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Ezek a szervek belul a hasban helgezkednek el, igg nom lehet latni 6kst de tudd, hogg ozek a

szervek naggon fontosak. M6s noven n6i szaporft6szerveknek is hrguk 6kei. Legf6bb
feladatuk, hogg a kisbaba rendesen ki tud.lon fo.llbdni a hasban 0s egoszsogesJn.lollon a viLgra.

is mindez oldaln6zetb6l...

petsvezetOk petefoszek

moh

hoggholgag

hoggos6

vogbol

Na 6s rni van beliil?

mohngak

10

huvelg



.l

Htivelg vagg vagina: ez tulEdonkoppen egg ,,csatorna",
ami osszekoti a noi nemi szerveket a kulvileggal. lGrulbelrrl lO
cm hossz0, de szexu6lis izgalom hat6s6ra sz0less6gre 0s hosz-
sz0s6gra is kitagul, hogg be tud3a fogadni a poniszi.

M6h: ez egg tireges szerv, m0lgen a hasban. lzmos fal0,

alakra 0s moretre pedig egg fe..ire allrtott kor+ore hasonli+.

lit novekszik a baba is, ilgenkor sokszoros6ra t6gul.

M6hngak: ez ko+i ossze a mohet a huvellgel, a ggermek
szulet0sekor ennek ki kell tegulnia.

M6hsz6j: ngfl6s a noi rndh ngak6n, ez biztosit klj6ratot
I szUleisnd6 ggermeknek.

Fetef6seek: a moh kot oldalen talelhato egg-sgg pete{oszek, lN
ez petesE'tsket tartalmaz, a serdul6kor olejOtolkozdve pedig havonta egg pe-
tesejl megOrik 0s t6vozik innen.

Fetevezetdk: a mOh mindkot oldalehoz iartozik egg-sgg korulbelutlo cm hossz0s6g0 pete-
vezel.ak,.amelgek 0gg ndznek ki, mintha sziv0sz6lak lenndnek, szek kotik ossze a petefeszket
a m0hvel.

G on doltad volna, hogg...?
rr d vdginq on+isz+u16, ugyonis o huvelyv6lod6knok koszanhet6en

t6voznok oz itt tol6lhot6 bqkt6riumok o szervezeibol, oz

inlim szopponokra 6pp ez6rl semmi szuks6g nincs, sokszor

ezt q term6szetes folyomotot felborftl6k
* o huvely bels6 fqlo red6zott, ingerl6s sor6n pedig 0gy nyllik,

mini egy eserny6

* d vdginq 200%-kol is t6gulhot izgolmi 6llopotbon, igy
igozodvo o p6nisz m6ret6hez

i. semmi nem veszhet el o hiivelyben, omi egyszer bement,

dz ki fog jonni onndn

* o csikl6 kiz616logos, egyetlen szerepe o szexu6lis oromszerz6s,

i++ 8000 ideg to16lhot6, mlg o p6niszben csok. {O0O
i6 ugydn d csikl6 l6thot6 r6sze opr6, viszont qz izmok 6ltol

qlkololt szdroi ok6r lO cm-re is beh0z6dhotnok o lesfbe
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Serdiil dkori v6ltoz6soft finkn6l
A fi0knel a serdul6kor kicsit kosobb.;elentkezik, korulbelul ll-13 oves kor kozott. Ajelei kor6b-

ban ie megmutatkozhainak enn6l, a legtobb v6ltoz6s pedig 18 6ves korra befelezodik. Uggan0gg,

mini a l6ngokn6l, a firiknalis m6skor 6s m6shogg muiatkoznak meg az elsojelek. Ez ielesen
norm6lis, a pubort6skor ugganis akkor fog elkezd6dni mindenkinol, amikor a test koszen 6ll,

A f6rfiv6 v6l6s dtj6n
$liirw

tr Lehel,hogg kinozetre m6r 0gg fogsz mutatni, mint egg fol- ',

f nox {affi, a;;nbannem biztos,"h'ogg ,gg in fogsz gondi[ozni. /,

f. Teliesen norm6lis, ha bizongtalan vagg, os noha nem orted a vi- V/7, lago+ vagg az embereket, akik megkovetelnok toled, hogg eros, "i

f kenang os forfias leggol. Sok j6 os rossz tapasztalaiot kell 'r,

'r1, gggleni ahhoz, hogg idovel ne csak tesiileg, hanem a lelkedben ,4

7, is forfinek arezd magad.Ezek a Iapasztalatok hozzasegitenek '4

V 
^Ed 

ahhoz, hogg idovel a saj6t forfiui erodet, szexualitasodat 1

V. ogg old meg, hogg azt +e magad os a langok is becsulni iudj6k. '"1"

N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Szem€lyes higi6nia

Serdulokorban ae emberjobbanizzad, koszonhetoen annak, hogg a b6r faggg0miriggeitobb
fagggrit termelnek, igg a hqlos a bor is hamarabb zsirosodik.lla minden nap furdesz, haszn6lsz
dezodorl, s0r0n mosolhEat, akkor a kulsodon a serdulos kellemetlen.;elei nem fognak l6tsz6dni,
6s ie is kongelmesebben fogod oreznimagad a borodben.

Ezenkrvul persze fontos a fogak tiszt6n tart6sa, 0s az igdnges oltozkodos is.

Pattan6skezel6s
A serdulokor vslej6r0Ja 6ltal6ban a pattan6s, amii igazi bosz-

sz0hadl6ratk0nt Olhetsz meg. A tested ktilonfole helgein meg-

jelenhet: arcon, mellkason os h6ton is. {-{a megfeleloen kezeled

oket, akkor kevdsbd fog zavarni,0s olgan csOnga sem lesz.

Ehhez van p5r szab6lg, amitiobb, ha betartasz:

,;aiL1":]:;.,*l:ir'.".'*iiili\a;]: ])l:"';l):....:'i..::: : i, .r:r-1.\i,'

." * noponto tobbszor rs megmoshotod oz orcod ii
fertcStlenlt6 szopponnol n

'' * hoszn6lj kr6mei, 6rdekl5d1 o gy6gyszert6rbon, |7

: vdgy k6rd ki egy b6rgy69y6sz v6lem6ny6t ti
* iqrisd tiszi6n o kezeid, 6s lehet6leg ne piszk6ld

':1' o potton6sokot ii
)4 *n" nyomd ki 5ket, de ho mdst nem tudsz tenni, ?i! okkor ne o kormeiddel, honem oz ujjoidot hoszn6ld, ;:
i.: 6t fert6tlenltsd le o b6rod teofoolqlol :!i: -



Mit csin6lnak a szerelmesek?
Serd0lokorban elkezdenek drdekelniminket a m6sik nem tagjai, idovelpedig lal6lkozni fogunk

egg olgan szomollgel, akit..lobban meg akarunk mald ismerriii-la kot fiataikozott kolcs6nos
szimp6tia alakulki, az ismerkedOs e.s.a.beszOlgotesek altal0gg 6rezhetj0k, hogg megmaggaraz-
hatatlanulOrdekesnek, fontosnak ulaluk a mesikat. Elofordulha+, hogg', ggorirnk o'ssziizorul,
0s koncentr6lnisem fogunk tudni m6sra, csak ra. llgenkor frron, uagrk is fellobbannak beni
nunk, de Ordemes idot adnunk eggm6snak, megismeinunk eggmasl niielott szexuelis kapcsola-
tot lOtesiten0nk.

.-Sr:.rrlrtyllri igg is sok m6don kileher feiezni: seavakkal, ftggelmess6ggel,4An_
d6kokkal, olel6ssel, simogatissal, puszival,is6kkal. ''-'

llgikgr 
t:g nincs sok tapasztalatunk szexu6lisan, oppen csak elkazdeft 0rnia tostunk, v6gga-

inkkal 
,is:qphogg meg birunk bar6tkozni. EzOrt fontos, hogg eroszor csak ismerkedj*t ,gg-

m6ssal,.fedezzuk fsleggm.ag tsstot os igOngeit. Mindennil alap.la a ngflt besz6[get6s 6i
6re6seink megoszi6sa. Mivel a szexu6lis Orintkszos negg elhaieiizes os"fetelossog mindenki
0letoben, ezOrtjobb nem elsietnia dolgoi. Kezdetbenjobbllak;o+okos modon ismer'kedniegg-
m6ssal Os a iestisdggel. - _^j _tQ.,
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Cs6[

lGt szerelmes a szerelet0t 0gg is kife..iezheti, hogg megcs6ko!6k eggmAs sza16t.

Ez alltezllegintimebb dolog a vil5gon, 6s 6hal6ban ez ae els6 intim testikontak-
tus is-

Sokfole csOk lotezik, lehet 1699 6s 6rlatlan, vagg hevesebb os kihrvObb is.l{eszn6lhatod a ngel-
vedet is, vagg csak sim6n puszit adhatsz a m6sik szaLi'ara. Egg biztos, hogg ez egg elsopro ere..10

izgatOszer. Van, akinek ez csak egg lopos a kozosulos felo. Valolaban a csokkalsokkal.pbban
ki lehet felezniszerstetunket os slkotelezodosunket is, nrivel orzelmiieg 0s fizikailag is hitessal
van r6nk.

Javitja a hangulatunkat

Oe?
CO

B6runk t6nusa isJavul,
lassitla ae 0reged6st

r$
Segft el6getnia ka-

l6ri5kar

Kevesebb szorong6s,
kieggens0lgozoft 6rzelmek

Serkenti a seexu5lis
v6ggat

Noveli a boldogs6gszintet

r-\'
-'.":o)\ /l/

J6t tesz a fogaknak,
mege16zhetia

fogszuvasod6st

Szfvunk eg6szs6ges marad,
v6rngom6sos0kkent6 hat6s0
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Nern csaft egy fi6 €s egy l6ny lehet egy pilr -
A homoszex,,alitAs

llomoszexu6lisnak azokat az embereket hrvjuk, akik a sqj6t nemrikh oz +aftoz6 emberekhez
vonz6dnak.

A homoszexualis n6t leszbikusnak,

a homoszsxualis forfit melegnek
szoktak nevezni.

Az emberek nagg r0sze heleroszexu 6lig, azaz ellenkez6 nem0 szemolghez vonz6dik 0s

alakit ki vele szexu6lis. kapcsolaiot. Nem ritka az uggneuezetl biszexualit6 9, ez azlelenli,
hogg valakisaj6t os ellenkezo nem0 szemolgher nggarem vonzOdik.



Azt 6ltal6ban nem az ember doniiel, hogg kit szere+.0gg szuletunk, hogg nomiir6ngultsagun-
kon, 0rdekl6d0sunkon nem tudunk v6ltoztatni, mOg akkor sem, ha naggon szeretnOnk. Ngilv6n

az alegkedvezobb, ha valaki ellenkezo nem( szem0lgt szeret 0s alakit ki vele kapcsolatot hiszen

ez biztositja a szaporodast.

Mindez felnottkorra fog tiszt6z6dni az emberben. Tinikorban ugganis mOg elofordul, hogg
szexu6lis vonzalmat Orzunk sqj6t nemunkhoz tartozO emberek ir6nt. Esetleg me6elonhoi fan-
t6zi6nkban is egg-egg homoszexu6lis keland. Sokan azt gondo!6k, hogg efiol rn6ris homosze-

xu6lisok lesznek, 0s emiatt furcs6n 0rezhetik magukat. Tudd, hogg oz iellesen termoszetes, a

szexu6lis fe..ilOdos rendelte+osszer0 velg6r6.1a, koszonhet6 iobbek kozoit annak is, hogg sordu-
lokorban azonos nem0ekkel tolluk a lsgtobb id6t.

A ngugati orsz6gokban sokkal elfogadobbak az emberek, igg ngiltan merik v6llalniordeklOdo-

sukol soi, eggos helgeken mog az azonos nem0ek h6zass6ga is elfogadott. Egges emberek meg-

6rt6en 6llnak hozzAehhez a {E- 
'ta kingila+koztat6shoz, m6sok viszont kevosbo. A lesz6l6s vagg a

cikizos nem mogold6s, azzal csak azt lehet elOrni, hogg rosszul Orezzdk magukat az 0rintottok,

m6rpedig ez semmit sem v6ltoztat a helgzeien.

Ak5rmilgen seexu6lis ir6ngults6ga is van egg szem6lgnek, saj5ijoga eldonteni,
hogg kit szeret 6s kivel alakit ki kapcsolatot. Az elfogad6st t5mogat6st szerete-
tet szerelmet mindenki meg6rdemli; a vil6g pedig atl6llesz sz6p, ha mindenki a sa-
j5i maga m6{6n 6liezt meg.

6

47



+la m6g nem szeretn6nk bab6t -
Fogamz6sgft hsi lehet6s6geft

A szexu6lis egguttlot akkor igaz6n Olvezetes, ha ngugodt korulmOngek kozott zElik. l-{ogg mi

tudja ionkretenni a korulmOngekel? Az eggodalom, a {olelem, az idegeskedos.

Aztkardezed,hogg miort? l{e1 ha poldaul rettegunk a teherbeesostol. Vagg folunk, hogg el-

kapunk valamilgen szexu6lis 0ton teledo fer+ozost. €zek az aggodalmak sokszor aggonuthetik

az eggtitilo+ hangulat6t.

Itogg iudunk qjia segiteni? 0gg, hogg biziosftunk mindent a ngugodt korulmongek ordekoben.

l{oggan valosrthat6 neg? A megfelel6 vodekezosselos koriiltekintossel. Tudnikell, hogg sz6-

mos vodekezosi forma lotezik kulon fioknak os lengoknak is. L6ngok esetOben tobb m6dszer is

lalezik, ezbrt tan6csos elletogatni egg nogg6gg6szhoz, eki szakszerfen tud segitsOget ngujtani

abban, hogg sz6munkra mi lehet a legide6lisabb m6dszer.

A legbiztosabb 0s legoggszertbb ngilv6nval6an a m6r sokat emlegeiett 6vszer, mert ezuad a

fertOzosekt6l os a nem krv6ni terhessogtol is.

Azonban ordemes kiprobalni 0s kitapasztalni a kulonfole mOdszerekel mert mindenkinek m6s

valik be.

Nem utols6sorban a v6dekezls az€2rl is fontos, mert fgg azl jelezznk t5rsunk fel6,

hogg:

(:

 \I
\\ /--)

torijuk so16i

6s m6sok6t is
felel6ss6gte[iesen

tudunk viselkedni onmogunk 6s

m6sok irdny6bon is

gondoskod6ok 6s

odofigyel6ek vogyunk
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