion, en unu aŭ alia maniero. Skribu karton aŭ
sendu donaceton kun letereto, en kiu vi diras ke vi tre volas rebonigi la situacion. Ja bone
findiskutu la aferon. Estu por li klare, ke "veni malfrue" por vi estas tre ĝena problemo, kaj
urĝe solvenda.Venonte, provu pli regi vin, tiel ke vi povos klarigi al li, kial vi koleras.

10.10.10.

10.

MalmulteMalmulteMalmulte

Malmulte

dadada

da

mono.mono.mono.

mono.

Por ĉi tiu studjaro mi ekloĝis "je ĉambro". Mi pagas mian studkotizon, miajn librojn kaj la
luon el mia stipendio kaj el flanka laboro en kinejo. Miaj gepatroj ne estas riĉaj, kaj ne
povas helpi al mi finance. Mi havas plaĉajn geamikojn kiuj ja ricevas ekstran monon de siaj
gepatroj. Mi provas kiel eble fari kiel ili faras, sed foje mi ne havas la monon por denove
manĝi en restoracio, por ne paroli pri aĉetado de festa robo. Mi foje sentas min
malplivalora ĉar mi ne havas monon por plaĉaj aferoj. Esti malriĉulino deprimas min.

Ne estas plezure, rimarki ke aliaj daŭre povas elspezi pli. Sed ne sentu vin malplivalora pro
tio. Ne daŭre komparu vin kun homoj kiuj havas pli da financoj. Estas nek via, nek ilia kulpo.
Bone, vi ne povas fari ĉion kion vi volus, sed vi ja estas sendependa kaj memstara. Ĝuste
kiam oni ne povas simple aĉeti ĉion kion oni ŝatus havi, oni lernas serĉi kreemajn solvojn.
En vendejoj de uzitaj vestaĵoj oni povas trovi belegajn festajn robojn kaj aliajn objektojn.
Estas tre stimula sento, kiam oni sukcesas trovi ravan aferon por preskaŭ neniom da mono.
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Oni eĉ admiros vian eltrovemon. Ne malĝoju, ke vi devas ŝpareme uzi vian monon.
Plenkreskuloj kiuj edukiĝis en tiaj cirkonstancoj ofte estas tre feliĉaj kaj sukcesaj, ĉar ili
lernis batali por io, kaj dankas siajn atingojn al siaj propraj klopodoj. Pripensu tion, kiam vi
foje ne povas imiti viajn geamikojn. Cetere, temas pri dumtempa situacio, ĉar post la fino de
viaj studoj, vi -- kiel sukcesa batalanto -- certe havos pli da rimedoj.

11.11.11.

11.

NeNeNe

Ne

honeste.honeste.honeste.

honeste.

Mi estas freneza pri mia amiko, sed mi ĉiam denove ĉesigas nian rilaton. Tiam mi bedaŭras
kaj denove rebonigas. Ĉiam kiam iras bone inter ni, mi havas la senton, ke ne daŭros longe.
Antaŭ ol mi mem rimarkas, mi jam denove metas punkton. Kompreneble tio ne estas
honesta traktado al mia amiko, sed mi ne povas ŝanĝi tion. Helpu min, antaŭ ol fariĝas tro
por mia amiko.

Vi ja povas ŝanĝi tion. Unue pripensu, ĉu vi volas daŭrigi ĉi tiun rilaton. Aspektas, ke vi
timas fariĝi (tro) feliĉa. Por via amiko, tio certe baldaŭ estos tro. Ankaŭ li havas sentojn.
Provu eltrovi, kial vi ĉiam denove tiel faras. Ĉu vi timas ligi vin, perdi vian sendependecon,
aŭ esti vundebla? Demandu vin, ĉu vi fakte volas ĉi tiun rilaton. Se jes, haltigu tiun ludon
antaŭ ol via amiko forkuros.

12.12.12.

12.

LiaLiaLia

Lia

eksaeksaeksa

eksa

estasestasestas

estas

belega.belega.belega.

belega.

La eksa de mia amiko subite denove aperis post unujara mondvojaĝo. Mi hazarde ĉeestis
kiam li unuafoje vidis ŝin denove. Ŝi aspektas, kvazaŭ ŝi elpaŝis de la kovrilo demodo-revuo.
Mia amiko klare estis tre impresita. Mi kuris hejmen kaj povis nur plori. Mia amiko diris,
ke li estis simple surprizita kaj ke mi estas por li la sola. Mi pensas alie: kun tia ravulino mi
ne povas konkurenci.

Ofte estas skuiĝo, kiam oni renkontas la eks-amikinon de sia amiko. Certe se ŝi krome tiel
rave aspektas. Sed pripensu, ke ne senkaŭze la rilato inter tiuj du ĉesis. Kiom ajn bela ŝi
estas, pro io ili disiĝis. Via amiko do bone scias, ke bela ekstero ne sufiĉas. Li estas freneza
pri vi, kaj vi devas kredi tion. Estas kompreneble ke vi sentas vin malcerta, sed ne zorgadu
kaj sentu vin pli forta pro la scio, ke li elektis ne ŝin, sed vin.

13.13.13.

13.

MiMiMi

Mi

nenene

ne

plupluplu

plu

kurakurakura

kura

ĝĝĝ

ĝ

as.as.as.

as.

Mi estis deksepjara kiam mi unuafoje litumis kun knabo. Post ok monatoj nia rilato finiĝis
kaj de post tiu tempo mi ne plu amoris kun knabo - mi nun estas dudekjara - ĉar mi havas la
senton, ke neniam plu fariĝos tiel speciale. Kiel mi sukcesos ne plu pripensi tion?

Kompreneble povas esti, ke vi simple ne renkontis iun, kun kiu vi volis havi tiel profundan
kontakton. Se tio ja okazis, vi demandu vin mem, kio haltigis vin: ĉu timo pri seniluziiĝo aŭ
timo pri anima vundiĝo? Se vi anticipe pensas, ke nova amiko ne atingos la nivelon de via
malnova, vi rifuzas al vi mem ĉion, kion tiu nova povus signifi por vi: varmajbrakoj ĉirkaŭ
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vi, novaj seksspertoj (eble li eĉ pli plezuros al vi ol via eksa!), kaj eble eĉ vera amo. Eĉ se la
amindumado ne tuj plenumos ĉiujn viajn dezirojn, ĝi tamen helpos al vi akiri iom da
distanco al via eksa, kiun vi dum la jaroj eble iom idealigis.

14.14.14.

14.

SpontaneaSpontaneaSpontanea

Spontanea

aborto.aborto.aborto.

aborto.

Kiam mi estis deksepjara, mi havis spontanean aborton. Estis samtempe ŝoko kaj
trankviliĝo: mi eĉ ne sciis ke mi estas graveda. Dum la lasta tempo mi devas ofte pensi pri
tio. Post unu monato mi fianĉiniĝos al viro kiun mi tre amas kaj kun kiu mi volas havi
infanojn. Sed kion fari, se mi estas nefekunda? Ĉu mi devas rakonti al li?

Se li ankaŭ tre amas vin, li verŝajne ĉirkaŭbrakos vin kaj provos vin konsoli, ĉar vi zorgas.
Eble vi tiutempe ne prenis sufiĉe da tempo por konsideri, ke vi estis naskonta kaj perdis la
infanon. Nun, kiam vi havas firman rilaton kaj klarajn planojn por la estonteco, estas logike,
ke io tiel elementa kiel deziro pri infano denove ekludas. Eble estas trankviligo por vi, scii,
ke unu el ĉiuj tri gravedecoj finiĝas per spontanea aborto, ofte eĉ antaŭ ol la virino scias ke
ŝi estas graveda. Tio estas rimedo de la naturo por preventi naskon, kiam io estas ne en ordo.
Nurmalofte okazas, ke oni poste ne plu povas naski.

15.15.15.

15.

LiLiLi

Li

tieltieltiel

tiel

rapiderapiderapide

rapide

kontentikontentikontenti

kontenti

ĝĝĝ

ĝ

as.as.as.

as.

Ne estas katastrofo, sed ja bedaŭrinde, ke mia amiko ofte tre (tro) rapide kontentiĝas. Ĉu
eblas fari ion pri tio?

Unu el ĉiuj kvar viroj foje havas "antaŭtempan ejakulon". Provu vidi tion ne kiel mankon de
sinrego, sed kiel kaŝitan komplimenton pri via kapablo eksciti lin. Seksterapiistoj konsilas
jenajn teknikojn por prokrasti lian elpafon. Kiam li sentas ke orgasmo estas venonta, por
bremsi ĝin, li povas enspiri profunde por interrompi la ejakulan reflekson. Ĉirkaŭmeti
dikfingron kaj montrofingron en rondo tuj sub la glano kaj kunpremi dum dek kvin
sekundoj same liveros prokraston.Opcio tria: dumdudek sekundoj eĉ nemontri al la peniso,
tiel ke la pleja ekscitiĝo iom forpasas. Li eĉ povus provi reciti iujn de li mem elpensitajn
magiajn formulojn (por deturni sian atenton - ne de vi, sed de ĝi).

16.16.16.

16.

LiLiLi

Li

volasvolasvolas

volas

pliplipli

pli

krude.krude.krude.

krude.

Kiam ni amoras, mia amiko foje volas, ke mi tiel forte premu lin ke postrestas ruĝaj makuloj
sur liaj brakoj kaj dorso. Sed mi ne volas dolorigi lin!

Multaj virinoj (tro) delikate tuŝas viron, ĉar ili mem ŝatas esti tiel traktataj. Se via amiko
indikas, ke li ŝatas esti premata pli forte, pli krude, vi kredu lin: eble la limo inter doloro kaj
plezuro estas ĝuste tio, kio plej ekscitas lin. Eltrovu, kiom krude estas tro, kaj intertempe ne
malatentu vian propran deziron pri tenereco. Ĉiukaze: li ne devigu vin pro siaj personaj
seksaj gustoj.
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17.17.17.

17.

Cibersekso.Cibersekso.Cibersekso.

Cibersekso.

Pere de interreta babilejo mi ekkonis knabon, kaj el tio kreskis kvazaŭ retpoŝta rilato. En la
komenco, tio estis simple plaĉa, sed post kiam la tono fariĝis flirteca, mi ricevis kompletajn
pornografiajn priskribojn pri liaj seksaj fantazioj (ne malimpresaj). Mi sciigis al li, ke mi
tion ne ŝatas, sed kiam mi hieraŭ enŝaltis mian komputilon, aperis foto de li: nuda, kun
erektiĝo! Kion fari?

Opcio 1: ĵetu liajn retpoŝtajn mesaĝojn nelegitajn en la forĵetujon. Opcio 2: minacu al li per
la ciberspaca polico. Opcio 3: ŝanĝu vian retpoŝtan adreson. Nedezirataj intimaĵoj ankaŭ en
Ciberio estas nedezirataj, sendepende ĉu vi antaŭe flirtis kun li aŭ ne. Dum ne-virtuala
rendevuo vi ja ankaŭ ne akceptus, se li neatendite montrus foton de si nuda. La fakto ke ĉi
tiu viro ne rezignis pro via averto, montras ke li ekscitas sin interrete. Ju pli rapide vi
malhavos kontakton kun li, des pli bone. Por komenci, informu al via provizisto. Tiu povas
elpaŝi pri tio.

18.18.18.

18.

BlindaBlindaBlinda

Blinda

rendevuo.rendevuo.rendevuo.

rendevuo.

En momenta frenezi ĝo mi allasis, ke amikino organizis por mi blindan rendevuon kun knabo
kiu laŭ ŝi estus perfekta por mi. Nun alia mia amikino, kiu konas lin pere de sia laborejo,
diras ke li estas "aroganta meduzo". Ĉu mi povas malaranĝi la renkontiĝon?

Kiel fidinda estas amikino A kaj kiel fidinda estas amikino B? Ĉu vi jam parolis kun tiu
tielnomata aroganta meduzo, ekzemple por interkonsenti pri renkontiĝo- loko? Ĉu li tiam
sonis arogante? Eble en sia laborejo li devas konduti kiel aroganta meduzo, sed private
montriĝas esti amindulo. La solan manieron por eltrovi, kia li en vero estas, konsistigas
elprovo. Se via kuna vespero estos terura, vi ankoraŭ dum semajnoj povos ridaĉi pri tio kun
viaj amikinoj. Se ĝi estos agrabla, vi estos renkontinta plaĉan knabon. Donu al li ŝancon.
Kaŝa fuĝo per malantaŭa elirejo eblos se necese.

19.19.19.

19.

MiMiMi

Mi

ĉĉĉ

ĉ

ionionion

ion

pagas.pagas.pagas.

pagas.

De post kiam mia amiko estas maldungita, mi devas pagi ĉiujn fakturojn. Ni loĝas kune, do
ne temas nur pri rondo da biero kaj pico. Mi scias ke oni diras "en prospero kaj
malprospero", sed mi ne nur daŭre havas fuŝan senton, ankaŭ mia konto daŭre estas
negativa. Pli kaj pli mi pensas: pli aktive serĉu laboron aŭ akceptu ionmalpli perfektan. Tuj
poste mi malamas minmem. Kion mi povas fari pri tio?

Esti maldungita jam estas malfacile, vivi je kostoj de amikino por multaj viroj estas eĉ pli
humilige. Se vi volas daŭrigi kun li, vi devos iom persisti. Provu eltrovi, kiel li sentas. Per
demando "Ĉu ne terure, esti daŭre senlabora?" vi montrus simpation, sed ja stirus la
konversacion al serĉado de laboro. Alia maniero estas okupiĝi videble kaj zorgece pri via
administrado, por montri al li ke per unu salajro vi ne elturniĝas. Se ne tuj estas trovebla la
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funkcio de liaj revoj, iu dumtempa laboro povus savi. Li tiam almenaŭ ne plu apatie sidus en
la domo, kaj alvenus iom da kroma mono. Se li daŭre ne prenus iniciaton, anoncu ke vi dum
iom da tempo loĝos aliloke. Ne ĉar li estas senlabora, sed ĉar li estas seniniciata.

20.20.20.

20.

Infaneca.Infaneca.Infaneca.

Infaneca.

Ĉu estas normale ke knabo 24-jara ankoraŭ ludas gitaron sengitare kaj nomas metadon de
fritoj en naztruojn "humuro"? Alivorte: ĉu li neniam fariĝos plenkreska?

Kiu scias? Naŭ el dek viroj deziras prokrasti kiel eble plenkreskiĝon. Se li nur hejme tiel
infanumas, kaj ekstere kondutas normale, vi povus lasi al li la avantaĝon de dubo. Certe
ankaŭ estas plaĉaj partoj en lia ludemo. Se ne, tiam helpus nur firma agado: honesta
interparolo pri tio kio malplaĉas al vi en via rilato, aŭ senkompata kopiado de lia konduto
(en subvestoj fari imiton de Madonna, rakonti maldecajn anekdotojn al lia patrino,...). Se li
estas en ordo kaj se al li gravas via feliĉo, li adaptos sian konduton. Se li diras, ke vi ne faru
problemojn aŭ ke vi akceptu lin tian kia li estas, li prefere serĉu alian kunludantinon.

21.21.21.

21.

ObseditaObseditaObsedita

Obsedita

dedede

de

knaboj.knaboj.knaboj.

knaboj.

Mi estas la sola inter miaj amikinoj kiu ne havas amikon. Mi ne nur pli kaj pli vidas min
mem kiel sentaŭgulinon multmankan, ankaŭ estas malfacile, ne esti obsedita de knaboj.
Kiam mi renkontas plaĉan knabon, mi antaŭ forpaso de unu minuto jam fantazias, kiel
aspektos niaj nomoj kune sur porda nomŝildeto.

Ne allasu la ideon, ke ĉio tio estas via propra kulpo. La pliparto de solulinoj estas
senpartneraj nur pro malbonŝanco. Ofte ĉiuj plaĉaj knaboj estas jam okupitajaŭ ili estas tro
plenŝarĝitaj per studo aŭ kariero por okupiĝi pri knabinfiŝado. Aŭ ili ne (jam) volas ligi sin.
P lej bona maniero por transvivi senaman periodon estas plenigi la vivon per alimaniere
plezuraj aferoj. Ju pli bone vi povas relativigi la mankon de amiko, des pli facile vi povas
fari novajn kontaktojn, kiuj povus konduki al amikeco aŭ pli. Se vi ne kapablas feliĉigi vin
mem, tio estas malbona aŭguro por ĉiu estonta rilato.

22.22.22.

22.

Eksperimenti.Eksperimenti.Eksperimenti.

Eksperimenti.

Mia amiko antaŭ ne longe volis elprovi ion alian en la lito. Tio laŭ mi eliris el la normo.
Ŝajnis ne atingi lin, ke mia "Ĉesu!" vere signifis ĉesi, kaj ne estis dusenca instigo pri
daŭrigo. De poste, li tre bedaŭras, ke tiel troiĝis. De tiam, ni ne plu okupiĝas pri sekso. Ĉu
havas sencon, glui la pecojn?

Vere bedaŭrinde, ke iris malbone. Ĉe seksaj eksperimentoj oni prefere antaŭe interkonsentu
pri haltigo-vorto, kiu indikos, ke la peto ĉesi estos serioza. Ankaŭ bedaŭrinde, ke la
postsento estas tiel malbona, ke via tuta seksvivo estas je risko.Tamen estas bone, foje sperti
ion malagrablan. Per tio oni pli bone ekkonas, kie estas la limoj de ambaŭ. La fakto, ke
ankaŭ via amiko bedaŭras, indikas ke li ne konscie intencis dolorigi vin kaj ke ne temis pri
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malbona volo. Eble vi du ankoraŭ unufoje priparolu la aferon, diru unu al la alia, ke vi lernis
pro tio, kaj tiam lasi ĝin post vi. Kun respekto por la deziroj de la alia, la reciproka fido iom
post iom revenos.

AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

–––

–

888

8

1.1.1.

1.

LaLaLa

La

nomonomonomo

nomo

dedede

de

lialialia

lia

eksa.eksa.eksa.

eksa.

Mi daŭre koleras pri tio: antaŭ kelkaj semajnoj, mia amiko, kiam li kontentiĝis, vokis la
nomon de sia eks-amikino. Kiam mi poste diris al li, ke tio ja estis fuŝaĵo, li malagnoskis
ĉion. De tiam, mia plezuro estas for. Ĉiufoje kiam ni amoras, mi pensas, ke li en pensoj
estas kun ŝi.

Se tio okazis nur unufoje, tiam prefere alvoku vian pardonemon. En la momento kiam viro
orgasmas, li estas ne konscia pri siaj agoj. Verŝajne li vere ne sciis, kion li diras, kaj estis
simpla eraro pro nesufiĉa fluo de sango al lia cerbo. Kompreneble vi ne bezonas kontenti pri
tio. Simple nomu lin dum kelkaj tagoj, ŝerce, Petro, se li nomiĝas Karlo. Se li ofte faras tiel,
vi havu seriozan interparolon, pri kiu vi - honeste dirite - ne havu tro grandajn esperojn pri
bona rezulto.
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2.2.2.

2.

BonaBonaBona

Bona

impreso.impreso.impreso.

impreso.

Pri mi sufiĉe interesiĝas plaĉa knabo kiu laŭ mi havas multe da sperto amora. Mi ne plu
estas virgulino, sed krome mia sekspasinto ne estis tre interesa. Kiam "ĝi" okazos, mi ŝatus
fari bonan impreson. Ĉu vi havas konsilon?

Ne trotaksu lian sperton. La rakontoj ofte estas pli ampleksaj ol la vera seksa vivresumo de
tia s-ro Spertulo. Ke vi ne jam konas ĉiujn pozojn, supozeble nur plaĉos al li. Verŝajne li
nenion rimarkos: dumkisado kaj tuŝado, ĉio rapide aspektos en ordo - amorado ja ne estas io
malfacila. Se vi volas fari bonan impreson dum la unuaj fojoj, jen kelkaj konsiloj: ne drinku
tro, ne kondutu prudeme, kaj ne tuj eksaltu por ŝanĝi la litaĵon kiam aperas makulo sur ĝi. La
plej bonan impreson vi donos, kiam vi kondutos kiel vi mem, kaj montros vian ĝuon. Ne
timu problemojn, do.

3.3.3.

3.

NeNeNe

Ne

tretretre

tre

ekscite.ekscite.ekscite.

ekscite.

Mi ĉiam pensis, ke mia amiko kaj mi sufiĉe plezuradas en lito, sed laŭ tio kion rakontas
miaj amikinoj, mi konkludas, ke ĉe ni fakte estas ne tre ekscite. Ni faras "ĝin" nur trifoje en
semajno, kaj neniam ekstere.

Nur vi mem decidas, kio estas normala. Pri nenio oni tiom mensogas, kiom pri sekso: pri
lokoj, pozoj, ofteco, ktp. Havi plezuron en lito, komenciĝas je sento sekura, kuna ridado,
kuna ĝuado. Ĉio kroma povas esti plaĉa, sed ne valoras pli laŭ difino. Povas esti eĉ
malekscite. Sub duŝo? Pika sapo kaj kuna tremado sub maltro da akvo. Sur strando? Sablo
eniras ĉien.Alivorte: vi mem kune decidas, kio estas ideala por vi du. Cetere, la frekvenco ĉe
vi superas la mezumon!

4.4.4.

4.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

mimimi

mi

infektisinfektisinfektis

infektis

lin?lin?lin?

lin?

Mi antaŭ ne longe havis vaginan infekton, kiumalaperis per sinsekvaj tri supozitorioj. Ni ja
utiligis kondomojn. Ĉu tamen mi eble infektis mian amikon?

Antaŭ ol vere estis simptomoj de tiu ŝimo (laŭ via priskribo supozeble la tre kutimaCandida
albicans), vi jam estis infektita. Se do antaŭe vi senprotekte amoris, li ja povas esti infektita.
La pinto de la peniso tiam estas ruĝa, trosentema, jukanta, kaj foje kolektiĝas iom da
sebecaĵo sub la prepucio. Li nur vizitu kuraciston por ricevi kontraŭŝiman ungventon. Se li
estas infektita, ankaŭ vi denove kuracu vin, ĉar aliokaze vi daŭre infektos unu la alian.

5.5.5.

5.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

mimimi

mi

jamjamjam

jam

ieieie

ie

renkontisrenkontisrenkontis

renkontis

vin?vin?vin?

vin?

Tio kompreneble estas terura kliŝo. Per kiu frazo mi sukcesos teni ies atenton dum pli ol du
sekundoj?

Eksidu ridanta kaj plena de memfido (malfermajmanoj, nazo iom supren) apud via viktimo
kaj diru:
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"Ĉu ni babilu, aŭ nur flirtu je distanco?"
"Tiu via jako belege aspektus sur la planko demia dormĉambro!"
"Mia trinkaĵo estas soleca, ĉu mi povas mendi unu por vi?"
"Mi estas tiu, kontraŭ kiu avertis via patrino."
"Mi havas bonan novaĵon por vi: vi ricevos trinkaĵon demi."
"Mi tre ŝatas kuiri. Ĉu vi ŝatas manĝi?"
"Mi verkas telefonlibron, ĉu mi povas havi vian numeron?"
Se neniu el ĉi tiuj frazoj vekas lian atenton, li simple ne interesiĝas pri vi. Ne gravas.
Senkomente elektu alian predon.

6.6.6.

6.

Sinkontentigo.Sinkontentigo.Sinkontentigo.

Sinkontentigo.

Jam dum iom da tempo mi ne havis firman amikon kaj ankaŭ ne sekson, ĉar mi ne tiel
rapide enlitiĝas kun iu kiun mi ne bone konas. Ĉar mi ja sufiĉe ofte masturbas - pli malpli
kvar fojojn semajne - la amorado apenaŭ mankas al mi. Tamen mi demandas min: ĉu tio
estas normala? Kaj se iam aperos amiko por mi, ĉu mi ankoraŭ kapablos ĝui amoradon?

Pli ol iam, eĉ! Nome, per masturbado vi bone ekkonas vian propran korpon kaj vi ekscias
precize pri kio ekscitas vin aŭ ne. Pro tio, amorado kun via amiko fariĝas nur pli facila: ofte
oni povas kune orgasmi nur se oni scias, kiel sole okazigi tion. Ke ne mankas al vi "vera
sekso", ne estas miraklo. Amori sola ankaŭ estas formo de sekso, do vi jam mem riparas la
"mankon". Kaj, ĉu vi faras tion ofte? Ne eblas diri pri tio ion funditan, ĉar de homo al homo,
la libido estas malsama. Masturbado estas sana kaj plezura okupo, kaj kondiĉe ke vi ĝuas pro
ĝi, nenio estas kontraŭ ĝi.

7.7.7.

7.

LiLiLi

Li

volasvolasvolas

volas

alie.alie.alie.

alie.

Mia amiko kaj mi (22) dum tri jaroj estas firmaj geamikoj, kaj se tiel restas, ni post tridek
jaroj ankoraŭ estos kune. Sola afero kiu ne plaĉas al mi, estas, ke mia amiko foje parolas
pri anusa sekso. Kaj lastatempe dum amorado, li ĉiam pli ofte venas en la ĉirkaŭaĵo de mia
anuso. Li sentasmian hezitadon kaj tiam ne daŭrigas. Eble mi foje simple provu, sed pri kio
mi atentu?

Nurmalmultaj homoj sentas plezuron en anusa sekso. Iuj viroj ekscitiĝas per ĝi, ĉar la anuso
estas pli strikta ol la vagino. Aliaj ekscitiĝas simple pro la tabuo. Ankaŭ por virino, la sento
povas esti agrabla, ĉar en la regiono ĉirkaŭ la anuso kolektiĝas multe da nervo-finaĵoj. Sed,
ankoraŭfoje, tute ne ĉiuj ŝatas anusan sekson. Se vi tamen volas foje provi, vi unue eniru
mem per fingro, kun glitiga ĵo.Alkutimiĝu al la sento, ke vi devas venki iom da rezisto, kaj
faru trankvile. Se vi decidus fari tion kun via amiko, vi ĉiam uzu poranusan kondomon kaj
prepariĝu al la fakto, ke poste via fermamuskolo dumkelkaj tagoj povos sentiĝi iom dolore.
Se jam la nura pripenso timigas vin, vi ne faru. Estas en ordo, ke via amiko proponas novan
sekssperton, sed estas same en ordo, ke vi diras ne.
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8.8.8.

8.

Dormi.Dormi.Dormi.

Dormi.

Post kiam mia amiko kaj mi amoris, mi ofte estas tiel dormema, ke mi povus simple turniĝi
kaj ekdormi. Li tiam estas tute maldorma. Mi batalas kontraŭ la dormo, sed ne plaĉas al mi.

Ke vi estas tiel dormema post amorado, ne estas mirinde: post tia grandega uzo de energio,
de si mem sekvas malstreĉiĝo. Ke via amiko estas maldorma, okazas verŝajne pro la
adrenalino en lia sango. Vi povus provi simple kuŝi tute unu kontraŭ la alia. Tiam vi povos
dormeti kaj li povos ankoraŭ iom paroli al vi. Se vi foje konsente zumos, li scios ke vi aŭdas
lin, kaj mem iom post iom fariĝos malpli maldormema. Tiel li ne sentos sin forlasita.

9.9.9.

9.

NeNeNe

Ne

havashavashavas

havas

emon.emon.emon.

emon.

Kio estas la plej plaĉa maniero por diri "ne", kiam mi ne havas emon por amori kun mia
amiko?

Estas plaĉe ke vi volas subtile trakti tion. Sed ne subtaksu vian amikon: plaĉa knabo ne
malpli amas sian amikinon, se tiu foje ne havas emon amori. Kompreneble vi ne devas unue
tute frenezigi lin per entuziasma kisado kaj karesado, kaj subite ĉesi kiam li preskaŭ
eksplodas. Tio estas iom kruda. De la komenco estu klara, kaj, kiam li dezire alrigardas vin,
tuj diru: "Kara, mi ne havas tiom da emo. Mi volas nur plezure kuŝi kontraŭ vi." Esti plaĉa
kaj honesta samtempe, estas la plej bonamaniero.

10.10.10.

10.

EnamiEnamiEnami

Enami

ĝĝĝ

ĝ

isisis

is

alalal

al

amiko.amiko.amiko.

amiko.

Mi enamiĝis al mia plej bona amiko kaj mi opinias, ke mi tion diru al li. Sed estus terure, se
nia amikeco pro tio rompiĝus. Samtempe mi sentas, ke ne estus honeste ne rakonti al li
miajn sentojn.

Knaboj ne estas tiaj emociaj ĵonglistoj kiel knabinoj. Se via amiko interesiĝas pri pli ol
amikeco, li facile trovosmanieron por tion klarigi. Sed, se li timas esprimi siajn sentojn, eble
prefere vi unue esploru. Kiel li reagas, kiam vi diras ke vi iras amuziĝi kun alia knabo? Ĉu li
observas la aliajn virojn kun kiuj vi kontaktas? Ĉu li elpensas pretekstojn por esti en via
ĉirkaŭaĵo? Ĉu li ŝatas tuŝi vin? En tiuj kazoj, bone eblas ke vi pli ol nur plaĉas al li. Se li,
kontraŭe, diras ke vi estas bona kolego, aŭ demandas vin, ĉu iu via amikino estas ankoraŭ
libera, tiam prefere prisilentu viajn pli profundajn sentojn, se vi povas.

11.11.11.

11.

AmoAmoAmo

Amo

aaa

a

ŭŭŭ

ŭ

amoroamoroamoro

amoro

Mi (22-jara) momente ne tre inklinas al firma rilato. Tamen mi ja foje volas amori.
Ununoktaj kontaktoj por mi, de poste, ofte sentiĝas solecaj kaj malvarmaj. Krome, mi dum
tiaj neniam kontentiĝas. Mi demandas min, ĉu havas sencon daŭrigi kun tiaj noktoj.
Bedaŭrinde, ĉar, se mi povus plene ĝui amoradon en portempa rilato, mi eble neniam plu
sopirus je firma amiko. Intimecon oni, almenaŭ laŭ mi, povas trovi ankaŭ ĉe bonaj amikoj.
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Kiel mi povas lerni distingi amoron de amo?

Distingi amon de amoro, povas esti tre malfacile. Ĉar seksa altiriĝo ofte similas al enamiĝo.
Pro tio povas esti miskompreno, kaŭzanta seniluziiĝon. Precipe virinoj ofte ne povas distingi
amon de seksa emo. Ili bezonas iom da amo por povi plene ĝui amoron. Vi supozeble ne
kontentiĝas en portempa rilato, ĉar vi ne povas doni vin plene pro bezono de pli. Tio ne
gravas, se la amorado tamen estas plezura por vi. Nur vi mem povas prijuĝi, kio taŭgas por
vi. Estas vere, ke intimecon oni trovas ankaŭ ĉe bonaj amikoj, sed tiu intimeco estas malpli
profunda ol en amrilato. Tial amo nomiĝas alie ol amikeco. Amoro pro amo kaj amoro pro
lascivo estas kaj sentiĝasmalsame, sed ja eblas ĝui pro ambaŭ.

12.12.12.

12.

SonSonSon

Son

ĝĝĝ

ĝ

o-virinojo-virinojo-virinoj

o-virinoj

Mi havas problemon kun mi mem. Dum la lasta tempo, mi nome sonĝas kaj fantazias pri
virinoj. Mi estas 25-jara kaj ĉiam interesiĝis nur pri knaboj, sed mi komencas nun dubi, ĉu
mi estas vere aliseksama. Mi daŭre pensas pri tio, kiel estus amori kun virino. Mi ne scias,
pro kio tio tiel subite ekestis. Eble pro tio, ke miaj sonĝo-virinoj ĉiam estas belegaj kaj
spontaneaj kaj ke faktemi volus simili al tiuj. Eble mi devus foje provi amoradon kun virino,
sed mi ne scias, kiel komenci. Mi ne kuraĝas iri al tia kafejo.

Fantaziado pri amorado kun virinoj ofte okazas, kaj ne necese signifas, ke vi estas
samseksama. Vi simple estas scivolema.Ankaŭ ne estas strange, foje elprovi. Tamen, neniu
povas konkludi tuj, ke vi sentas vin altirata de virinoj, do vi tamen mem devus fari la unuan
paŝon. Telefonu al asocio de samseksamaj virinoj kaj demandu, ĉu ili organizas iujn
renkontiĝojn por tiuj, kiuj dubas. Vi ja ne estas la sola, kiu ne plene certas tiurilate.

13.13.13.

13.

AlergiaAlergiaAlergia

Alergia

jejeje

je

spermo.spermo.spermo.

spermo.

Post kiam mia amiko kaj mi litumis, li ĉiam restas kuŝanta kontraŭ mi. Tiam iom da spermo
venas surmian ventron. Tio rapide jukas. Ĉu mi estas alergia je spermo?

Alergio je spermo ja ekzistas, sed estas tre malofta. Ni pensas do, ke ne temas pri alergio. En
spermo estas iom da acido, kiu povus iriti vian haŭton. Via haŭto iom ruĝiĝas kaj povas juki,
sed tio ne daŭras longe. Ne zorgu.

14.14.14.

14.

MallertaMallertaMallerta

Mallerta

Mi (20-jara) ne havas daŭran amikon, sed ja foje iun ununoktan. Mi simple ne jam
renkontis la veran. Mia problemo iel rilatas al tio. Kiam knabo provas kontentigi min
permane, tio tute ne plezurigas min. Dum estas tre ĝuige, kiam mi tion faras mem. Mi ja
donas indikojn, sed ĝenas min iliamallerteco.

Por knabo ne estas tiel facile ekscii, kiel ĝuste utiligi sian manon, fingron aŭ langon dum
amorado. Indikoj kiel "iom pli forte", "pli delikate" aŭ "iom maldekstren" aspektas tre klaraj,
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sed praktike ne estas tiaj. Certe ne, se vi ne jam bone ekkonis unu la alian. Ĉu vi celas per
"iom pli malsupren" unu centimetron aŭ plian malsuprenvagadon? Unu afero estas senduba:
neĝusta plenumo de indiko havas inversan efikon. Ni do konsilas, ke vi mem prizorgu la
finon. Provu ĝui liajn klopodojn kaj iumomente mem transprenu. Ne hezitu, plej multaj
knaboj tre ekscitiĝas rigardante tion.

15.15.15.

15.

KunKunKun

Kun

aaa

a

ŭŭŭ

ŭ

sensensen

sen

lumo?lumo?lumo?

lumo?

Mi havas karan amikon, kun kiu mi nun estas dum duonjaro. Amorado fariĝas ĉiam pli
plezura, ĉar ni pli bone ekkonas unu la alian. Pri unu afero ni ne konsentas: ĉu lumo estu
alŝaltita aŭ ne. Al mi pli plaĉas amorado enmallumo. Mia amiko volas, ke li povu vidi ĉion.
Sed, kun lumo, mimin sentas tiel... rigardata.

Kun aŭ sen lumo estas du ekstremoj. "Kun lumo" ne devas signifi, ke ĉiuj lampoj estu
direktitaj al vi. Provu trovi kompromison. Lumigu lampeton aŭ kandelon, ĉe kies lumo vi
vin sentos ankoraŭ bone. Pendigi flavan aŭ ruĝan tuketon sur la lampon donas agrablan
lumon. Estas kompreneble, ke via amiko volas vidi vin dum la amorado. Via nuda korpo ja
tre ekscitas lin. Vi ankoraŭ devas alkutimiĝi al tiu atento kaj sentas vin ankoraŭ iom
malcerta sub liaj admiraj rigardoj. Pripensu, ke delikata lumigo igas vin eĉ pli bela.

16.16.16.

16.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

mimimi

mi

rakontu?rakontu?rakontu?

rakontu?

De ne longe mi havas amikon. Ni nun pli kaj pli ofte renkontiĝas kaj ĝuste tio kaŭzas mian
problemon. Mi nome havas manĝproblemon pro kiu mi estas kuracata. Mi mem frenezi ĝis
de miaj manĝegemoj, do nun mi forte klopodas, malhavi tiujn. Ĝis nun mi povis kaŝi tion de
li, sed tio ekestas pli kaj pli malfacila.

Gratulon, ke vi estas kontraŭbatalanta vian manĝproblemon. Estas pli bone, se vi ne faras
tion sola. Se vi pensas, ke ĉi tiu knabo ne rapide malaperos el via vivo, vi lin konfidu. Lia
apogo estos utila al vi. Klarigu la problemon kaj viajn rimedojn. Li tiel povos apogi vin,
kiam malfacilas, kaj pli bone komprenos vin.

17.17.17.

17.

PetoliPetoliPetoli

Petoli

kunkunkun

kun

frato.frato.frato.

frato.

Jam de tre frue, kaj ankoraŭ nun, mi havas tre plezuran rilaton kun mia frato. Ni kune
ŝercas pri ĉio, kaj ofte petolas. Dum tiaj petol-luktadoj, li foje, tute senintence, tuŝas min en
lokoj, kie li ne devus. Tio ja donas al mi tre plaĉan senton. Kion fari pri tio?

Bele, ke vi havas tian bonan rilaton kun via frato. Tamen, el via letero evidentiĝas, ke vi
mem tre bone scias, kie estas la limoj de gefrata ''petol-luktado''! Do, se, malgraŭ la plaĉaj
sentoj, vi opinias, ke en iuj lokoj li ne devus tuŝi vin, vi tion klare diru al li: "ĉio bona, sed ne
tie!"
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18.18.18.

18.

EkscitajEkscitajEkscitaj

Ekscitaj

vortetoj.vortetoj.vortetoj.

vortetoj.

Mi tre ŝatus, ke mia amiko ekscite parolu al mi dum la litumado. Li ne vidas plezuron en tio,
kaj ne scias, kion diri. Li, por mi, iam provis, sed tiam li tiom klopodas, ke li diras ĝuste la
neĝustajn aferojn. Ne temas por mi pri "malpuraj" vortoj, sed pri ekscitaj vortoj kaj erotikaj
rakontetoj. Mi havas la ideon, ke irus iom post iom pli bone, se li pli ofte provus. Ĉu vi scias,
kiel konvinki mian amikon?

Vi volas do konvinki vian amikon, ke li faru ion, kio evidente tute ne donas plezuron al li...
Se li, ĉar vi tiom volas, tamen pretus provi, vi almenaŭ klare indiku al li, kion vi volas aŭdi.
Al ni, tio ĉiukaze ne estas klara! Vortoj, kiuj laŭ via amiko estas pleje ekscitaj, por vi povas
esti abomenigaj. Kaj inverse. Kaj kio, por vi, estas "erotika rakonteto"? Vi do devus diri al
via amiko, kiaj erotikaj fantazioj stimulas vin, kaj vi rakontu ilin en maniero por vi ekscita.
Eble li pretos lerni tion, por kaj pro vi. Sed akceptu ankaŭ, se li ne kapablas tiel aktori, aŭ ne
volas ĉar tio al li ĝuste fuŝus la plezuron de amorado.

19.19.19.

19.

SpermoSpermoSpermo

Spermo

sursursur

sur

fingroj.fingroj.fingroj.

fingroj.

Antaŭ kelkaj semajnoj mia amiko kaj mi iom amindumis. "Ĝin" ni ne faris, sed kiam mi
masturbis lin, venis iom da spermo sur miaj fingroj. Mi ne tre atentis tion kaj dudek
minutojn poste mi enlitiĝis, sola. Tie mi ankoraŭ postĝuis la antaŭan okazaĵon kaj fingrumis
min. Ek de tiam mi timas, ke mi povus esti graveda. Ĉu mi povus esti gravediĝinta pro la
spermo surmiaj fingroj?

Oni povas gravediĝi, se la spermo, kiu venis sur la fingroj, tuj venas en la vaginon. Tio ĉe vi
ne okazis, do ne zorgu. Kiam spermo estas ekster la korpo, la spermoĉeloj tre rapide mortas.
Tiujn dudek minutojn sur viaj fingroj, ili certe ne postvivis. Sed estu singarda, kaj evitu vian
vaginon, se estas ankoraŭ spermo sur viaj fingroj.

20.20.20.

20.

FojeFojeFoje

Foje

interrompi.interrompi.interrompi.

interrompi.

Laŭ mia patrino, mi unu fojon en jaro devas interrompi prenadon de la pilolo dum kelkaj
monatoj. Tio estus pli bona por la korpo, kaj tio ebligus vidi, ĉu venas ankoraŭ normale la
menstruo. Tion iam diris al ŝi ŝia kuracisto. Ĉu vere tiel estas? Denove ekuzi kondomon
plaĉas nek al mi, nek al mia amiko.

Antaŭe, en kontraŭgravediĝaj piloloj troviĝis multe pli da hormonoj ol nun. Tiam la
kuracistoj opiniis, ke estus bone, foje dum iom da tempo ne preni ĝin. Nuntempe, neniu
kuracisto tiel opinias, ĉar la kvanto de hormonoj en la pilolo estas multe pli malgranda. Do
kial interrompi? Tio nur pligrandigus la riskon pri gravediĝo, se la uzo de kondomo tiel
malplaĉas al vi ambaŭ.



60

21.21.21.

21.

Atencita.Atencita.Atencita.

Atencita.

Antaŭ unu jaro iu atencis min. La atencanto min ĉie kisis kaj palpis. Mi provis deŝiri min
kaj rapide kuris hejmen. Sume, ne estis do tre terure. De antaŭ ne longe mi havas karan
amikon. La problemo estas, ke mi ne eltenas, kiam li tuŝas min. Mi scias, ke mi troigas, sed
mi simple ekpanikas, kiam li min ektuŝas. Kiel mi tion solvu?

Vi tute ne troigas. Vi havis tre malplezuran sperton, kaj ĉiufoje kiam okazas io, kio nur iom
similas al ĝi, tiu sperto kaj la fuŝa sento revenas. Tio okazas, ĉar vi ĝis nun subpremis viajn
sentojn de timo, naŭzo kaj kolero. Provu paroli pri tio kun iu, kiun vi konfidas. Rakontu pri
tio ankaŭ al via amiko, tiel ke li komprenos, pro kio vi kuntiriĝas kiam li volas teni vin.
Kiam vi parolas pri viaj sentoj, vi povas malkovri, ke ne ĉiu kiso estas atenco-provo, sed ke
vi libere povas diri, ĉu estas plezure al vi aŭ ne. Se esti tuŝata restos daŭre problemo, tiam
serĉu fakan helpon pere de via kuracisto. Forton!

22.22.22.

22.

ŜŜŜ

Ŝ

iii

i

amorasamorasamoras

amoras

ankaankaanka

anka

ŭŭŭ

ŭ

kunkunkun

kun

knaboj.knaboj.knaboj.

knaboj.

Dum kelkaj jaroj mi estas tre enamiĝinta en knabinon. Kaj de ne longe, ŝi feliĉe ankaŭ
frenezas pri mi. Problemo estas, ke ŝi krome foje amoras kun knaboj. Kutime tio estas
ununoktaj okazoj kaj ŝi neniam revidiĝas kun ili. Ŝi ankaŭ diras, ke tio nenion signifas, ĉar
ŝi fakte pli amas virinojn kaj enamiĝis nur en min. Mia racio diras, ke ne devus esti
problemo, sed mia sento diras ion alian. Fakte dolorigas min, ke ŝi amoras kun aliaj, eĉ se
temas pri knaboj. Ĉu mi daŭrigu nian rilaton, aŭ ĉu mi prefere haltigu ĝin?

Ni povas bonege imagi, ke tio estas problemo por vi. Ĉu oni havas aliseksan aŭ samseksan
rilaton, se via amiko aŭ amikino amoras kun iu alia, vi havas plenan pravigon por senti vin
dolorigita. Tial vi rakontu al via amikino, kiel vi sentas vin. Se ŝi tamen volas daŭrigi
amoradon kun knaboj, vi devos mem fari elekton laŭ viaj sentoj. Vi povus akcepti aŭ ĉesigi
vian rilaton. Ni komprenas, ke tio estus malfacila decido por vi, ĉar nun fine viaj sentoj post
jaroj trovis respondon. Sed ne forgesu, ke ekzistas sennombraj lesbaj knabinoj, kiuj, same
kiel vi, volas amori nur kun sia amikino. Multe da sukceso!
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AdoleskantinajAdoleskantinajAdoleskantinaj

Adoleskantinaj

DemandojDemandojDemandoj

Demandoj

–––

–

999
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1.1.1.

1.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

eblaseblaseblas

eblas

ekhaviekhaviekhavi

ekhavi

seksmalsanonseksmalsanonseksmalsanon

seksmalsanon

perperper

per

kvazakvazakvaza

kvaza

ŭŭŭ

ŭ

-amorado?-amorado?-amorado?

-amorado?

Antaŭ ne longe mi restis dormi ĉe knabo. "Ĝin" mi ne faris kun li, sed ja ion tre similan. Ni
nome kusŝs senveste unu sur la alia kaj faris amoradajn movojn. Estis do iuspeca kvazaŭ-
amorado. Lia peniso do ne estis en la ĉarkaŭaĵo de mia vagino. Sed de tiu tempo mi havas
neimageblan jukon ĉe miaj pub-haroj. Nun mi estas scivola, ĉu mi tamen ekhavis sekse
transigeblanmalsanon.

De kvazaŭ- amorado vi ne povas ekhavi aidoson, hepatiton aŭ alian s.t.m. Sed ja ekzistas io
alia sekse transigebla, kio povas transiri tiel, nome pubo-laŭso (puba pediko). Tio ne estas
danĝera, sed ja ĝena afero, ĉar tiu besteto kaŭzas grandan jukon. En apoteko vi povas aĉeti
rimedon kontraŭ pubo-laŭso. Bone legu la aldonan tekston, ĉar en ĝi oni skribas precize,
kiel ĝi funkcias. Krom en viaj pub-haroj, tiuj laŭsoj povas troviĝi sur aliaj haraj partoj de la
korpo (nur ne sur la kapo). Fakte pubo-laŭso ne estas vera s.t.m., ĉar eblas ekhavi tiajn
laŭsojn ankaŭ pro komuna uzado de vestaĵoj, sekigtukoj, dormosakoj, ktp., aŭ per simpla
kuna tusŝ kusŝdo...

2.2.2.

2.

TuttageTuttageTuttage

Tuttage

enenen

en

lito.lito.lito.

lito.

Lastfoje, la ferio kun mia amiko konsistis ĉefe el amorado. Ni ne eliris nian hotelon kaj mi
daŭre estas nekontenta pro tio. Ni nenion vidis de la ĉirkaŭaĵo. Mi tre frenezas pri li, sed
dum tiu ferio mi ne rekonis lin. Kiel mi preventu, ke dum la venonta ferio okazos same?
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Ni povas imagi, ke vi ŝatus vidi iom pli de via feriloko, ol la hotelan liton. Supozeble tiu
antaŭa fojo estis la unua fojo, ke vi feriis kune. Eble estis la unua fojo, ke vi du senĝene
povis ĝui unu la alian. Via amiko profitis centprocente de tiu ŝanco, kaj vi lasis lin fari. Ĉi-
foje diru jam antaŭe, ke vi volas fari pli ol nur amori. Sed bone eblas, ke via amiko jam iom
malsovaĝiĝis. Vi nun konas unu la alian pli longe, kaj la ekscita streĉo de la unua komuna
ferio ekzistas nur dum la unua.

3.3.3.

3.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

ĉĉĉ

ĉ

esi?esi?esi?

esi?

Mia amiko kaj mi de unu jaro regule litumas. Ni ne uzas kondomon. Lastatempe li kelkfoje
eniris ĉe mi je la malantaŭa flanko. Tio plaĉas al mi. Sed mi timas, ke tiel mi povas ekhavi
seksmalsanon. Ĉar ankaŭ post kiam li estis en mia anuso, li eniras mian vaginon. Ĉu ni
eble ĉesu kun tio?

Ĝenerale parolante, ankaŭ de anusa sekskontakto oni povas ekhavi seksmalsanon. Sed, se vi
ambaŭ neniam litumas (aŭ litumis) kun iu alia, pri tio ne temas. Per sinsekva penetro de
anuso kaj vagino, vi ja povas ekhavi iun infekton de la vagino, pro bakterioj el la anuso. Tial
via amiko surhavu kondomon dum la anusa penetrado, kaj formetu ĝin antaŭ ol li eniras
vian vaginon. Por anusumado ekzistas speciale fortikaj kondomoj. Do, se al vi plaĉas tia
seksumado, vi ne bezonas ĉesi.

4.4.4.

4.

ŜŜŜ
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ŝŝŝ

ŝ

in.in.in.

in.

La malgranda fratino de iu mia amikino konfidis al mi. Ŝi estas dektri-jara kaj ŝin ĝenadas
amikino de ŝia pliaĝa frato. Tiu amikino estas 21-jara kaj foje dormas ĉe ŝia frato. Kiam tiu
dormas, ŝi eniras la liton de la fratineto kaj tuŝas ŝin ĉie. Ŝi postulas, ke la fratineto ankaŭ
tuŝu ŝin ĉie. Kiam ŝi diras, ke ŝi ne volas, tiu knabino minacas al ŝi. Mi devis ĵuri, ke mi
diros al neniu, sed mi tiom volas helpi al tiu knabineto. Kion fari?

Tre bone, ke vi volas helpi al la fratineto de via amikino. Laŭ ni, la situacio pravigas, ke vi
rompu vian promeson. Tiu situacio ĉesu plej rapide! La fratineto de via amikino estas infano,
kiu ne povas mem solvi tian problemon. Konsilu al ŝi, kiel eble plej rapide konfidi al
plenaĝulo. Povas esti ŝiaj gepatroj, iu onklino, patrino de iu amikino, aŭ iu taskita pri tio en
ŝia lernejo. Se ŝi ne kuraĝas fari tion mem, vi povas fari tion por ŝi -- aŭ kune kun ŝi. Eble ĉe
vi ekzistas telefona servo por tiaj aferoj.Aŭ ŝi, aŭ vi telefonu al tiu.

5.5.5.

5.

MankasMankasMankas

Mankas

seks-fantazioj.seks-fantazioj.seks-fantazioj.

seks-fantazioj.

Mi estas knabino deksep-jara kaj dum jaro kaj duonomi havas firman amikon. Iras tre bone
inter ni, ankaŭ en lito. Sed, mi legis ie, ke ĉiuj havas foje seksajn fantaziojn. Tamen, nek mia
amiko, nek mi havas tiajn. Ĉu tio estas problemo?

Ne. Kompreneble ne estas problemo! Oni vere ne bezonas seksfantaziojn por povi plezure
amori. Temas pri tio, ke vi ĝuu unu la alian. Kaj ne gravas, ĉu tio okazas kun aŭ sen
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fantaziado.

6.6.6.

6.

ĈĈĈ

Ĉ
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u

mimimi

mi

trotrotro

tro

fruefruefrue

frue

komencis?komencis?komencis?

komencis?

Mi havas strangan problemon. Antaŭ iom da tempo mi havis ŝiminfekton de mia vagino.
Mia kuracisto tiam donis al mi medikamenton. Li diris, ke mi ekuzu ĝin nur post la
menstruo. Tamen, tiel jukis, ke mi tuj uzis ĝin. Nun, unu monaton poste, mia menstruo
ankoraŭ ne venis. Ĉu tion kaŭzis, ke mi tro frue komencis uzi la medikamenton?

Ne. Ĉar oni devas meti tian medikamenton (ofte ungventon aŭ tablojdon) en la vaginon,
estas pli bone, fari tion kiam ne baldaŭ venos menstruo. Do plej bone tuj post la menstruo.
Ke vi ne menstruas, tute ne rilatas al tiu medikamento. Do devas ekzist i alia kialo. Ni forte
konsilas, tuj iri al via kuracisto por priparoli ĉi tiun problemon.

7.7.7.

7.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

malbone?malbone?malbone?

malbone?

Mi estas 18-jara knabino. De post mia dekunua vivjaro mi masturbas ĉiuvespere. Mi metas
mian fingron sur la elstaraĵo, kiu elstaras inter miaj eksteraj vulvolipoj kaj turnas ĝin
rapide. Post iom da tempo, tio donas tre plezuran senton. Dum la jaroj, tiu elstaraĵo tre
ŝvelis kaj elstaras eĉ unu centimetron. Ĝi tute ne plaĉe aspektas. Ĉu ĝi tiel kreskis, ĉar mi
masturbas en neĝusta maniero? Ankaŭ la odoro de mia vagino fariĝis malbona kaj nun
troviĝas multe da blankaj aĵetoj inter miaj vulvolipoj.

Ne zorgu. La elstaraĵo, kiun vi priskribas, estas via klitoro. Tio estas la plej bona loko por
stimuli dum masturbado. Via klitoro kreskis, ĉar via korpo kreskis dum la jaroj. Estas tute
normale, ke ĝi elstaras ekster viaj vulvolipoj. Ĉe multaj virinoj estas tiel. La pligrandiĝo de
via klitoro do ne rilatas al la maniero de masturbado. La odoro de viaj vulvo kaj vagino
pliboniĝos, se vi lavos ilin ĉiutage per pura akvo (sen sapo). Estas grave, tiujn blankajn
aĵetojn ĉiufoje forlavi, por preventi malplaĉan odoron.

8.8.8.

8.

PiloloPiloloPilolo

Pilolo

jamjamjam

jam

dedede

de

miamiamia

mia

dekkvina.dekkvina.dekkvina.

dekkvina.

Jam de mia dekkvina jaro mi uzas la pilolon. Mi nun estas 20-jara kaj konscias, ke mi ja tre
frue komencis uzi ĝin. Mi timas, ke pro tio mi estas malpli fekunda, kaj ke mi havas pli da
risko pri spontana aborto. Mia kuracisto diras, ke ne estas iu problemo, sed mi tion ne tre
kredas. Mi jam pensis pri uzado de io alia anstataŭ la pilolo, sed ne trovis ion same sekuran.
Ĉu vi havas sugeston?

Via kuracisto tute pravas. Uzo de la pilolo neniumaniere influas al via fekundeco. Se oni
prenas la pilolon dum jaroj, oni same facile aŭ ne facile gravediĝas post ĉeso, kiel iu, kiu
neniam prenis la pilolon. Kiam vi ĉesas preni la pilolon, vi tuj povas gravediĝi. Krome, el
multaj studoj evidentiĝis, ke ne ekzistas pli da risko pri aborto aŭ nasko-mankoj, kiam oni
gravediĝas tuj post ĉeso preni la pilolon. Do ne ekzistas ajna kialo por ŝanĝi la manieron de
protektado kontraŭ gravediĝo.



64

9.9.9.

9.

LiLiLi

Li

edziedziedzi

edzi

ĝĝĝ

ĝ

os.os.os.

os.

Mi tre enamiĝis al kolego en mia laborejo. La problemo estas, ke li edzi ĝos post du monatoj.
Mi ne kuraĝis ion diri al li, sed por mi ne eblos daŭrigi la kunlaboradon. Ĉu mi rakontu al
li -- kaj kiel?

Iu, kiu post dumonatoj edziĝos, estas okupita. Tion vi devas akcepti. Li ne edziĝos sen kialo.
Se vi rakontus ion al li, vi kaŭzus nur netrankvilon. Same por li, kiel por vi. Ni komprenas,
ke por vi ne estas facile. Se vere estus probleme, labori kun li plue, vi povas peti pri alia
laborloko aŭ alispeca laboro aliloke. Estas ja pli facile, forigi lin el via kapo, se ekzistas
ankaŭ iom da fizika distanco.

10.10.10.

10.
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Mia amiko kaj mi nun havas rilaton (unu kun la alia) dum kvin monatoj. Nia amorado estis
ĉiam bona, sed tio nun ŝanĝiĝis. Dum la lastaj semajnoj, ne estas tre sukcese. Al mia amiko
plaĉas amindumi kun mi, sed lia peniso apenaŭ rigidiĝas, kaj li ne kontentiĝas. Ĉu tio iel
dependas de mi?

Ne. Tute ne necesas, ke tio rilatas al vi.
Povas ekzist i diversaj kialoj. Eble via amiko
dumtempe ne sentas sin tute kiel li volus, aŭ
eble io kaŭzas, ke li sentas sin streĉita. Tio
povas okazi al ĉiu. Provu ne dediĉi tro da
atento al tio, ĉiuokaze li ne eksentu sin
ankoraŭ pli streĉita. Se li pensas, ke li
senmanke devas ''plenumi'', tio ĝuste povas
malhelpi orgasmon. En periodo, kiam
amorado ne iras tiel sukcese, povas esti bone,
doni pli da atento unu al la alia. Ekzemple,
prenu pli da tempo por entuziasmigi unu la
alian. Direktu vin al lia tuta korpo, kaj ne tuj
al sekso aŭ sukceso. Ĝuu la aferojn, kiuj vin
ambaŭ plezurigas. Ekzemple masaĝu unu la
alian, kun oleo, kaj poste bele kuneekdormu.
Krome ne zorgu: se dum iom da tempo la
amorado estas malpli sukcesa, tio ne signifas,
ke vi malpli amas unu la alian.

11.11.11.

11.

EnamiEnamiEnami

Enami

ĝĝĝ

ĝ
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alalal
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knabino.knabino.knabino.

knabino.

Dum du monatoj mi havas rilaton kun knabino. Estas nekredeble bele. Ni estas tiome
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enamiĝintaj! La "problemo" estas, ke mi ĝis nun nur havis rilatojn kun knaboj, kaj do ankaŭ
nur kun knaboj amoris. Ĉu vi povas rakonti al mi, kiel amori kun knabino?

Ni havas bonan novaĵon por vi: kiam oni amoras la unuan fojon kun iu, al kiu oni enamiĝis,
tute ne estas diferenco, ĉu temas pri knabo aŭ pri knabino. Komencu esplori la korpon, unu
de la alia. Faru tion per okuloj, fingroj, buŝo. Karesi kaj senti unu la alian en tio estas plej
grave. Ĉiam denove demandu vian amikinon, kio plaĉas al ŝi kaj rigardu kaj aŭskultu aliajn
signalojn. Des pli grave, kiam vi karesas la seksorganojn de via amikino: tio, kio plaĉas al vi,
ne necese plaĉas al ŝi. Fakte do ne estas principa diferenco inter amorado kun knabo aŭ kun
knabino: se vi nur ne faras ion kontraŭ via propra volo, nek kontraŭ ŝia volo, aŭskultas unu
la alian, rigardas unu la alian, kaj ĝuas.

12.12.12.

12.

ĈĈĈ
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bremsoj

forfalas.forfalas.forfalas.

forfalas.

Normale, mi estas trankvila tipo, sed dum amorado mi komplete ŝanĝiĝas. Mia amiko kaj
mi foje tiel bonege amoradas, ke ĉiuj miaj bremsoj kvazaŭ malkupliĝas. De poste mi hontas
pri mia konduto. Mi sentasmin troiganto. Ĉu estas normale, ke mi tiel kondutas?

Jes ja. Estas tute normale. Por povi vere ĝui sekson, necesas malkupli bremsojn. Ni povas
imagi, ke vi bezonas iel alkutimiĝi al tiu alia flanko de via personeco, sed ne estas kialo por
honti. Ĝuste ĉar vi sentas vin nebremsita ĉe via amiko, vi povas vere ĝui la amoradon.
Knaboj ofte tre ekscitiĝas de tio. Se vi provus regi viajn sentojn, la amorado estus multe
malpli plaĉa.

13.13.13.

13.

TroTroTro

Tro

sentema.sentema.sentema.

sentema.

Mi jam dum iom da tempo litumas kunmia amiko. Post kiam li orgasmis, post iom da tempo
lia peniso denove rigidiĝas. Sed se tiam mi volas denove amori kun li, tio ne plaĉas al li,
ĉar estas iom dolorige. Tio ja ne estas normala? Mi pensis, ke viroj povas daŭre daŭrigi.

Ĉe multaj viroj la peniso estas tro sentema post orgasmo. Kompreneble ekzistas ankaŭ viroj,
kiuj kelkfoje sinsekve povas orgasmi, sed plej multaj ne sukcesas. Post orgasmo la peniso
kaj la regiono ĉirkaŭ ĝi estas tre sentema. Eĉ se via amiko havas rigidan, tuŝado tiam ne
estas plaĉa sento. Por multaj virinoj, samo validas. La vulvolipoj kaj klitoro povas post
orgasmo, dum iom da tempo, esti tre sentemaj. Oni tiam ja povas ekscitiĝi, sed dum iom ne
povas elteni tuŝadon. Se vi volas daŭrigi la amoradon post lia orgasmo, vi tuŝu vian amikon
en aliaj lokoj, sed lasu la senteman regionon trankvila, ĝis estas klare, ke pasis la trosentemo.
Se tiu ne pasas, nemalĝoju: via amiko tiam povas plenedediĉi sin al vi.

14.14.14.

14.

ĈĈĈ

Ĉ

uuu

u

lakto?lakto?lakto?

lakto?

Kiam mia amiko karesadas miajn mamojn, lastatempe eliras iuj gutoj da blanka likvaĵo. Ĉu
tio estas lakto? Mi estas 100-procente certa, ke mi ne estas graveda. Do kiel tio povas okazi ?
Ĉu povus esti io alia?
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Ni estas 99-procente certaj, ke tio ja estas lakto. (Se temus pri inflamo kaj dolorus viaj cicoj,
vi tion ja estus skribinta.) Tute bone eblas, ke via korpo produktas iom pli de la hormono
''prolaktino'', ol ĝenerale okazas. Se tiuj lakto-gutoj ne ĝenas vin, ne ekzistas ajna problemo.
Laŭ iuj estas eĉ tre plaĉe, se karesado demamoj dum amindumado havas tian efikon.Tamen,
se tiuj lakto-gutoj aperus ĉiam ajn, kaj se vi timas ke ili fuŝas ekzemple viajn vestaĵojn, vi
povus iri al kuracisto: ekzistas medikamento kontraŭ tio. (Iuj virinoj metas pecetojn da sorba
materialo en sian mamzonon -- por kelkaj gutoj tio sufiĉas. Sed minimume ĉiutage metu
freŝajn!)

15.15.15.

15.

Klamidio.Klamidio.Klamidio.

Klamidio.

Foje doloras al mi malsupre en ventro. Mi foje faris ''ĝin'' sen kondomo kaj mi timas, ke mi
havas seksmalsanon. Ĉar mi ne havis aliajn plendojn, nia familia kuracisto ne sentis
bezonon por testi. Li ja priesploris min, sed laŭ li, aspektis ''trankvile''. Li ne tute
trankviligis min per tio, ĉar mi aŭdis, ke klamidio ofte tute ne kaŭzas plendojn. Ĉu tio veras?

Ekzistas pli da familiaj kuracistoj, kiuj pensas, ke ne tiel rapide estas problemo kun klamidio
(ĥlamidio, latine: chlamydia). Por virinoj ĝi tamen estas malicega s.t.m. (sekse transigebla
malsano), ĉar sesdek procentoj de la infektitaj virinoj ne havas klarajn plendojn. La
klamidio- bakterio ekloĝas en la mukmembranoj de la vagino, pro kio ekestas inflamo. Se
oni ne kuracas tiun, la ovoduktoj kaj utero povas inflamiĝi. En tiu maniero ĉiujare multaj
dekmiloj da virinoj, jam nur en Eŭropo, fariĝas nefekundaj. Tre bone, ke vi ne simple
akceptis la trankviligan eldiron de via kuracisto. Reiru al li kaj postulu teston. Aŭ turnu vin
al specialigita sanservo.

16.16.16.

16.

Malpure...Malpure...Malpure...

Malpure...

Mia amiko kaj mi ne plu uzas kondomon dum amorado, ĉar ni volas ekhavi infanon. Mi ne
bone eltenis la pilolon, do ni ĉiam uzadis kondomon. Pro tio mi nur nun rimarkas, kiel
malpure estas kun tiu spermo! Post amorado, mi ĉiam restas kuŝanta dum iom da tempo,
ĉar mi aŭdis, ke tiel oni pli facile gravediĝas. La problemo estas, ke la spermo simple
elfluas. Ĉu tio estas ĝia aŭ mia kulpo?

Estas normale, ke la spermo elfluas el la vagino post amorado. Pri tio kulpas nek la spermo,
nek vi. Eĉ se granda parto refluas, en la vagino restas sufiĉe por gravediĝi. Vi povas iom
malhelpi la refluadon, se vi restas kuŝanta surdorse kun levitaj genuoj. Viaj ventrajmuskoloj
tiel malstreĉiĝas kaj ankaŭ la muskoloj ĉirkaŭ la vagino estas malpli streĉitaj. Tamen ne vere
necesas kuŝi en tia pozicio, ĉar normale vi ja povas gravediĝi de la iometo, kiu restas. En
unu dozo da spermo estas milionoj da semo-ĉeloj, kiuj tuj eknaĝas por serĉi oveton. Kaj
sufiĉas unu sola por gravedigi vin.
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17.17.17.

17.

FingrumadoFingrumadoFingrumado

Fingrumado

nenene
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tretretre

tre

amuzasamuzasamuzas

amuzas

min.min.min.

min.

Jam dum jaro mi
havas rilaton kun tre
kara amiko. Ni
ankoraŭ ne vere
amoras, sed krome ni
faras ĉion unu kun la
alia. Li kontentigas
min per buŝo kaj
mano. Mi tre ŝatas,
kiam li lekas min, sed
fingrumado ne tiel
efikas je mi. Ĉu mi pli
ekscitiĝus, kiam li
enirus per sia peniso?

Ne estas verŝajne, ke vi sentos pli da ekscitiĝo kiam via amiko vere eniros en vin.
Kompreneble en si mem tio estas ekscita, sed fingroj kapablas pli ol peniso. Tio eble sonas
iom strange, sed ni povas klarigi. Fingrumado estas pli ol nur eniri per fingro en la vaginon.
Via amiko povas movi siajn fingrojn tie, kaj serĉi lokon aparte plezurigan. Li ankaŭ povas
per unu aŭ du fingroj masaĝi vian klitoron -- forte,malforte, rapide aŭ malrapide. Kia tuŝado
donas al vi plej plezuran senton, vi elprovu sola, aŭ kune kun via amiko.

18.18.18.

18.

Grandformata.Grandformata.Grandformata.

Grandformata.

La unuan fojon mi litumis kun mia nova amiko. Ni ne ''faris ĉion'', ĉar tiel longe ni ankoraŭ
ne konas unu la alian. Por esti honesta, mi ja ektimis de lia peniso. Tiel granda kaj dika!
Kiel tio estos, kiam ni vere kuniĝos? Ŝajnas al mi dolorige, kiam li eniros enmin.

Ne zorgu. La vandoj de la vagino estas tiel adaptiĝemaj, ke ĉiu formato povos eniri. Petu, ke
via amiko faru singarde, kaj amoru nur kiam vi estos sufiĉe ekscitita kaj do sufiĉe humida.
Ne timu, ke ĝi ne povos eniri. Se vi timus, viaj muskoloj povus ĝuste streĉiĝi kaj per tio
kaŭzi doloron. Unue elektu la pozicion ''li-malsupre- vi-supre''. Tiam vi mem povos reguligi,
kiel rapide kaj kiel profunde vi kuniĝos.
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19.19.19.

19.

MiMiMi
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Mi kaptis mian amikon je
freŝa ago, kiam li kontentigis
sin mem. Li estis dorminta ĉe
mi kaj sekvantmatene ni devis
frue ellitiĝi. Li jam iris duŝi
sin. Ĉar ĉe ni nurmalmulte da
varma akvo eliras el la duŝilo,
ni neniam duŝas nin kune. Li
tial ne atendis, ke mi alvenos.
Li staris kun la dorso turnita
al mi, pro kio mi unue nenion
rimarkis. Mi ektimis, kiam mi
vidis, kiel li movis sian brakon.
Li siaflanke ektimis pro mia
neatendita ĉeesto kaj
ekkoleris. Sed, se iu rajtas
koleri, tiu ja estas mi. Ni ja ĵus
en la antaŭa nokto amoris!

Estas bedaŭrinde, ke vi du
estas tiel koleraj kaj malĝojaj
pro io, kio estas tute normala.
Sinkontentigo okazas en ĉiu
rilato, kaj ne estas kialo por
kolero. Vi sentas vin

dolorigita, ĉar vi pensas, ke por via amiko vi ne sufiĉas, kaj via amiko estas dolorigita, ĉar vi
reagis tiel ŝokite. Verŝajne via amiko ĝuste pensis pri via ĵusa amorado, dum li kontentigis
sin. Li ekscitiĝis, ĉar li pensis pri vi! En tiu momento li ne povis dividi sian ekscitiĝon kun
vi. Ambaŭ vi ja rapidis kaj vi neniam duŝas vin kune. Kio malbona do estas en tio, ke li sin
mem kontentigis? Vidu tion kiel komplimenton al vi kaj sekvontfoje demandu, ĉu vi rajtas
finfari.
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