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માતાપિતાનુ કામવાસના વિષેનુ જ્ઞાન ખાસ કરીને તેના બાળકોના સંબંધ માટે મહત્વનુ છે. જ્યારે બાળક મોટુ થતુ હોય ત્યારે માતાપિતાએ
તેના બાળકનુ કામવાસના વિષેના જ્ઞાન ઉપર ઘણુ ધ્યાન રાખવુ જોઇએ. કોઇકવાર ઘણા બધા માતાપિતાને તેમના બાળકો સાથે કામવાસના
વિષય ઉપર વાત કરતા બહુ બેઢબ અને શરમજનક લાગે છે. માતાપિતાએ આ બેઢબ વાતોની બહાર આવવુ જોઇએ. અભ્યાસ બતાવે છે કે જુવાન
લોકોના માતાપિતા સાથે કામવાસના વિષે વાત કરવાથી તેઓ પહેલો સંભોગ કરતા પહેલા લાંબા સમય સુધી રાહ જુએ છે. તેઓએ પણ ઘણી સાવધાની
અને જન્મ નિયંત્રણ પદ્ધતીનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના છે અને તેઓને તેનાથી વગોવાઈ જવાની જાણકારી છે જ્યારે તેઓ એકવાર
યોન સબંધ રાખે છે.
કેટલાક સંકેતો માતાપિતાને મદદ કરવા તેમના બાળકોને શીખવા માટે :
- તમારા છોકરાની/તમારી છોકરીની વિચારપંરપરા જુઓ કે તે એવા મંચ ઉપર પહોચી ગયો/ગઈ છે કે તેની સાથે કામવાસના વિષે વાતો કરવી
જરૂરી છે.
- માતાપિતા માટે એ વાત કરવી મહત્વની છે કે તેઓ છોકરાઓ પાસે પહોચી જાય અને કહે કે તેઓ ત્યાં છે. તેઓને આરામની અને
વિશ્વાસની જરૂર છે કે જેથી તેઓ માતાપિતાને પહોચી શકે. એટલે માતાપિતાનો આરામ કરવાનો વિષય બહુ મહત્વપુર્ણ છે.
- માતાપિતાએ હંમેશા ઇમાનદારીથી અને ન શરમાતા જવાબો આપવા જોઇએ.
- માતાપિતાએ કહેવુ કે મને ખબર નથી એ બરોબર છે. બાળક તેના મગજમાં એમ વિચારશે કે તે વધારે સુલભ છે. બાળકની આજુબાજુમાં કોઇ
દિવસ બાલીશ શબ્દોનો ઉપયોગ ન કરો કે જેનાથી તેમની બુદ્ધીને ઠેસ પહોચે. તમારી/તમારા પત્ની/પતિ અથવા મિત્રો સાથે વાતો કરવાથી તમારા
બાળક્ને મદદ થશે જ્યારે તમે તેની સાથે વાતો કરો.
કામવાસના એક ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવાની રીતો, વિચારો અને લાગણીઓ છે. આ જ વસ્તુ છે જે એક માણસને પરિપક્વ સમજવાળો
બનાવે છે. જ્યારે આ વિષય ઉપર આવે ત્યારે કોઇએ થરથરવાની અથવા શરમાવાની જરૂર નથી. આપણી લૈંગિકતા આપણો એક ભાગ છે
અને કોઇ દિવસ શરમાવવા અથવા તેની અવગણના ન કરવી જોઇએ. એક વ્યક્તિની પસંદગી પોતાનુ પ્રતિબિંબ છે - ચલો તેમ બધાય સૌથી
પહેલા જાગરૂકતામાં રહો.
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