
15 Lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców 

Obrona własnej intymności 

slie każdego wpuszczamy do swojego 
domu, bo nie każdy jest nam bliski. Po
dobnie strzeżemy naszej sfery intymnej 
związanej z seksualnością. Nie możemy 
pozwolić, aby ktoś naruszył naszą godność 
i wolność, zmuszając nas do takich czyn
ności, których nie chcemy. 

Chłopcy i dziewczęta czasem spotykają 
się z sytuacjami, w których ich poczucie 
intymności jest zagrożone. Niekiedy zda
rza się, że dorośłi mogą skrzywdzić starsze, 
młodsze, a nawet małe dzieci. To ostrzeże
nie służy temu, abyście umieli zachować 
ostrożność. 

• Nie wracajcie sami wieczorem przez nieoświetlony park czy boczną 
uliczkę. 

• Nie pozwólcie, aby obcy człowiek zaprosił Was do swojego domu, nie 
wsiadajcie do jego samochodu. 

• Nie dajcie się namówić przypadkowej osobie, np. starszemu koledze, 
na wspólne oglądanie filmów przeznaczonych tylko dla dorosłych. 

Większość dzieci, które zobaczą takie filmy, czują się z tym źle. Niektóre 
ze wstydu nie mówią o tym mamie. Innych boli brzuch i są zdenerwowa
ne. Jeśli ktoś pokazuje C i takie filmy lub zdjęcia, albo sam/a przypadko
wo natrafisz na nie w komputerze, wówczas poinformuj o tym rodziców. 

• Nie zgadzajcie się na „zły dotyk" czyli na dotykanie miejsc intym
nych nie tylko przez obce osoby, ale także przez tych, których zna
cie, np. sąsiadów, kuzynów czy innych krewnych. 

„Zły dotyk" wywołuje przykrość i lęk. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, 
trzeba natychmiast powiedzieć rodzicom, nawet jeśli ktoś Was straszy 
czy szantażuje. 

Pamiętaj! Twoje ciało to prywatna sfera. 
Nikomu nie wolno jej naruszać. 
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Rozeznaj sytuację. Test 
W poniższe] tabeli zaznacz „!" te zachowania, w których przekroczona 
została granica sfery intymnej. 

Przykładowa sytuacja 
Nieznajomy pyta o twój adres zamieszkania. 
Ko eżanka chce się dowiedzieć, i e zarabiają twoi rodzice. 
Wychowawczyni prosi o podanie numeru telefonu twojej mamy. 
Rejestratorka w przychodni pyta o twój adres zamieszkania. 
Obcy mężczyzna proponuje cl podwiezienie samochodem. 
Kolega z ławki prosi cię o podanie numeru telefonu. 
Chłopcy w k asie chwa ą się, że podg ądali koleżanki, które przebierały 
się na w-f. 
Kolega przeczytał SMS-a w twojej komórce. 
Jadąc windą, jesteś świadkiem kłótni sąsiadów. 
Maciek zrobił zdjęcie Magdzie bez jej zgody I rozesłał klasie MMS-em. 

• 

Dotyk bezpieczny I niebezpieczny 
Granice sfery intymnej każdy z nas ustala sam. Twoja rodzina, przyja
ciele, znajomi i nieznajomi mają obowiązek przestrzegać tej granicy i w 
żadnym wypadku nie można jej przekraczać. Pomyśl więc i podaj przy
kłady sytuacji, w których: 

a) dotyk jest miły i wyraża bliskość: 

b) dotyk wywołuje zakłopotanie: 

c) „zły dotyk" sprawia przykrość I może być niebezpieczny 

Do kogo mogłaby się zwrócić o pomoc osoba, która doświadczyła „złego 

dotyku"? 
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