
                                                            Юний друже!                    

 

 Ось настала та хвилююча, неповторна пора у твоєму житті. Це період 

статевого ставлення. Саме зараз у тебе виникає оновлений інтерес до представників 

протилежної статі. У цей період дорослішання важливим стає сам факт визнання 

хлопця гідним представником чоловічої статі, а дівчини – гідною представницею 

жіночої статі. 

 Спочатку виникає бажання привернути увагу до себе. І тут багато чого 

залежить від твого особистого смаку і винахідливості. У цей період відбувається 

пошук індивідуального стилю в одязі, зовнішності, манерах поведінки. Добре, якщо 

можеш створити власний імідж за допомогою досвідчених фахівців. 

 У цей період ти, як і багато інших підлітків, переживаєш перепади настрою, 

несподівані захоплення, прихильності, чи, навпаки, - розчарування. Стосунки ще не 

стали міцними, хоча до цього багато хто прагне, і це нормально. Не варто 

комплексувати через проблеми свого статевого дозрівання. 

 Для романтичного періоду закоханості людини, що припадає на підлітковий 

вік, завжди були важливими знаки уваги, легкі дотики, поцілунки. Звичайно це 

проявляється через подарунки, компліменти, усілякі знаки уваги. 

 Пам’ятай! Без цього періоду легкої і романтичної закоханості людина багато 

втрачає у своєму житті. 

 Слово «інтим» перекладається як «глибинна таємниця» . а таємниці 

відкриваються не усім. 

  

Твій вибір сексуально неактивної моделі поведінки – дружби та лагідного 

стриманого ставлення один до одного виключить часту зміну партнерів, а тому – і їхні 

несподівані наслідки: жорстокі розчарування, нервові зриви, венеричні захворювання, 

небажану вагітність. 

 Секс – ще не доказ любові, вірності. Не завжди взаємини між юнаком і 

дівчиною повинні завершуватись статевою близькістю. Стосунки, що сприймаються 

близькими, часто руйнуються і необов’язково повинні залишати сексуальний слід. 

 Пошук свого особистого стилю статевої поведінки, свого місця в житті 

спрямований на створення сімейної пари. Народження щасливої сім’ї у майбутньому 

залежить тільки від тебе!  

 Яким би не було твоє ставлення до сексу, треба пам’ятати, що ми живемо в 

період розвитку епідемії ВІЛ-інфекції та Сніду. Якщо ти не зважатимеш на те, що 

вірус – серед нас, це може стати катастрофою у твоєму житті та в житті тих, кого ти 

любиш. Незахищений секс із ВІЛ-інфікованим, тим, хто хворіє на венеричні 

захворювання, може спричинити зараження…. Твоє життя та життя небайдужої тобі 

людини – безцінне! Бережи його як найвищий дарунок природи! 

  

Р.S. Статистика завзято доводить, що зростання 

венеричних захворювань, небажаної вагітності серед підлітків 

відбувається незалежно від поширення інформації про 

захисні засоби. Чи це не означає, що не варто квапитися із 

сексуальною активністю, доки ви серйозно не 

підготувалися до життя дорослого. 
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