
44

16. Je masturbácia "kodlivá?
Masturbácia !asto predstavuje prvú sexuálnu skúsenos%. Ide o&dot$kanie sa alebo trenie pohlavn$ch orgánov !i 
in$ch !astí tela s&úmyslom dosiahnu% sexuálnu rozko". +asto, no nie v'dy kon!í orgazmom.

 •  Je to be)ná forma sexuálnej aktivity, pri ktorej sa chlapec alebo diev$a dot(ka svojich vlastn(ch genitálií.

 •  Nespája sa s&!ou )iadne zdravotné riziko (otehotnenie alebo nákaza sexuálne prenosn(mi infekciami). 

  -  Problém mô)e nasta* iba vtedy, ak dospievajúci masturbuje príli+ $asto alebo v&prítomnosti in(ch 'udí, 
resp. na verejnosti.

  -  Mladí 'udia by si mali nájs* zdravú rovnováhu a&ubezpe$i* sa, )e pre masturbáciu im neunikajú iné 
stránky )ivota.

!!! Masturbácia nie je "kodlivá !!!
Je síce normálna a&prirodzená, ale nepatrí na verejnos%. Je to osobná intímna zále'itos%.

 •  Závisí len od jednotlivca, $i chce alebo nechce masturbova* – niektor(m 'u#om sa to pá$i, in(m zase nie. Tí, 
ktorí ju odsudzujú, sa (priamo $i nepriamo) odvolávajú na nábo)enské zákazy, ktoré si osvojila aj medicína e+te 
pre 150 rokmi. 

 •  %udia za$ínajú masturbova* v&rôznom veku a&niektorí nemasturbujú vôbec (mô)u ma* na to nábo)enské alebo 
iné osobné dôvody). Zále'í na slobodnej osobnej vo#be.

 •  %udia sa aj takto oboznamujú s&t(m, ako funguje ich telo a&zis*ujú, $o sa im pá$i. 

 •  Niektorí 'udia radi pri masturbovaní myslia na osobu, ktorá ich pri*ahuje, alebo si predstavujú sexuálne vzru+u-
júcu situáciu.

 •  Masturbácia má nieko#ko v$hod:

  -  Zlep+enie vlastného imid)u tela,

  -  uvo'nenie napätia,

  -  'u#om bez partnera ()ivot v&samote – single, odlú$enie, cestovanie za prácou, ...) umo)!uje za)i* sexu-
álnu rozko+ a&zosta* pri tom vern( partnerke/verná partnerovi.

Masturbácia je prospe"ná v mnoh$ch obdobiach 'ivota a&situáciách: na za$iatku sexuálneho prebúdzania sa, pri ob-
javovaní vlastného tela, ke# je e+te priskoro na to, aby sa dospievajúci chlapci a diev$atá uspokojovali pohlavn(m stykom.

 •  Nie sú dokázané 'iadne telesné, emo!né a&mentálne "kodlivé ú!inky.

 •  Netreba sa za (u hanbi%. Je normálna, prirodzená a&be'ná.

 •  Neovplyv(uje schopnos% !loveka ma% deti. Nemá 'iadny vplyv na plodnos%.

 •  Medicínsky a&nábo'ensk$ poh#ad na masturbáciu sa odli"uje. 


