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5 adolescents ens expliquen com
va ser la seva primera vegada
[VOL.40]

Hi ha tantes experiències diferents com persones, per això quan moltes vegades ens pregunteu
com serà la primera vegada i ens feu arribar els vostres dubtes i pors, al Consultori
d'Adolescents.cat us donem alguns consells com prendre precaució i fer-ho amb la seguretat que
tens ganes de fer-ho i sense la pressió de ningú.
[intext1]
Però més enllà d'aquests consells, no us podem explicar com serà la vostra primera vegada perquè
tothom ho viu de maneres diferents i és un fet molt personal. El que sí que hem pensat que seria
bona idea és tornar a preguntar a aquells usuaris del portal que ja han viscut l'experiència, com
ho van viure i si ho volien compartir. Si ens ho voleu explicar ho podeu fer en l'enquesta de més
avall. Us deixem amb unes quantes experiències que ens heu compartit:
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S&#39;est&agrave; carregant...
Versió sense playbuzz
Noia, 15 anys
Estava molt nerviosa. No acabava d'assimilar que en aquell moment viuria aquella experiència.
Al principi vaig sentir una mica de dolor, però va passar ràpid i va acabar sent molt bonic.
Noia, 16 anys
Estava al garatge de casa meva i el meu ex em va dir: ?va follem que és gairebé igual que els
dits?. Vaig dir-li que sí, però? i una merda! Em vaig cagar amb tot, teníem la música ben alta
perquè els meus pares no ho sentissin.
Noi, 16 anys
Va ser brutal, jo estava a l'institut i sempre quedava amb un nen al lavabo per xerrar. Un dia vaig
anar-hi i s'estava fent una palla, així que vaig agafar i li vaig començar a menjar. Ell me la va ficar i
al cap de 7 minuts va venir el seu profe. Per sort no ens van pillar! Us imagineu?
Noi, 18 anys
Va ser al meu llit després de mirar ?50 sombras de Grey?. No vam acabar la peli haha
Noia, 15 anys
A la meva millor amiga i a mi ens va venir el ?calentón? i ho vam acabar fent. Jo sóc bisexual i a
ella només li agradaven els nois fins que li va agradar l'experiència amb mi. Els dies després
van ser una mica incòmodes, però va ser divertit.
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