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Zarabianie pieniedzy
C* f\ C* f\% W% fV**9 4*\* l *V* •*seksem moz ecaJkiem klawe.aleröwniez gorzRie.
Czasem lec i wszystk o doskonale . N a
przyktad, jesl i dobrz e c i si $ wiedzi e i
zatapates si § n a dobreg o frajera . Jesl i o n
chce öd ciebie tylk o to, n a co si§ wczesnie j
umöwiliscie, t o jes t t o w  porz^dku . Pröc z
tego mozesz jeszcze cos zarobic.

lorooy przenoszone na
kontaktöw seksualnyc h

Leczmacz _ moze sieöjQczycpy.
To s q takie dni , kied y ni e c i si § ni e udaje .
Nie masz miejsca do spania, ni e czujesz si§
dobrze, pilni e potrzebujes z pieni^dzy . Ja k
okiem si^gna c ni e widac zadneg o frajera . l
jesli jeszcze zdenerwujes z sie , bo ci si § ni e
wiedzie, to nikt nie  chce mie c z tobq do czy-
nienia.
W taki e dn i prawi e ni e myslis z o  swoi m
zdrowiu. Mimo wszystko musisz uwazac , co
robisz: jesl i ni e uprawias z bezpieczneg o
seksu, to mozes z ztapac AID S lub tak zwa-
ne ST D (chorob y przenoszon e n a drodz e
kontaktöw seksualnych) .
Jesli ztapiesz ST D (rzezaczka , syfilis, wirus-
owe zapaleni e w^trob y itd.) , to moz e by c to
bardzo uci^zliwe . W  kazdy m razi e oznacz a
to, z e prze z pewie n cza s ni e mozes z robi c
kasy.
Jesli pracujes z n a ulicy , n a dworcu, w  knaj -
pach lu b w parku , t o jestes sa m sobi e sze -
fem. Ale te z sa m musis z wszystk o regulo -
wac. Musis z si § sa m o  to zatroszczyc , ab y
miec prezerwatyw y i  ze l poslizgowy . Nawe t
jesli pracujes z w  klubi e lu b w e wtasny m a -
partamencie, t o powiniene s zwröci c n a to

aby mie c pod r^kq dobre prezerwa -
tywy i  zele poslizgowe.

::STD
Przy pracy w seksbiznesie moz e si§ zdarzyc, ze dostaniesz choroby
przenoszonej na drodze kontaktöw seksualnych (STD). Do najbar-
dziej znanych naleza; rzezaczka, syfilis i wirusowe zapalenie w^tro -
by, ponadto jest jeszcze kilka mniej znanych choröb, ktör e röwniez

" grozne. Przed niektörymi chorobami STD mozesz si^
zabezpieczyc, przed innymi  nie. To jest ryzyko

_ zawodowe. Jesli mozesz rozpoznac u
siebie lub u swojego frajera chqr-

b$ STD, to troch? ci to pomoze.
aby bezpiecznie möc robic kas§ .

Jesli ztapiesz ktöra s z choröb STD ,
musisz liczyc si$ z krötsz^ lub

dtuzsza^ przerwq w pracy, ktöra moze
siQ odbic na twojej
kasie. Jezel i choroby
STD nie s^ leczone, to
mog^ miec skomplikowany
przebieg. Ponadto swiadome
zarazanie chorobami ST D jest
karalne!
Jak juz powiedziano: przed niektö-

rymi chorobami mozn a si§ zabez-
pieczyc, przed innymi nie. Rozpoznanie

i leczenie jest najlepszq Strategie, aby möc
dobrze pracowac. Jesli zmiarkujesz, ze cos

nie jest w porz^dku, idz zawsze do lekarza,
ktöremu ufasz lub do wydziatu zdrowia
(Gesundheitsamt). Nie zgadzaj si§ na
"leczenia" za kontuarem bar u lub za
mebloscianka^ frajera. Nigdy ni e
wiesz:

• jakie otrzymujesz
lekarstwa,

• czy one dziatajq,
• czy twoj organizm dobrze

je znosi.
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zanrbianie DienFe' dzy se sem maze D ea lem Klawe.a e rownlez gorzKie. 
Czasem leci wszystko doskonale . Na 
przyklad , jeśli dobrze ci się wiedzie i 
załapałeś się na dobrego frajera . Jeśli on 
chce od ciebie tylko to, na co się wcześniej 
umówiliście , to jest to w porządku . Prócz 
tego możesz jeszcze coś zarobić . 

Lecz' .. . . 
Inac~ym~:r~ł' 
wszystKO J8Sf ao aupy. 
To są takie dni, kiedy nic ci się nie udaje. 
Nie masz miejsca do spania, nie czujesz się 
dobrze , pilnie potrzebujesz pieniędzy . Jak 
okiem sięgnąć nie widać żadnego frajera . I 
jeśli jeszcze zdenerwujesz się , bo ci się nie 
wiedzie, to nikt nie chce mieć z tobą do czy-
nienia. 
W takie dni prawie nie myślisz o swoim 
zdrowiu. Mimo wszystko musisz uważać, co 
robisz : jeśli nie uprawiasz bezpiecznego 
seksu, to możesz złapać AIOS lub tak zwa-
ne STO (choroby przenoszone na drodze 
kontaktów seksualnych). 
Jeśli złapiesz STO (rzeżączka , syfilis , wirus-
owe zapalenie wątroby itd.), to może być to 
bardzo uciążliwe . W każdym razie oznacza 
to, że przez pewien czas nie możesz robić 
kasy. 
Jeśli pracujesz na ulicy, na dworcu, w knaj-
pach lub w parku, to jesteś sam sobie sze-
fem. Ale też sam musisz wszystko regulo-
wać . Musisz się sam o to zatroszczyć , aby 
mieć prezerwatywy i żel poślizgowy . Nawet 
jeśli pracujesz w klubie lub we wlasnym a-
partamencie , to powinieneś zwrócić na to 
uwagę, aby mieć pod ręką dobre prezerwa-
tywy i żele poślizgowe. 

Przy pracy w seksbiznesie może się zdarzyć , że dostaniesz choroby 
przenoszonej na drodze kontaktów seksualnych (STO). 00 najbar-
dziej znanych należą: rzeżączka , syfilis i wirusowe zapalenie wątro
by, ponadto jest jeszcze kilka mniej znanych chorób, które również 

są groźne . Przed niektórymi chorobami STO możesz się 
7"tl"7ni""7"'Ć przed innymi nie. To jest ryzyko 

za'''oclo .... 'e. Jeśli możesz rozpoznać u 
siebie lub u swojego frajera chor-
bę STO, to trochę ci to pomoże, 

aby bezpiecznie móc robić kasę · 
Jeśli złapiesz którąś z chorób STO, 

musisz liczyć się z krótszą lub 
dluższą przerwą w pracy, która moźe 

się odbic na twojej 
kasie. Jeże li choroby 
STO nie są leczone, to 
mogą miec skomplikowany 
przebieg. Ponadto świadome 
zarażanie chorobami STO jest 
karalne! 
Jak już powiedziano: przed niektó-

rymi chorobami można się zabez-
pieczyć , przed innymi nie. Rozpoznanie 

i leczenie jest najlepszą strate\lią , aby móc 
dobrze pracować. Jeś li zmiarkuJesz, że coś 

nie jest w porządku , idź zawsze do lekarza, 
któremu ufasz lub do wydziału zdrowia 
(Gesundheitsamt). Nie zgadzaj się na 
"leczenia' za kontuarem baru lub za 
meblościanką frajera . Nigdy nie 
wiesz: 

• ł·akie otrzymujesz 
ekarstwa, 

• czy one działają, 
• ~zy twój organizm dobrze 

Je znosI. 
® 



Pytania, ktore juz dawno chciatem postawic

tJalTd
cnoro
Jesli uprawiasz seks z kims, kto ma
chorobf STD, mozes z si$ tatwo zara-
zic.
Poprzez bezpieczny seks zmniejszasz
ryzyko, ale nigdy nie mozesz go wyklu-
czyc. WiQkszosc choröb STD jest prze-
noszona poprzez kontakty z btong
sluzowq. Btony sluzowe masz w us-
tach, dupie, oku i kutasie (cewka mo-
czowa).

EiaK mozna poz-
noroD

Jak jnozna zmniej-
3zyc mozTiwosc

• przy waleniu uzywaj zawsze prezer-
watywy

• obci^gaj kutasa tylko z prezerwatyw^
•zrezygnuj z lizania dupy
•zrezygnuj z catowania si$

Wiele choröb STD moze wyleczyc lekarz.
Obowiqzuje tu reguta: im szybciej
zaczniesz leczenie, tym lepiej. Jesli nie
nie robisz, b^dzie coraz gorzej a z cza-
sem nawet niebezpiecznie. Niektöre cho-
roby STD mogq byc bardzo niebezpie-
czne, Jak np. syfilis lub zöltaczka (wiru-
sowe zapalenie wgtrob y B), wirusowe za-
palenie wgtroby  C, a AIDS jest choröb^
smierteln^.
Rada: Daj si$ raz lub dwa razy w roku
przebadad na choroby STD.

^zy mq
SZCZi

Przeciwko wirusowemu zapaleniu w^tro-
by A i B (zöttaczka) mozesz dac si Q
zaszczepic w wydziale zdrowia (Gesund-
heitsamt) lub u lekarza, ktöremu ufasz.
Jednak musis z to zrobic kilkakrotnie w
przepisanych odst^pach czasu.
Przeciwko innym chorobom STD nie ma
Jak dot^d zadnej szczepionki. Pomaga tu
regularna kontrola w wydziale zdrowia
(anonimowo i  bezptatnie) lub u lekarza
twojego zaufania, gdyz niektöre choroby

STD mozesz ci^gle na nowo
ztapac.

Czym rozniasieForrny wjrusbw«man* >go
Istnieje co najmniej szesc form wiruso-
wego zapalenia w4troby i kazda ozna-
czona jest litera^ alfabetu, na przyktad za-
palenie wattoby A. Dia ciebie interesujq-
ce jest zapalenie w^troby A, B i C.

Zapalenie watroby A i B mozesz ztapac
lub kogos zarazic poprzez stosunek
seksualny. Najcz^scie j zapalenie watro-
by jest przenoszone katowo-ustnie, na
przyktad przy lizaniu dupy (wirus zapa-
lenia wqtroby A znajduje si§ w stolcu!).
Kazde zapalenie wgtroby
potrzebuje dwöch do czterech
tygodni, zanim je zauwazysz.
W mi^dzyczasie mozesz nim
zarazic klientöw lub przyjaciöt.

Zapalenie watroby C tapiesz
tylko poprzez kontak t z krwi^.
Szczegölnie narazeni 33
narkpmani, ktörz y uzywaj^
wspölnej igty i ludzie, ktörzy
otrzymujq konserwowan^ krew.
Jesli jednak oterujesz röwniez specjal-
ne ustugi, w czasie ktörych plynie u
ciebie i  frajera krew, mozesz röwniez
ztapac zapalenie watroby C. Zapalenie
wattoby C jest dlatego takie niebez-
pieczne, poniewaz mozna je
ieczyc wyt^cznie bardzo siinym i
lekami i  to tylko w 25%
przypadköw. 75% musi liczyc
siQ z trwatym uszkodzeniem
watroby, ktore mpze
spowodowac smierc.

Je li uprawiasz seks z kimś, kto ma 
chorobę STO, możesz się łatwo zara-
zić . 
Poprzez bezpieczny seks zmniejszasz 
ryzyko, ale nigdy nie możesz go wyklu-
czyć . Większość chorób STO Jest prze-
noszona poprzez kontakty z błoną 
śluzową. Błony śluzowe masz w us-
tach, dupie, oku i kutasie (cewka mo-
czowa). 

akmożna zmniej-
s~c mOZllWOSC 
gho,.'ł"Bs'§9~ 
• przy wa enlu uzywaJ zawsze prezer-

watywy 
• obciągaj kutasa tylko z prezerwatywą 

z lizania dupy 
' zr"n'onul Z całowania się 

Wiele chorób STO może wyleczyć lekarz. 
Obowiązuje tu re\luła : im szybciej 
zaczniesz leczenie, tym lepiej . Jeśli nic 
nie robisz , będzie coraz gorzej a z cza-
sem nawet niebezpiecznie. Niektóre cho-
roby STO mogą być bardzo niebezpie-
czne, jak np. syfilis lub żółtaczka (wiru-
sowe zapalenie wątroby B), wi rusowe za-
palenie wątroby C, a AIOS jest chorobą 
śmiertelną. 
Rada: Oaj się raz lub dwa razy w roku 
przebadać na choroby STO . 

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątro
by A i B (żółtaczka) możesz dać się 
zaszczepić w wydziale zdrowia (Gesund-
heitsamt) lub u lekarza, któremu ufasz. 
Jednak musisz to zrobić kilkakrotnie w 
przepisanych odstępach czasu. 
Przeciwko innym chorobom STO nie ma 
jak dotąd żadnej szczepionki. Pomaga tu 
regularna kontrola w wydziale zdrOWia 
(anonimowo i bezpłatnie) lub u lekarza 
twojego zaufania, gdyż niektóre choroby 

STO możesz ciągle na nowo 
złapać . 

zvm rożnia sie onnv WJrUSowego 
a~arenl~ 
ąIrODy. 

Istnieje co najmniej sześć form wiruso-
wego zapalenia wątroby i każda ozna-
czona jest literą alfabetu, na przykład za-
palenie wątroby A. Ola ciebie interesują
ce jest zapalenie wątroby A, B I C. 

Zapalenie wątroby A i B możesz złapać 
lub kogoś zarazić poprzez stosunek 
seksualny. Najczęściej zapalenie wątro
by jest przenoszone kałowo-ustnie, na 
przykład przy lizaniu dupy (wirus zapa-
lenia wątroby A znajduje się w stolcu!) . 
Każde zapalenie wątroby 
potrzebuje dwóch do czterech 
tygodni , zanim je zauważysz . 
W międzyczasie możesz nim 
zarazIć klientów lub przyjaciół . 

Zapalenie wątroby C łapiesz 
tylko poprzez kontakt z krwią. 
Szczególnie narażeni są 
narkomani, którzy używają 
wspólnej igły i ludzie, którzy 
otrzymują konserwowaną krew. 
Jeśli jednak oferujesz również specjal-
ne usługi , w czasie których płynie u 
ciebie i frajera krew, możesz również 
złapać zapalenie wątroby C. Zapalenie 
wątroby C jest dlatego takie niebez-
pieczne, ponieważ można /·e 
leczyć wyłącznie bardzo si nymi 
lekami i to tylko w 25% 
przypadków. 75% musi l iczyć 
się z trwałym uszkodzeniem 
wątroby , które może 
spowodować śmierć. 



po ok. 2 do 1 4 dni: bö l przy sikaniu, zöttawa
wydzielina z kutasa, swe/dzenie w dupie, takze böle gardta, moze
tez byc, ze nie ma zadnych objawöw!

Syfilis (lue
na obrzezu, sucha sköra, i
chni^cie w^ztöw chtonnych
bezobjawowa, syfili s mozes .

Kandydoza
sw^dzenie, niekiedy tuszczenie siQ zot^dzi
pracia, biate plamy w gardle

Wszy tonowe
sw^dzenie, mate czarne punkty w e wtosach ton
ktöre si§ niekiedy poruszaj^ , mate zadrapani a

Hna kOnCZySta brodawk i na zotedzi, w
lub natytku, sw^dzenie, czasem niewidoczne

p^cherzyki na wardze, na
kutasie, w dupie lub w gardle, wprawdzi e p^cherzyki
zanikaj^, ale znöw pojawiaj^ si§, jesli jestes chory

Zapalenie cewki moczowej
böle przy sikaniu, niekied y kropeik i z wodnym wyciekiem, böl ja/J

OWIGTZD sw^dzenie , czerwona wysypka na cafym ciele
cz^sto mi^dzy palcami lu b w fatdach sköry, na nadgarstku re>
w dotach podkolanowych

böle przy sikaniu, niekiedy kropeiki  z wodnym
wyciekiem, dolegliwosci stawowe, cz^sto prawie bez objawöw

apaene W q r Oy zmeczenie , zöttawa sköra, zöttawa
twardöwka (biatko oka), brazowy mocz, jasny stolec, biegunka, objawy podobne
do grypy, mozna uniknac przez szczepienie

B ja k przy zapaleniu w^troby A, tylko
jeszcze gorzej, czasem dolegliwosci wajroby, wymioty, nudnosci, mozna
uniknac przez szczepienie

C ja k przy zapaleniu wqtroby A, nie
mozna siQ jednak zaszczepic, dotyczy ludzi, ktörzy uzywaja^ wspölnej igty
do wstrzykiwania narkotyköw,  zdarza si$ röwniez prz y transfuzjach krwi ,
najcz^sciej bardzo skomplikowany przebie g choroby

Rzeżączka po ok. 2 do 14 dni: ból przy sikaniu, żółtawa 
wydzielina z kutasa, swędzenie w dupie, także bóle gardła , może 
też być , że nie ma żadnych objawów! 

Kłykcina kończysta brodawki na żołędzi , w 
lub na tyłku , swędzenie , czasem niewidoczne 

~~~~~~~IIIIIIIIIII!~~!!I!!!!!!I!!!!!I!I~~~~~()~p~r~y~S~Z~C~Z~k~a~~pę~C~h:er~ZYfk~i ~na~w~a~r~dz~e~, ~na~~""~ Kandydoza kutasie , w dupie lub w gardle, wprawdzie pęcherzyki 
swędzenie , niekiedy łuszczenie się żołędzi zanikają , ale znów pojawiają się , jeśli jesteś chory 
prącia . białe plamy w gardle 

Świerzb swędzenie , czerwona wysypka na całym ciele, 
często między palcami lub w fałdach skóry, na nadgarstku ręki i 
w dołach podkolanowych 

Chlamvdia bóle przy sikaniu, niekiedy kropelki z wodnym 
wyciekiem, dolegliwości stawowe, często prawie bez objawów 

Zapalenie wątroby B jak przy zapaleniu wątroby A, tylko 
jeszcze gorzej , czasem dolegliwości wątroby , wymioty, nudności , można 

_~=~~~~=u;n;ik;n;ą;ć~p;rz~ez szczepienie 

Zapalenie wątroby C jak przy zapaleniu wątroby A, nie 
można się jednak zaszczepić , dotyczy ludzi , którzy używają wspólnej igły 
do wstrzykiwania narkotyków, zdarza się również przy transfuzjach krwi , 
najczęściej bardzo skomplikowany przebieg choroby 

--



Jesli przestrzegasz ra d odnosnie choröb STD, to jest tp naj-
lepsze zabezpieczeni e przed HIV . Niniejszy rozdzia t zajmuj e
si^ regutam i bezpieczneg o seks u odnosnie HI V i AIDS. Wi-
rus HIV przekazuje si f o wiele ciezej niz choroby STD, dlate-
gp przestrzeganie nastepujqcyc h regut bezpiecznego seks u
nie oznacza jeszcze ochrony przed chorobami STD.

Coto jest HIV,
co to jest AIDS?
HIV to wirus, ktöry m mozna
siezaraziö.
AIDS to choroba, ktör a mo-
ze pözniej wybuchnac.

Naj
skr

wazniejsze w
skrocie:
Istnieje dla ciebie bardzo duz e ryzyko
zarazenia siQ wirusem HIV:
•jesli pierdolqc kogos nie bierzesz

kondomöw
• jesli daj^c SI Q komus wypierdolic nie

uzywasz kondomö w
• jesli przy obcigganiu dostaje si§ sper-

ma do ust
• jesli wstrzykujesz söbie narkotyk igl̂ ,

ktörej juz ktos uzywat

Duze ryzyko istnieje dla ciebie jesli
pijesz alkohol, bierzesz piguty lub inne
narkotyki prze d lub w czasie robienia
kasy. Praca wydaje ci si$ Izejsz^, ale
jestes mniej ostrozny!

'

mozna

Wszyscy ludzi e posiadaj^  substancj e
w swoje j krwi , ktör e chroni ^ ic h przed
chorobami. U  ludzi, ktörzy maj^ AIDS,
ochrona t a ni e dziat a w  wystarczaj^ -
cym stopniu . Dlateg o dostaj^ ciezkic h
zakazeri, na ktöre mog^ umrzec.
Zakazenia t e (np . zapalenie ptuc ,
ci^zka biegunka) mozn a przez pewien
okres czas u dobrz e leczy c lekami .
Takze prze z zazywani e kilk u nowyc h
leköw wirus HIV "znika" z krwi zakazo-
nych. Mimo wszystko wirus chowa si§
na przykta d w  narz^dac h wewn^trz -
nych i  w^ztach chtonnych . Wiru s jes t
tarn jeszcze , ale  nie  mozn a wykaza c

Hego obecnosci w krwi.

Ale:
Nikt ni e jest w stanie  powiedziec . ja k
dlugo musi si$ zazywac te leki.
Nikt ni e wie, czy t e lek i maja , cia.gte
dziatanie.
Nie wszysc y ludzie dobrz e znosza . te
leki (cieztöe dziatenia uboczne).
Zazywanie jes t bardzo skomplikowa -
ne i  dla chjopcöw w seksbiznesie pra-
wie niemozliwe do przestrzegania (za-
wsze o  te j same j godzinie i  do kilku -
dziesieciu tabletek dziennie).
Nie ma jeszcze szczepionki.

Obecnie da  si § tylk o powiedziec , ze
infekcje, ktör e stanowia _ kliniczn y ob -
raz chorob y AIDS , mozn a w  miar §
dobrze leczyö . Röwnie z wzrasta dtu -
go&6 zycia osöb chorych na AIDS. Ni e
oznacza t p jednak odwotani a alarmu :
nie m a widoku jeszcze n a catkowite
wyleczeniel

Rytania,ktörejuzänciaterndawnopostawic
lufr ^  ,mam pytanie!

Cp lo jestmebeipieczny
SGKS .
Niebezpieczny sek s m a wöwcza s
miejsce, jesl i sperm a lu b kre w
przeniknie d o twojeg o ciat a lu b ciat a
twojego seksualneg o partner a (np .
usla, dupa , ran y o  duzej powierzchni ,
oczy).
Przy niebezpieczny m seksi e moz e
wi§c zosta c przeniesion y wirus HIV,
Jak röwniez choroby STD .

Czy ryzykonisfAnjS zaiejopliczby seksü-amycn partne-row?
Jesli stosujes z si § d o regu t bezpie -
cznego seksu to nie.
Natomiast niebezpieczn y sek s tylko z
jednq osoba ^ oznacz a bardz o duz e
ryzyko. Dotycz y t o röwnie z partner a
seksualnego, w  ktöry m si § zakocha -
tes. Nawe t jesl i przychodz i c i t o z  tru-
dem: mitos c ni e chron i prze d AIDS .
Zaufanie oznacz a uzywani e prezer -
watyw i zelöw poslizgowych.
Chodzi wi^ c zawsz e o  to , jak i mas z
seks, a nie z kim i Jak cz^sto.

Czy moznazobaczyc, ze ktosjest zai
wirusem
Nie!
Nawet jesli juz ktos ma AIDS, moze
Iwygla/dac bardzo zdrowo .

Bfl

Jeśli przestrzegasz rad odnośnie chorób STO, to jest to naj-
lepsze zabezpieczenie przed HIV. Niniejszy rozdział zajmuje 
się regułami bezpiecznego seksu odnośnie HIV i AIDS. Wi-
rus HIV przekazuje się o wiele ciężej niż choroby STO, dlate-
go przestrzeganie następujących reguł bezpiecznego seksu 
nie oznacza jeszcze ochrony przed chorobami STO. 

Co to jest HIV, 
co to jest AIDS? 
HIV to wirus, którym można 
się zarazić. 
AIDS to choroba, która mo-
że później wybuchnąć. 

liważniejsze W rocie: 
Istnieje dla ciebie bardzo duże ryzyko 
zarażenia się wirusem HIV: 
• jeśli pierdoląc kogoś nie bierzesz 

kondomów 
• jeśli dając się komuś wypierdolić nie 
używasz kondomów 

• jeśli przy obciąganiu dostaje się sper-
ma do ust 

• jeśli wstrzykujesz sdbie narkotyk igłą , 
której już ktoś używal 

Duże ryzyko istnieje dla ciebie jeśli 
pijesz alkohol , bierzesz piguły lub inne 
narkotyki przed lub w czasie robienia 
kasy. Praca wydaje ci się lżejszą , ale 
jesteś mniej ostrożny! 

Cz~ 4JpS można leczyc. 
Wszyscy ludzie posiadają substancje 
w swojej krwi , które chronią ich przed 
chorobami. U ludzi, którzy mają AIDS, 
ochrona ta nie działa w wystarczają
cym stopniu. Dlatego dostają ciężkich 
zakażeń, na które mogą umrzeć. 
Zakażenia te (np . zapalenie pluc , 
ciężka biegunka) można przez pewien 
okres czasu dobrze leczyć lekami. 
Także przez zażywanie kilku nowych 
leków wirus HIV "znika" z krwi zakażo
nych . Mimo wszystko wirus chowa się 
na przykład w narządach wewnętrz
nych i węzłach chlonnych. Wirus jest 
tam jeszcze, ale nie można wykazać 
jego obecności w krwi. 

Ale: 
Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak 
długo musi się zażywać te leki. 
Nikt nie wie, czy te leki mają ciągłe 
działanie . 
Nie wszyscy ludzie dobrze znoszą te 
leki (ciężkie działania uboczne). 
Zażywanie jest bardzo skomplikowa-
ne I dla chłopców w seksbiznesie pra-
wie niemożliwe do przestrzegania \za-
wsze o tej samej godzinie i do ki ku-
dziesięciu tabletek dziennie). 
Nie ma jeszcze szczepionkf. 

Obecnie da się tylko powiedzieć, że 
infekcje, które stanowią kliniczny ob-
raz choroby AIDS, można w miarę 
dobrze leczyć. Również wzrasta dłu
goŚĆ życia osób chorych na AIDS. Nie 
oznacza to jednak odwołan ia alarmu: 
nie ma widoku jeszcze na całkowite 
wyleczeniel 

evtanial.. które iuż 
tta~QO ~J1Clatem 
~&LaWIC 

Main pytanie! 

~fe~~8fJczny sekS. 
Niebezpieczny seks ma wówczas 
miejsce , jeśli sperma lub krew 
przeniknie do twojego ciala lub ciała 
twojego seksualnego partnera (np . 
usta, dupa, rany o dużej powierzchni , 
oczy). 
Przy niebezpiecznym seksie może 
więc zostać przeniesiony wirus HI V, 
jak również choroby STD. 

~~I~~kz~iif~p,a
O IfCZSy seks~
a nV.fn partne-row·. 
Jeśli stosujesz się do regul bezpie-
cznego seksu to nie. 
Natomiast niebezpieczny seks tylko z 
jedną osobą oznacza bardzo duże 
ryzyko. Dotyczy to również partnera 
seksualnego, w którym się zakocha-
łeś . Nawet jeśli przychodzi ci to z tru-
dem: miłość nie chroni przed AIDS. 
Zaufanie oznacza używanie prezer-
watyw i żelów poślizgowych . 
Chodzi więc zawsze o to , jaki masz 
seks, a nie z kim i jak często . 

c~można , 
lO aczvc, ze ktos 
les zaraZODV_ 
wirusem HIV? 
Nie! 
Nawet jeśli już ktoś ma AIDS, może 
wyglądać bardzo zdrowo. 



CjzyAlDStepie.sie, jesli uprawiasie seks z
m^zczyznami?
Nie, jesl i uprawiasz bezpieczn y seks .
Wöwczas mozesz bez ryzyka miec
seks z  mezczyznami. Dotyczy to
röwniez seks u z  kobietami: uprawia j
tylko bezpieczny seks .

esli wali si
est me-zne?

Tak, röwnie z to jest niebezpieczne .
Bardzo szybk o moz e dojs c d o mafyc h
zranieri n a twoim kutasie  lu b w  twojej
dupie. Prze z te mat e ran y moze  prze -
dostac sie ; do twojego ciata krew zara-
zona wirusem HIV .

rnam seks. KTpiest
Jak qzesto zdarzasie, ze
z KfroJ», ,zgrazony tymwirusem?
Nikt tego ni e wie. Jesli miates seks z
wieloma mQzczyznam i i  kobietami, t o
byc moze byt ktos z nich zarazony. Na
dziesiQciu m^zczyzn, ktörzy maj^ re-
gularny sek s z innymi m^zczyznami ,
moze zdarzyc si§, ze jeden z  nich m a
tego wirusa. Lec z tak dtugo, Jak upra -
wiasz bezpieczny seks, nie musisz si§
martwic.

o tq jestzpieczny seks?
Bezpieczny sek s jes t wöwczas , jesl i
przy waleniu i obciqganiu uzywasz do-
brych prezerwatyw i odpowiednich zeli
poslizgowych.
Przy obciqgani u uwaza j n a to , ab y
pracowac z kondomem. Jesl i fraje r lub
ty chcesz obciqgac bez prezerwatywy,
lo uwaza j n a to , ab y sperm a ni e do -
stata si e do ust . Lepie j uzywa j jedna k
prezerwatyw, on e chroni q przed  cho -
robami przenoszonym i n a drodz e
seksualnej. Wydzielin a prz y podniece -
niu jest raczej marym ryzykiem.
Jesli uzywasz dildo (kutas z gumy) lub
innych zabawek , uwaza j n a to , ab y
byty uzywane tylko na jednej osobie.
Röwniez prz y ostrzejszy m seksie , np .
biczowanie, musis z zwraca c uwag §
na kontak t z  krwiq , a  wiec tylko jedna ^
osobq chtostac tym samym biczem .
Bezpieczny sek s z  kobietami : prz y
waleniu musis z röwnie z uzywa c pre -
zerwatywy.
Bezpieczny sek s oznacza , z e pono -
sisz bardzo  mat e ryzyko zarazenia si e
HIV.

A WJQ C jeszczerazi
Rzniecie si Q be z prezerwatyw y jes t
niebezpiecznel
Jeäli sperm a przedostani e si e d o
twoich ust , t o obcia.gani e jes t röwnie z
niebezpieczne
Dlatego:
Rzn^6 sie zawsze z prezerwatywq
Obciacgac mozliwi e zawsz e z  prezer -
watywq

Poza tym!
Jest cat a mas a broszure k o  gumkach,
o obci^ganiu i  o chorobach przenoszo-
nych drog q kontaktö w seksualnych .
Zapytaj po prostu streetworkera!

j Jesli pracujesz
jw seksbiznesi e

usisz. znac oRreslone regyty gry,
lözliwegoaby mo c oc.enic ryzyko m' _zarazenia s\q wirusem HIV.

Najwßznieisze regufy grybezpiecznego seRsuto:
nigdy nie pieprzyc si^ bez prezerwatywy i
odpowiedniego zelu poslizgowego
przy obci_agani u sperma nie moze dostac
do ust; röwnie z tu uzywac prezerwatyw y
nie dopuscic d o przenikniecia spermy lub
krwi do organizmu

nie dopuscic d o zetkniecia si^ spermy lu b
krwi ze zranieniami o duzej powierzchni

dildo (kutas z gumy) i  inne zabawki (np. wibratory)
uzywac tylko dla jednej dupy, twojej lub jego,
nigdy nie uzywac röwnoczesni e we

przy sado-masochistycznych praktykach i
piercingu musisz wiedziec, c o robisz, gdyz
maczej moze dojsc dp zakazenia lub nie
zamierzonych zranien . Röwniez przy statych
klientach ryzyko nie jest mniejsze .

(12)
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SI ,Jes I uprawia 
SI sekS z . 
m zczyznaml? 
Nie, jeśli uprawiasz bezpieczny seks. 
Wówczas możesz bez ryzyka mieć 
seks z mężczyznami. Dotyczy to 
również seksu z kobietami : uprawiaj 
tylko bezpieczny seks. 

A ieśli wali sie .. 
bez spuszc~nla 
CZY to lest nle- ' 
De%pleCzne? 
Tak, również to jest niebezpieczne. 
Bardzo szybko może dojśc do małych 
zranień na twoim kutasie lub w twojej 
dupie. Przez te małe rany może prze-
dostać się do twojego ciała krew zara-
żona wirusem HIV. 

Jak cz~to zdarza 
slfr ze m setks 
~ąrClghv.?~s 
wirUsem". 
Nikt tego nie wie. Jeśli miałeś seks z 
wieloma mężczyznami i kobietami , to 
być może był ktoś z nich zarażony . Na 
dziesięciu mężczyzn , którzy mają re-
gularny seks z innymi mężczyznami , 
może zdarzyć się , że jeden z nich ma 
tego wirusa. Lecz tak dłu~o , jak upra-
wiasz bezpieczny seks, nie musisz się 
martwić . 

Co tQd'est Ilezpl czny seks? 
Bezpieczny seks jest wówczas , jeśli 
przy waleniu i obciąganiu używasz do-
brych prezerwatyw I odpowiednich żeli 
poślizgowych . 
Przy obciąganiu uważaj na to , aby 
pracować z kondomem. Jeśli frajer lub 
ty chcesz obciągać bez prezerwatywy, 
to uważaj na to, aby sperma nie do-
stała się do ust. Lepiej używaj jednak 
prezerwatyw, one chronią przed cho-
robami przenoszonymi na drodze 
seksualnej . Wydzielina przy podniece-
niu jest raczej małym ryzykiem . 
Jeśli używasz dildo (kutas z gumy) lub 
innych zabawek, uważaj na to, aby 
były używane tylko na jednej osobie. 
Również przy ostrzejszym seksie, np. 
biczowanie, musisz zwracać uwagę 
na kontakt z krwią , a więc tylko jedną 
osobę chłostać tym samym biczem. 
Bezpieczny seks z kobietami : przy 
waleniu musisz również używać pre-
zerwatywy. 
Bezpieczny seks oznacza, że pono-
sisz bardzo małe ryzyko zarażenia się 
HIV. 

A więc jeszcze 
raz: 
Rżni ęc i e s i ę bez prezerwatywy jest 
niebezpiecznel 
Jeśl i sperma przedostan ie się do 
twoich ust, to obciąganie jest również 
niebezpieczne 

Dlateao: 
Rżnąć się -8Nsze z prezerwatywą 
Obciągać możliwie zawsze z prezer-
watywą 

Poza tym! 
Jest cała masa broszurek o gumkach, 
o obciąganiu i o chorobach przenoszo-
nych drogą kontaktów seksualnych . 
Zapytaj po prostu streetworkera! 

Jeśli pracujesz 
w sel<sbiznesie 

Musis~ znać określone re~ ... łv ary, 
aby moą ocenlC( ryzyko m zllWt!go 
zarażenia się wIrLIsem HI . 

Naiważnieisze reaułv ary bezpiecznego sel{slfto: 
nigdy nie pieprzyć się bez prezerwatywy i 
odpowiedniego zelu poślizgowego 
przy obciąganiu sperma nie może dostać się 
do ust; również tu używać prezerwatywy 
nie dopuścić do przeniknięcia spermy lub 
krwi do organizmu 

nie dopuścić do zetknięcia się spermy lub 
krwi ze zranieniami o dużej powlerzcl1ni 

dildo (kutas z gumy) i inne zabawki (np. wibratory) 
u~ywać.tylkp dlaje~nej dupy, ~wojej lu~ jeQo, 
nigdy nie uzywac rownoczesnle we dwojkę! 

przy sado-masochistycznych praktykach i 
piercingu musisz wieaziec, co robisz, gdyż 
Inaczej może dojść do zakażenia lub nie 
zamierzonych zranień. Również przy stałych 
klientach ryzyko nie jest mniejsze . 



szta ci le
regut
•

spuszczasz go? NIE
masujsz go?

wktadasz mu palec do dupy?

wpychasz m u piesc do dupy?

bijesz lub biczujsz go?

catujesz go lub catujesz go z
j^zykiem?

obci^gasz mu i  nie spuszcza ci
si$ do ust?

obci^gasz mu i jego sperma
dostaje s\q  do twoich ust?

lizesz mu dupe?

spuszcza on r§ka?

obciqga ci?

obciacia ci a ty spuszczasz mu
si? do ust?

walisz go bez prezerwatywy?

walisz go z  prezerwatywy i  zelem
poslizgowym

jego palec jest w twojej dupie?

lize ci dup§?

wall ci§ bez prezerwatywy?

wpycha ci piesc do dupy?

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE

(uzywaj
gumowych
rqkawic)
(uzywaj
gumowych
r k w i c

(jesli nie ma
w lub na dupie
krwi!)

nawet jesli
sie_ ni e
spuszczasz

nawet jesli
nie spusc

(uzywaj
gumowych
rgkawic")

l jeszcze jest brudny (dirty) seks
Ogölnie mozesz powiedziec, ze göwno (scat, kawior) i mocz (ztoty deszcz) nie 33
ryzykiem zarazenia si§ wirusem HIV, jesli przestrzegasz regu t gry! Natomiast
moga^ zostac przekazane inne choroby. Uwazaj przy brudnym seksie szczegölnie
na to, by nie nie dostato si§ do ust lub oczu!

Jesli walisz lub jestes walony, musisz uzywac dobrych gumek i  rozpusz-
czalnych w wodzie lub zawierajacych Silikon zeli poslizgowych.
Nigdy nie bierz do walenia srodkö w zawierajacych oleje lub ttuszcze (np.
krem Nivea , oliwk a dziecinna , margaryn a itd.) , gdy z wted y uszkadzasz
prezerwatywy!
Streetworkerzy, poradnictwa dla zuli, AIDS-Hilfe i wydzialy zdrowia majq
"odpowiednie i  dobre" srodki . Zapytaj o nie. Cz^sto otrzymasz tarn kon-
domy i zele poslizgowe bezptatnie.

Bqdz ostrozn y prz y automatach z  prezerwatywam i tanich firm. Cz^sto
znajdziesz tar n prezerwatywy,  ktör e wielokrotni e 3 3 zgi^te ( w tzw. jaj -
kach-niespodziankach i  zapalniczkach). Taki e prezerwatywy z reguty nie
53 do uzytku!

Rada: usta l z  twoim klientem , z e b^dzieci e si § walic  tylk o uzywaja c
twoich gumek!

Maty przegla d chodliwych prezerwaty w i  zeli poslizgowych , jesl i chces z
walic jakiegos m^zczyzn^:

Dupa mezczyzny jest ciasniejsza i nie tak wilgotna Jak pochwa. Dlatego gumka
musi byc o wiele bardziej wytrzymata. Powinienes uzywac tylko bardzo mocnych
gumek Jak np. HT-Spezial, Hot Rubber (black, classic, easy) , Mondos, GaySafe.

»oslizgowe
KY jelly, Softglide Masculin, Eros, Wet Stuff i  wtasna produkcja aptek utatwiajq
wejscie do dupy i  powinny byc "obficie" uzywane. Przy masazu i waleniu konia
oddajg one tez dobre ustugi !

Przy waleniu: tapy precz pd .
margaryny, kremu Nivea i oliwy!

wkladasz mu palec do dupy? 

wpychasz mu pięść do dupy? NIE 
NIE 
NIE 
NIE 

obciągasz mu i jego sperma 
dostaje się do twoich ust? TAK 

NIE 
NIE 
NIE 
NIE 

walisz go bez prezerwatywy? TAK 
NIE 
NIE 
NIE 

wali cię bez prezerwatywy? TAK 
wpycha ci pięść do dupy? NIE 

-- -

(używaj 

?ęk~~fc)Ch 

Gaśli nie ma 
w lub na dupie 
krwi!) 

n;.wętjeśli 
Się nie 
spuszczasz 

nawet jeśli 
się nie spuści 

(używaj 
gUmO\'ł~Ch 
rękawIc 

I jeszcze jest brudny (dirty) seks 
Ogólnie możesz powiedzieć , że gówno (seat, kawior) i mocz (złoty deszcz) nie są 
ryzykiem zarażenia się wirusem HIV, jeśli przestrzegasz reguł gry! Natomiast 
mogą zostać przekazane inne choroby. Uważaj przy brudnym seksie szczególnie 
na to, by nic nie dostało się do ust lub oczu! 



• Q  cqjuz öd dawna! cnciate m zapyfac

Wczymrezer
l

rm rzecz, ze. czasemrwatywa rwie SIQ?
Jest wiele powodöw:
Najcz^sciej dlatego gumka niszczy si§ , bo uzywasz za cienkiej
gumki. Bierz szczegölnie mocne prezerwatywy.

Minete data waznosci!

Przy otwieraniu opakowania lub przy naktadaniu uszkodzites
prezerwatywy swoimi paznokciami .

Zle natozytes i na przyktad nie zostawites w prezerwatywie
zbiornika na sperme^

Posmarowates za mato zelu na prezerwatywy.

Za twardo i za cz^sto posuwates, wyci^gajac przy tym catkiem
kutasa.

Wziajes zty srodek poslizgowy (masto, oliwka dziecinna, waze-
lina itd.).

Po prostu miates pecha. Öd czasu do czasu prezerwatywy rwa^
si$. Do cholery, to moze si§ przydarzyc. Dlatego umöw si< ? z
frajerem, w miar§ mozliwosci, ze nawet Jesli ci§ wali z prezerwa-
tywq, to nie spuszcza ci siq w dupie .

Jak dobrze nawijam kondoma namojeqo IUD ieqo KUfasa '
Kazdy, kto naktadat kondomy, zna ten problem. Albo kondom nie
naciacja si§ (bo zle go trzymates), albo zsuwa si§ (wtedy masz
zel na palcach), albo zsuwa si$ pod napletek, a opakowanie jest
tez trudno otworzyc.
Tu pomaga tylko : cwiczyc, cwiczyc, cwiczyc.

|Ten mafy poradnik powin ien' *  r—==—i ci pomoc.
Przed
Trzymaj koniec gumki (zbiornik ) pomi^dz y
kciukiem a  palcem wskazujacym, pierscieri
do nawiniacia musi znajdowac siQ po stroni e
zewnQtrznej. Jesli nie ma zbiornika, t o zröb
go. W zbiorniku na sperme^ nie moze byc po-
wietrza, gdyz inaczej gumka szybcie j ulega
zniszczeniu.

Naciqgnij gumke^ Jak najdalej na kutasa .

Naktadaj zawsz e sam gurnk^.

Posmaruj duz o zelu na gumk§ i woköt dupy
(musi byc dobry posuw!)

Kropla zelu w prezerwatywie podwyzsza
„prawdziwosc uczucia".

W czasie walenia
Zaczynaj powol i i  ostroznie walic. Z czasem
dupa rozluznia si§, wöwczas gumka nie ule-
ga tak tatwo uszkodzeniu .

Jesli siedzisz na frajerze, to nie moze on
wciaz wyciqgac swojego kutasa. Wöwczas
lepiej kontrolujesz walenie .

Kontroluj cz^sto, czy prezerwatywa si? nie
zsune^a.

Potem
Trzymaj mocno prezerwatywQ, kied y
wyciqgasz kutasa z dupy. Wyci^gac , kiedy
kutas jeszcze stoi.

I Q co iuż od d~..wna chclatem zapylac 

Jest wiele powodów: 
Najczęściej dlatego (:)umka niszczy się , bo używasz za cienkiej 
gumki. Bierz szczegolnie mocne prezerwatywy. 

Minęła data ważności ! 

Przy otwieraniu opakowania lub przy nakładaniu uszkodziłeś 
prezerwatywę swoimi paznokciami. 

Żle nałożyłeś i na przykład nie zostawiłeś w prezerwatywie 
zbiornika na spermę . 

Posmarowałeś za mało żelu na prezerwatywę . 

~~t1~~rdo i za często posuwałeś , wyciągając przy tym całkiem 

Wziąłeś zły środek poślizgowy (masło , oliwka dziecinna, waze-
lina itd.). 

Po prostu miałeś pecha. Od czasu do czasu prezerwatywy rwą 
się . Do cholery , to może się przydarzyć . Dlatego umów się z 
frajerem , w miarę możliwości , że nawet jeśli cię wali z prezerwa-
tywą , to nie spuszcza ci się w dupie. 

Każdy , kto nakładał kondomy, zna ten problem. Albo kondom nie 
naciąga się (bo źle go trzymałeś), albo zsuwa się (wtedy masz 
żel na palcach), albo zsuwa się pod napletek, a opakowanie jest 
też trudno otworzyć . 

Tu pomaga tylko: ćwiczyć , ćwiczyć , ćwiczyć . 



janie
Obciaganiejest rozpowszechnionq praktyka seksualna pomiedzy zulem a frajerem.
Je£li dajesz obciagaö, to mozesz sie oprzec, zamknac oczy i mygleö o czymS pod-
niecaj^cym. Dia wielu chtopcöw jest to w porzadku.
Obciaganie frajerowi to juz coä innego. Jedn i chtopcy uwazajq, ze to jest w porzad -
ku, b o szybko idzie , drudz y chtopc y odczuwaja . to jako nieprzyjemne lu b wstretne.
Mozna rownie z obciagad z gumka. , wöwczas cat a rzec z jest mnie j wstrgtna lub
mniei nieprzyjernna.
Ryzyko zarazenia sie wirusem HIV istniej e tylko wtedy, jeÄli sperma dostanie siQ do
twoich ust.

(18)

O co juz öd dawna chciatem zapytac

Co jestT jesli dajq obciqgac?.
Dla ciebie nie ma zadnego ryzyka ztapania HIV.
Mozesz jednak zarazic frajera wirusem HIV, jesli jestes pozytywny i
spuszczasz mu si§ do ust.

PO jest jesl i jemu obci^gam?
Jak dtugo sperma nie dostaje si§ do twoich ust, t o nie ma ryzyka zaraze-
nia si§ HIV. Cz^sto zdarza sie, ze frajer jest bardzo podniecony w  cewce
moczowej znajduje si^ ptyn nasienny. Mozesz powiedziec frajerowi, zeby
wysikat si§ przed obciacjaniem, to wyptukuje ptyn nasienny z  cewki moc-
zowej.
Jesli masz mate rany (krwawienie dziqset, p^cherzyki, zapalenie gardta ) w
ustach i  w gardle, uzywa j z zasady kondomöw .

spuscji mi sie do ustsj suscic ?
Sperma w ustach oznacza dla ciebie bardzo duze ryzyko zarazenia si§ wi-
rusem HIV. Zwröc na to uwag^ frajerowi. Nawet jesli proponuje wi^cej pie-
ni^dzy, zastanöw si§ doWadnie, co mu oferujesz. Spuszczenie si§ do ust
jest niebezpieczne. Jesli si§ to juz zdarzy, natychmias t wyplu j sperm§ i
wyptucz doktadnie usta, jesli to mozliwe. Niczego nie polykaj.

Co jest, jesli frajer powie, zezrobittc&t? '  ^
Nie wierz temu. W srodowisku tyle siQ opowiada. By c moze möwi praw-
d§, lub tez nie. U nikogo nie widac, czy jest zarazony HIV, czy nie.
Negatywny wynik testu nie möwi jeszcze nie o obecnym stan e. Test na
obecnosc wirusa HIV bije "na alarm" dopiero p o okoto trzech do czterech
tygodni po zarazeniu siQ.
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Obciaaanle 
ObcIąganie" rozpowazachnloną praktyką ~RIl DOmIedzv tulem a frajerem. 
Jeśli Cfajesz ~, to motaaz :to optzeć, zamknąC Oczy r mYśleć o czymś pod-

~.~u~~:-v~ uwrdają, że to jest w porząd-
ku, bO SZYbko idzie, drudzy chłopcy odczuwają to jako nlepriyjemna lub wstrętne. 
Moina r6wnlet obciągać z gumką, wówczas cała rzecz jest· mniej wstrętna lub 
~~iei~leprzvlemna. 
~ ~Ia się wlrueem HIV istnieje tylko wtedy, jeśli sperma doetanIe się do 

o CO już od dawna chciałem zapytać 

Jak długo sperma nie dostaje się do twoich ust, to nie ma ryzyka zaraże
nia się HIV. Często zdarza się , że frajer jest bardzo podniecony i w cewce 
moczowej znajduje s ię płyn nasienny. Możesz powiedzieć frajerowi , żeby 
wysikal się przed obciąganiem , to wypłu kuje płyn nasienny z cewki moc-
zowej . 
Jeśl i masz małe rany (krwawienie dz iąseł , pęcherzyki , zapalenie gardła) w 
ustach i w gardle, używaj z zasady kondomów. 

uścjŁ ~i się do ust 
Sperma w ustach oznacza dla ciebie bardzo duże ryzyko zarażen ia s ię wi-
rusem HIV. Zwróć na to uwagę frajerowi. Nawet j eś li proponuje więcej pie-
niędzy , zastanów s ię dokładnie , co mu oferUjesz. Spuszczenie s ię do ust 
jest niebezpieczne. Jeś li się to j uż zdarzy, natychmiast wypluj spermę i 
wypłucz dokładnie usta, jeśl i to możliwe . Niczego nie połykaj . 

Nie wierz temu. W środowisku tyle się opowiada. Być może mówi praw-
dę , lub też nie. U nikogo nie widać, czy jest zarażony HIV, czy nie. 
Negatywny wynik testu nie mówi jeszcze nic o obecnym stanie. Test na 
obecność wirusa HIV bije "na alarm" dopiero po około trzech do czterech 
tygodni po zarażeni u s ię . 
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