


Kto sa pýta, dozvie sa



û Sme tu všetci v puberte?
› Tak teda aspoň podľa veku... J

û Prečo nám doma a v škole hovoria, že s nami
trieska puberta?

› Obdobie búrlivých zmien a poznávania seba...

› Dospelí to s nami majú ťažšie...
ñ ...ale bude to dobré, chce to trpezlivosť na jednej

strane a trošku ovládania sa na strane druhej.
Rodičia nás môžu začať vnímať trošku vážnejšie, lebo dospievame. A zasa

my si občas môžeme priznať niečo z tej kritiky, ktorú dospelým adresujeme.



û Obdobie "vytiahnutia sa."
û Rozvoj pohlavných znakov.
û To, čo je nápadné, priťahuje.
û Vedachtivosť.
û Geniálny leňoch (Učím sa iba to, čo ma zaujíma).
û Vysoký stupeň logického, kritického, ale i čierno-

bieleho myslenia.
û Silácke reči, hlučné vystupovanie, slangové výrazy.

› Časté neohľaduplné správanie sa voči okoliu, v
osobnom kontakte sme stále neistí, neobratní.



û Už nie sme takí ochotní rešpektovať autority,
vzdorujeme, trucujeme.
› Avšak rýchlo uveríme všetkému, čo nám povedia iní

alebo čo sa dočítame na internete.
û Sme citliví na kritiku – bránime sa.
û Hanbíme sa.
û Zbožšťujeme si ideály.
û Radi snívame, rýchlo vzplanieme.
û Máme prvé erotické predstavy, pocity.
û Nechceme byť iní ako zvyšok partie.

› Iní s nami musia súhlasiť, ale my tiež musíme
súhlasiť s partiou, ktorú sme si vybrali, lebo aj
oni chcú, aby sme s nimi súhlasili. J



û Hovorili s nami doma alebo v škole o tom,

aké pohlavné zmeny nás v puberte čakajú?

û A ako s tým máme vôbec naložiť?

û Lebo, predsa len:

„Sexualita ≠ sex!“



û Primárne pohlavné znaky (rodíme sa s nimi)
û Sekundárne pohlavné znaky (vplyv hormónov -

ochlpenie, fúzy, mutácia hlasu ♂, rast pŕs ♀,
stavba tela: svaly, tuk, iné: erekcia, menštruácia)

û Terciárne pohlavné znaky (odlišnosti mozgu a vo
fungovaní tela)

û Kvartérne pohlavné znaky (pohlavná identita,
psychické pohlavie)
› Nie je to len o génoch a hormónoch. Tie sú len základnými

stavebnými kameňmi. Gény pri sexualite hovoria aj to, ako bude
človek vnímavý na podnety zvonku a ako ho zasiahnu. Za kvartérnu
sexualitu a vývin osobnosti zodpovedá najmä prostredie.

› OSOBNÁ A RODOVÁ IDENTITA A SEXUALITA SÚ ÚZKO PREPOJENÉ!
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û Prebieha až do našej dospelosti - ľudský mozog
aj osobnosť človeka sa vyvíja aj po narodení.

û Záleží aj od toho, ako sa k sebe pred nami
správajú naši rodičia, ako sa rodičia aj starí
rodičia a starší súrodenci správajú k nám, ako sa
k nám správajú naši spolužiaci...

û Záleží aj od toho, ako sa my cítime doma alebo
v kolektíve, ako často sa cítime osamelo,
nepochopene, smutne, sklamane, ako
nevýnimoční, nezapojení, nemotorní, ustráchaní...

û A takto, rôzni ľudia, ktorých lásku a pozornosť
sme túžili mať, môžu zraňovať našu
sebahodnotu i rodovú identitu.



Nadávky, ponižovanie

Dieťa a problémy dospelých

Prijímajúci a uisťujúci otec,
zážitky s ním, vzťah k pohlaviu

Púšťajúca a dôverujúca mama,
vzťah k pohlaviu
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Okrem správania
ľudí v kolektíve
voči mne môžu

moju dušu i
sexualitu

zasiahnuť sexuálne
zneužitie v detstve
a hlboké sklamania

v partnerských
vzťahoch v
dospelosti.

Čo všetko je
sexuálne

obťažovanie
a zneužívanie?

Čo je šikana?
Ako ju spoznám

a zastavím?



û O pohlavných zmenách a sexuálnych otázkach
sa rozprávajme s ľuďmi, ktorí im rozumejú a
majú nás radi (rodičia, starší súrodenci...).
› Sexualita je normálna vec, za ktorú sa nemáme

hanbiť pred rodičmi a hlásme im akékoľvek
zmeny, ktoré sme v rámci stavby alebo fungovania
pohlavných orgánov na sebe spozorovali.

› Ohlásiť dospelému sexuálne obťažovanie,
zneužitie, pokus o zneužitie, hoci sú to blízke
osoby a inak sa k nám správajú pekne.

û Neverme vždy internetu!



û Medzi sebou sa nikdy nezraňujme ponižovaním,
výsmechom, ignorovaním, odstrkovaním od seba
a spolužiakov trpezlivo a ochotne zapájajme do
činností, ktoré im ešte nejdú tak dobre, ako idú
nám alebo z nich majú strach. Chráňme slabších
a zapájame ich do kolektívu.

û Prijímajme akúkoľvek inakosť, inak zraňujeme
dušu i rodovú identitu a ničíme niekomu šťastnú
budúcnosť.

û Nikdy si nenadávajme do gayov a lesieb a
nevysmievajme sa z toho.

û Vyhnime sa vysmievaniu sa z vecí, ktoré súvisia
s našou sexualitou a hodnotou alebo sexualitou a
hodnotou iných ľudí.



û Ako chlapci potrebujeme mať čo najviac
pekných zážitkov s otcom, nedržať sa tak
silno mamy. Potrebujeme mamu vnímať ako
niekoho, kto rešpektuje otca. Poprosme otca,
starého otca, nech si nás všíma viac, nech nás
viac ocení, učí, uisťuje a neporovnáva s inými.

û Ako dievčatá potrebujeme mať čo najviac
pekných zážitkov s mamou a byť pre otca
oceňovanou princeznou. Nemusíme chcieť
chrániť iných. Dovoľme iným, aby nás chránili.

û Teraz ešte môžeme mať zmätok v sexualite
(môže nás priťahovať rovnaké pohlavie), to
ešte neznamená, že sme homosexuálni.
Istejší si budeme až neskôr v našom živote.



û Ak si myslíme, že rodič nám nerozumie alebo až
ubližuje svojím správaním, povedzme to druhému
rodičovi (Dohovorí mu?), učiteľovi, zavolajme na linku
pomoci alebo poprosme rodiča, či si nezoženie
odbornú literatúru, nezájde pre radu k odborníkovi,
aby nám tak mohol rozumieť viac. Hlavne nemlčme a
neobviňujme seba!

û Pokúsme sa prijímať typické črty, prejavy, roly,
činnosti, ktoré súvisia s tým, že sme chlapci alebo
dievčatá. Určite sa im nebráňme a ak sa ich bojíme,
poprosme niekoho, kto ich s nami trpezlivo natrénuje.
Ak sa nám páči niečo iné, je to v poriadku, ale
nepestujme nepriateľstvo voči tomu, čo nás
prirodzene odlišuje od opačného pohlavia a máme
väčšie predpoklady na to, aby sme to mohli vykonávať
(napr. je normálne, že chlapec chráni dievča a nie naopak).



û Čo je heterosexualita? Čo je homosexualita?
› Je to o sexe? Ako ju žiť v puberte?
› Dá sa zmeniť?

û Čo nie je homosexualita?
û Čo som sa zatiaľ dočítal/a o heterosexualite?
û Čo som sa zatiaľ dočítal/a o homosexualite?

› Čomu z toho verím? Aké sú moje skúsenosti?
û Aký je pohľad vedy, spoločnosti, médií, Biblie a

cirkví na homosexualitu a homosexuálne
partnerstvo?
› Je iný názor prejav intolerancie? Môže byť človek sám?

û Ako v spoločnosti, cirkvách prijímať homosexuálov?
› Single vs. zadaný...



û Pojem umelo prevzatý zo zahraničia.
û Združenie ľudí, ktorí majú politické ciele.
û Buduje a presadzuje špeciálnu kultúru so špeciálnymi

požiadavkami a prístupom pod rúškom boja proti šikane
a intolerancii sexuálnych menšín.

û Nehovorí za všetkých ľudí s homosexuálnymi sklonmi
a do svojich programov nezahŕňa všetkých.

û Nehovorí nič o skutočnej identite, hodnote človeka,
ani o napĺňaní jeho skutočných potrieb.

û Niektorí LGBT kresťania sa riadia vlastnou Bibliou a
niekde majú „duchovných,“ ktorí ich sobášia.

û Ani na Slovensku nie sú všetky kresťanské LGBT
aktivity ozaj kresťanskými. POZOR na to!



û Masturbácia a pornografia.
› Závislosť a ovplyvnenie sexuality, psychosexuálneho

zdravia a sexuálneho života zdieľaného s druhou osobou.
û Prvé lásky – na tie máme čas. Prečo?

› Čas, hrdosť na hodnoty, ktoré vyznávam, na seba
(nepodľahnem tlaku okolia) a nechám si poradiť od
morálnych autorít, aby som mohol/mohla byť hrdý/á aj
na poznanie, ktoré budem mať.

› Lebo môcť mať sex ešte neznamená byť citovo zrelý a
dokázať prevziať zodpovednosť, vedieť vydržať,
dokázať toho človeka nechať odísť, nebyť na ňom
závislý, byť ochotný sa obetovať...

› Teraz rozvíjajme najmä priateľstvá („s ním, s ňou mi je
dobre“).

û HIV & PrEP; HPV & očkovanie; antikoncepcia...???



û Masturbácia a pornografia.
› Závislosť a ovplyvnenie sexuality, psychosexuálneho

zdravia a sexuálneho života zdieľaného s druhou osobou
hlavne nereálnymi predstavami o dostupnosti sexu,
nekonečnej žiadostivosti partnera, rôznych praktikách
a práve na ne a stále nové erotické stimuly.

› Možno pravidelne masturbujem od 10 rokov a porno
pozerám od 12 rokov. Možno ani neviem, čo je polúcia a
ktoré reakcie môjho tela sú zdravé a ktoré nie.

› Je ale všetko to, čo vidím, v poriadku? Čo to so mnou
robí? Nezľaknem sa niekedy toho, čo vidím a čo cítim?

› Určite to nebudem brať na ľahkú váhu a porozprávam
sa o tom s dospelou osobou, ideálne s rodičom alebo
starším súrodencom (ak ma on sám nepriviedol k pornu).

› Zvykol som si už na pornografiu, ale stále ju môžem
prestať pozerať, nakoľko ona má viac negatívnych
účinkov aj v životoch dospelých, nie to ešte v tom
mojom živote.



û Môžeme sa naučiť mať k sebe a svojej sexualite
zdravý a otvorený vzťah, učiť sa trpezlivosti a
zdržanlivosti, aby sme mohli pocítiť osobnú vnútornú
zrelosť a pripravenosť niekoho naozaj milovať a darovať
mu aj svoje panenstvo/panictvo, intimitu.

û Nebojme sa vyjadrovať to, čo cítime. Naše pocity nie
sú dobré či zlé, ony jednoducho sú.

û Poznaním sexuality od tela po dušu raz budeme:
û vedieť sa v živote lepšie rozhodnúť,
û si istí svojím rozhodnutím,
û môcť poradiť inému, napr. ohľadom homosexuality, masturbácie,

povedať o rozdiele medzi sexom z lásky a bez lásky,
û budeme si vytvárať zdravú predstavu o vlastnom budúcom

sexuálnom živote. Budeme na ňu hrdí, budeme očakávať svoju
pripravenosť.


