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RRoozzddzziiaałł  11  

  
NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  FFuunnkkccjjee  PPrrzzyyjjeemmnnoośśccii  SSeekkssuuaallnnyycchh    

ii  WWssppóółłżżyycciiaa  SSeekkssuuaallnneeggoo  
  
  

""KKoorrzzyyssttaanniiee  zz  nnaarrzząąddóóww  
ppłłcciioowwyycchh  nniieezzggooddnniiee  zz  iicchh  
ffuunnkkccjjąą  ii  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  
jjeesstt  ppoo  pprroossttuu  sszzkkooddlliiwwee    

ii  bbeezzsseennssoowwnnee..””  
  

WW  cceelluu  uuwwoollnniieenniiaa  ssiięę   zz  nnaałłoogguu  
ppoorrnnooggrraaffiiii,,  mmaassttuurrbbaaccjjii  ii  iinnnnyycchh  
pprrzzyyjjeemmnnoośśccii  sseekkssuuaallnnyycchh  kkoonniieecczznnee  
jjeesstt  uuzzmmyyssłłoowwiieenniiee  ssoobbiiee  iicchh  
pprraawwiiddłłoowwyycchh  FFUUNNKKCCJJII..    

  
BBeezz  śśwwiiaaddoommoośśccii  ii  zzrroozzuummiieenniiaa  ffuunnkkccjjii  pprrzzyyjjeemmnnoośśccii  sseekkssuuaallnnyycchh  bbęęddąą   wwyyssttęęppoowwaaćć   bbaarrddzzoo  
dduużżee  ttrruuddnnoośśccii  ww  ppooddeejjmmoowwaanniiuu  ZZDDEECCYYDDOOWWAANNYYCCHH  kkrrookkóóww  ii  ww  uunniikkaanniiuu  wwrraaccaanniiaa    
ddoo  nnaałłoogguu..    
  

  BBeezz  tteejj  wwiieeddzzyy,,  ggddyybbyy  kkttoośś   mmii  ppoowwiieeddzziiaałł::  „„UUssuuńń  ffiillmmyy  ppoorrnnooggrraaffiicczznnee””,,   ttoo  mmiiaałłbbyymm  
ppoowwaażżnnee  ooppoorryy,,  aabbyy  ttoo  zzrroobbiićć..   ZZoossttaawwiiłłbbyymm  ssoobbiiee  ppeewwnniiee  jjaakkiieeśś   ffiillmmyy  „„aawwaarryyjjnniiee””,,   nnaa  
wwyyppaaddeekk,,  ggddyybbyy  mmnnąą   nnaapprraawwddęę   ttaarrggaałłoo  aallbboo  nnaa  ppaammiiąąttkkęę..   ZZaawwsszzee  zznnaajjddzziiee  ssiięę   jjaakkaaśś   
wwyymmóówwkkaa..    

  

  PPooddoobbnniiee  jjeesstt  zz  ssaammąą   mmaassttuurrbbaaccjjąą..   ZZaawwsszzee  zznnaajjddzziiee  ssiięę   jjaakkaaśś   wwyymmóówwkkaa,,  żżeebbyy  zznnoowwuu  ttoo  
zzrroobbiićć..     AA  sskkoorroo  zzrroobbiiłłoo  ssiięę   ttoo  rraazz,,  ttoo  cczzeemmuu  bbyy  nniiee  sspprróóbboowwaaćć   oodd  rraazzuu  ddrruuggii  ii  ttrrzzeeccii,,  
sskkoorroo  jjuużż  ddaalliiśśmmyy  ssoobbiiee  LLUUZZ!!  TTeeggoo  ttyyppuu  ddzziiaałłaanniiee  jjeesstt  kkoommpplleettnniiee  ppoozzbbaawwiioonnee  
śśwwiiaaddoommoośśccii..  TToo  rraacczzeejj  rreeaaggoowwaanniiee  nnaa  iimmppuullssyy  ii  ffaałłsszzyywwee  pprrzzeekkoonnaanniiaa,,  kkttóórree  wwggrraalliiśśmmyy  
ssoobbiiee  ddoo  ggłłoowwyy..    

  
DDllaatteeggoo  kklluucczzoowwąą  ii  ffuunnddaammeennttaallnnąą   sspprraawwąą   jjeesstt  uuzzmmyyssłłoowwiieenniiee  ssoobbiiee,,  jjaakkiiee  ssąą  FFUUNNKKCCJJEE  
pprrzzyyjjeemmnnoośśccii  sseekkssuuaallnnyycchh..  PPoo  ccoo  jjeesstt  ttaa  pprrzzyyjjeemmnnoośśćć??  PPoo  ccoo  ssąą  nnaarrzząąddyy  ppłłcciioowwee??  
PPoo  ccoo  jjeesstt  oorrggaazzmm??    
  
BBęęddzziieemmyy  jjeesszzcczzee  mmóówwiićć   oo  nniieekkttóórryycchh  ffuunnkkccjjaacchh  wwssppóółłżżyycciiaa  sseekkssuuaallnneeggoo  ii  pprrzzyyjjeemmnnoośśccii,,  
nnaattoommiiaasstt  tteerraazz  bbuudduujjeemmyy  ffuunnddaammeenntt  nnaa  ccaałłyy  pprrooggrraamm  ii  wwłłaaśścciiwwiiee  nnaa  ccaałłee  żżyycciiee  zz  ddaallaa  oodd  
nnaałłoogguu..    
  
JJeesstt  nniimm  zzrroozzuummiieenniiee,,  jjaakkiiee  ssąą   ffuunnkkccjjee  pprrzzyyjjeemmnnoośśccii  sseekkssuuaallnneejj  ii  zzaaaakkcceeppttoowwaanniiee  iicchh    
lluubb  nniiee..   PPrrzzyy  cczzyymm  oossttrrzzeeggaamm,,  żżee  nneeggoowwaanniiee  ttyycchh  ffuunnkkccjjii  pprroowwaaddzzii  ddoo  NNEEGGOOCCOOJJWWAANNIIAA    
zz  nnaałłooggiieemm,,  nnaawwrroottóóww  ii  ddaallsszzeeggoo  ttrrwwaanniiaa  ww  uuzzaalleeżżnniieenniiuu..    


