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safety is sexy.usapang happy. usapang safety.
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Mga Kapatid!  Mga 
Kuya!  Sa lahat ng 
gawain dapat may 
pag-iingat.  Para sa 
ating kalusugan, 
importante ang 
pag-iingat.  Pati sa 

SEX, kailangan ng 
pag-iingat. 

 
Oo, Kuya, lalo na sa sex.  Masarap at 
masaya man ang sex, ikaw at mga 
kapareha mo dapat may iniingatan.  
Minsan, di mo kilala ang kapareha mo.  
At minsan, kilala mo man sya, di mo 
matitiyak kung sinu-sino na ang mga 
naging kapareha nya.  Dito kailangan 
ang pag-iingat.

Hindi mahirap pag-usapan ang pag-iingat 
sa sex.  Halika, pag-usapan natin ito... 
promise, masaya ito!



Saan ba ang rampa?  Mamya na ba, bukas o sa 
makalawa?

Saan ka man makarating may chance na may 
makikilala ka.  At makakasama.  Kapag nagkahulugan 

ng loob, may chance na mauuwi ang lahat sa sex.  
Normal lang yan, kasama yan sa kasiyahan.  Babae man o 
lalaki ang makakasama mo.

Sa mga tinatawag nating MSM - men who have sex with men - 
normal lang din ang pakikipag-sex.  Parte ng pagkatao 
ang sekswalidad, maging ikaw ay bading, gay, 
bisexual, nagpapa-mhin, nagpapa-girl, o nagti-
trip lang.  Tandaan lang na protektahan ang 
sarili sa mga panganib, mga pananakit, at sa 
mga impeksyon.
  
Bago tumuloy heto muna ang ilang mga 
dapat malaman para healthy ang 
rampa.



Mahalaga ang paghahanda ng sarili: sa grooming, sa pag-eksena, pati na rin ang 
mental at emotional preparation.  Consider mo ang mga tanong na to:

-- Pareho ba kayong pumapayag at ginugusto na makipag-sex?
-- Hindi ba kayo napipilitan o pinipilit na gawin ito?
-- Honest ba kayo tungkol sa mga gagawin ninyo?
-- Malinaw ba sa inyo ang mga nais nyo na maganap?
-- Hindi ba kayo nanlalamang o nilalamangan sa mga gagawin?
-- Pareho ba ninyo sinasaalang-alang ang pangangailangan ng bawat isa?
-- Nirerespeto ba ninyo ang ang limitasyon ng bawat isa?
-- Tinatanggap ba ninyo ang responsibilidad sa anumang mangyayari?
-- Nag-iingat ba kayo na walang masasaktan physically at emotionally?
-- Nag-iingat ba kayo laban sa mga impeksyon na nakukuha sa pakikipag-sex?

Anuman ang mga choices na ginagawa natin sa ating sekswalidad, 
nakakatulong na napag-uusapan ang mga ito sa ating mga ka-partner, 
mga kaibigan, sa mga taong nakakaintindi sa tin.  
Kami sa TLF SHARE Collective ay mga MSM: 
handa kami makipag-usap at tumugon sa 
mga concerns ng kapwa MSM.  Tulad ng 
isyu sa mga impeksyon na nakukuha 
sa pakikipag-sex, handa kaming 
mapag-usapan natin yan.



Eh ano naman ngayon kung basta na lang makipag-sex na 
walang pag-iingat?  Madali man para sa yo ang makipag-sex, 
may mahihirap itong consequences tulad ng mga sakit.  Narinig 
mo na ba ang mga STI? Narinig mo na ba ang HIV/AIDS?

Di mo magugustuhan ang mga STI -- 
Sexually Transmitted Infections.  

Nakukuha ang mga ito sa pakikipag-sex nang 
walang ginagamit na proteksyon tulad ng 
condoms.  Ang mga STI ay naihahawa kapag 
ang ari ng lalaki ay ipinapasok...

-- sa puwitan ng ka-partner (anal sex) 
-- sa ari ng ka-partner na babae (vaginal sex)
-- sa bibig ng ka-partner (oral sex)



-- May mga STI na naihahawa sa pagpapalitan ng katas 
ng katawan na maaring pumasok sa mata, lalamunan, 
o ano mang bukas na parte ng katawan. Kaya't 
iwasan ang makipagpalitan ng katas ng katawan 
tulad ng tamod, vaginal fluids at dugo.

-- Meron ding makukuha sa pakikipagkiskisan ng mga ari at sa 
mga balat na may galis, butlig o kulugo.

-- May ilan na naihahawa sa pakikipaghiraman ng mga personal na gamit 
tulad ng tuwalya, kumot, brief, at pagsasama sa isang marumi at 
masikip na tirahan.  

-- May mga STI na naipapasa sa pamamagitan ng pagsalin ng dugo, at mula 
sa isang ina patungo sa kanyang sanggol sa pagbubuntis, panganganak at 
pagpapasuso.

Mainam na panangga sa maraming uri ng STI ang paggamit ng condom sa 
anal, vaginal at oral sex.  May ilan na hindi nasasangga ng paggamit ng 
condoms pero may treatment na available para ma-kontrol ang mga ito.



May ilang STI na marunong magparamdam: maari magkaroon ng mga signs sa mga bahagi ng 
katawan na nai-involve sa sex.  Bilang proteksyon sa STI, baka gusto mong inspeksyunin ang 
katawan mo para sa ilang signs nito.  Subukan ang GENITAL SELF-EXAM, isang minuto lang to.  

1. Kumuha ng maliit na mirror, yung madaling hawakan ng isang kamay.  Tumungo sa isang 
pribadong lugar na may sapat na liwanag.  Hubarin lahat ng damit.

2. Tingnan mabuti ang areas ng katawan na nai-involve sa sex.  Meron bang kakaibang 
butlig, gasgas o sugat?  Pamumula ng balat?  Pamamaga?  Kakaibang likido na lumalabas?

   -- Hawiin pataas ang mga bayag, tingnan ang ilalim nito.
   -- Tingnan ang ulo ng titi at paligid nito (kung di pa tuli, marahang hilahin ang balat 

hanggang sa lumabas ang ulo).
   -- Bumukaka, tingnan ang pagitan ng puwitan at bayag (dito gamitin ang mirror).
   -- Hawi-hawiin ang bulbol, baka may mga kuto, nits, pantal o lumps sa paligid nito.
   -- Marahang piga-pigain ang katawan ng titi, tingnan ang lagusan sa ulo kung may 

lumalabas na kakaibang likido, makrema ang kulay, maaring may amoy (habang 
ginagawa ito, common sa lalaki ang labasan ng konting likido, pero hindi agad 
masasabing STI na to; ang bahagyang paghaba at paninigas ng titi habang pinipiga 
ay normal din).

3. Sanayin ang sarili sa procedure na to, gawin every now and then, at magpa-sexual health 
check up sa doktor.

Kung may napansing kakaiba, magplano nang magpa-check up sa health centers, klinika o 
ospital.  Pwede rin kumontak sa amin; may peer outreach educators kami na pwede mong 
makausap.  Sa booklet na to, may ilang paliwanag na makakatulong.  Basahin ang sumusunod.



Baka may STI ka kung nakaranas ka nito...

-- May lumalabas na kakaibang katas 
mula sa ari o sa pwet

-- Mahapdi ang feeling kapag umiihi

-- May lumabas na masasakit na 
butlig sa ari o sa paligid nito

-- Mayroong di-masakit at tuyong 
sugat sa ari

-- Sobrang nangangati ang ari, bayag 
o ang paligid nito

-- Mayroong mga kulugo sa ari o pwet

-- Namamaga ang mga bayag



TULO

Kapag may nana o kakaibang katas na lumalabas sa ari, maari 
na sanhi ito ng gonorrhea o chlamydia; madalas pa na 

magkasabay naihahawa ito.  Kaugnay ng tulo ang masakit na 
pag-ihi, minsan may halo pang dugo.

Dahil naihahawa ang mga ito sa anal, vaginal at oral sex, naapektuhan ng 
gonorrhea at chlamydia ang urethra (daanan ng ihi at tamod), vagina 
(puwerta ng babae), anus (daluyan sa puwit) at throat.  Nai-infect din ang 
mata kapag may kontak ang nana dito.  May mga infected mothers na 
naihahawa ito sa mga mata ng kanilang sanggol na bagong silang.

Nagagamot ng mabisang antibiotics ang tulo kaya't dapat magkonsulta agad sa 
doktor at maresetahan ng tama.  Habang naggagamot, iwasan ang pag-inom 
ng alak dahil nakakaapekto ito sa bisa ng gamot.  Kung hindi naipagamot agad 
ang tulo, maaring tumuloy ito sa pamamaga ng bayag at iba pang parte ng 
ari, at sa pagkabaog.

Kapatid, ang mga STI ay naihahawa sa mga ginagawa natin sa pakikipag-sex.  
May ilang sexual activities na ligtas sa ilang STI, pero meron din na risky sa 
halos lahat.  Mahalagang malinaw sa yo ang risks ng iba't ibang activities.



MGA GASGAS

Kapag may mga sugat o gasgas na lumalabas, lalo na sa lugar 
ng ari, maari sanhi ito ng herpes o syphilis.  Ang herpes ay 
marami at masasakit na butlig na makatas.  Ang syphilis ay 

nagsisimula sa paglabas ng isang di masakit at tuyong sugat.  
Nawawala ang mga sintomas na ito nang kusa, pero ang herpes ay 

nagpapabalik-balik na parang allergy.  Ang syphilis ay nasusundan ng 
pagtubo ng mga butlig sa buong katawan, pati na palad at talampakan.

Maliban sa anal, vaginal at oral sex, naihahawa rin ang herpes at syphilis 
kapag may kontak sa mga gasgas sa balat at sa bibig.  Walang gamot ang 
herpes, ang treatment para dito ay para lamang mapabilis ang pag-disappear 
ng mga butlig.  Ang syphilis ay nagagamot ng mabisang antibiotics na resetado 
ng doktor.  Mahalagang gumaling nang lubusan ang syphilis dahil nakakasanhi 
ito ng mga komplikasyon sa puso at utak.  Mahalaga naman na alagaan mabuti 
ang katawan kapag nagka-herpes; ito ay highly infectious at umuulit ito kapag 
nanghihina ang resistensya.

Kuya, iba't ibang mikrobyo (bacteria, virus, atbp.) ang nagsasanhi ng mga STI.  
May chance na mahawahan ng higit sa isang STI sa isang encounter.  Mabilis 
man ang hawahan, hindi agad nagkaka-sintomas.  Pero kahit wala pang 
sintomas, ang mga STI ay naipapasa agad.  Dapat protektado ang anumang 
encounter -- para sa yo at sa mga partners mo.



MGA KULUGO

May mga kulugo na naihahawa sa pakikipag-sex.  Sanhi ng 
genital warts ang human papilloma virus.  Dahil may close 
body contact sa sex, maari nasasagi at naihahawa ang mga 

kulugo, dumarami at lumalaki na parang cauliflower. May 
gamot na ipinapahid para sa kulugo, pero mas epektibo kapag 

isinailalim ang mga ito sa isang medical procedure kung tawagin ay 
cauterization.  Kailangan mga tatlo o higit pang cauterization ang gawin para 
makasigurong mauubos ang mga ito.

MGA KUTO AT GALIS

Ang pubic lice (kuto sa bulbol) at scabies (galis) ay nakaka-
pagsanhi ng matinding pangangati sa balat at buhok sa 
paligid ng ari.  Nagpapantal din ang paligid ng ari dahil sa 
kuto, nagkakamarka ng kamot sa pagitan ng mga daliri sa 
kamay at paa dahil sa galis.  Mabilis na naihahawa ang mga ito 
sa close body contact sa sex; minsan naihahawa din ito sa 
paghihiraman ng underwear, kumot, tuwalya, maging ang pagsasama sa loob 
ng masisikip na tirahan.  May mga medicated shampoo at pamahid sa mga ito, 
kaya't sumangguni sa doktor upang matutunan ang tamang paggamit.  Wag 
nang hayaang magsugat ang balat sa kakakamot, mairita o magkalagnat pa 
dahil sa kuto o galis.



HEPATITIS B

Nananakit ang kasu-kasuan at kalamnan. Nagkakaroon ng 
mala-trangkasong sintomas.  Nananakit ang tiyan.  

Nagsusuka.  Maputla ang dumi, maitim ang ihi, naninilaw ang 
balat at mata.  Maaring infected ka na ng Hepatitis B o Hepa-

B; ito'y nasa dugo at inaatake ang atay.  Naihahawa ito sa anal, 
vaginal at oral sex, minsan pati sa mariin at matagal na pakikipag-halikan.  
Ang Hepa-B ay naihahawa din kapag ang infected blood ay naghahalo sa 
hiraman ng hiringgilya sa injecting drug use, minsan pati sa hiraman ng sipilyo 
at gamit pang-ahit (dahil minsan naiiwan sa mga ito ang infected blood).

May bakuna para sa Hepa-B kaya't sumangguni na sa health center, klinika o 
ospital, at ipasuri ang dugo.  Ang bakuna ay epektibo lamang para sa wala 
pang Hepa-B; kapag meron na, kailangan naman nagagamot ang mga 
sintomas.  Maaring mauwi ang Hepa-B sa cirrhosis at kanser sa atay.

Ang paglabas ng sintomas ng Hepa-B ay komplikasyon na ng impeksyon -- ibig 
sabihin, may katagalan na ang Hepa-B sa katawan at apektado na ang atay.  
Ang ibang STI na nabanggit kanina usually sa loob ng siyam hanggang 12 araw 
nagkaka-sintomas.  Hindi ganito ang Hepa-B: ito'y tinatawag na asymptomatic, 
o walang agarang sintomas na lumalabas sa maigsing panahon.  Ang HIV/AIDS 
ay asymptomatic din.



Lalong di mo type and HIV --
Human Immunodeficiency Virus.

  
Ito ang virus na nagsasanhi ng AIDS –- 
Acquired Immune Deficiency Syndrome.  
Sinisira ng HIV ang immune system ng ating 
katawan.  Kapag tuluyang nasira ang immune 
system, mawawalan ng panangga ang katawan 
laban sa sakit.

Ang HIV infection ay asymptomatic (tulad ng 
Hepa-B na nabanggit kanina) -- walang agarang 
paglabas ng mga sintomas na magsasabing 
nahawahan ka.

HIV/AIDS?  Ano naman yun?

Maaring maging healthy ang hitsura at pakiramdam ng taong may HIV.  Kapag 
nahahantong na sa AIDS -- o ang last stage of HIV infection -- ang mga 
sintomas ay sanhi ng iba't ibang impeksyon na pumapasok sa katawan ng 
taong may HIV dahil sa pagkasira ng immune system. 



Kumakalat ang HIV sa 
pamamagitan ng...

-- Oral, anal, at vaginal penetrative 
sex na hindi gumagamit ng 
condoms sa taong may HIV

-- Pagtanggap ng dugo, organ, plasma 
mula sa isang taong may HIV

-- Pakikipag-hiraman ng karayom sa 
pagtuturok ng droga sa isang taong 
may HIV

-- Pabubuntis, panganganak, pagpa-
pasuso ng isang inang may HIV

Makikita ang HIV 
sa mga 
sumusunod na 
katas ng katawan...

-- Dugo
-- Tamod ng lalaki
-- Vaginal fluids ng babae
-- Breast milk

May mga paraan para maiwasang mahawahan ng HIV...

1. Abstinence.  Ihinto o ipagpaliban ang sex.

2. Be Faithful.  Maging matapat sa partner na matapat din sa iyo at 
walang HIV.

3. CAREFUL SEX.  Ugaliin ang non-penetrative sex 
o gumamit ng condom sa penetrative sex.

4. Don't inject drugs.  Kung di maiwasan, 
huwag manghiram ng karayom.

AB
CD



Sa pagkalat ng impeksyon, laganap din ang 
maling paniniwala sa STI at HIV/AIDS. Eto 
ang totoo...

-- Hindi epektib na 
panangga sa STI 
ang pag-inom ng 
antibiotics bago 
mag-sex.

-- Hindi masasabing 
gumaling ang STI 
nang kusa kapag 
nawala ang 
sintomas.

-- Hindi masasabing 
gumaling nang 
lubusan ang STI 
kapag naglaho ang 
sintomas.

-- Hindi gamot sa STI ang pag-inom ng 
tinunaw na sabon.

-- Hindi gamot sa STI ang pag-inom ng 
buko juice.

Di makukuha ang HIV sa 
pamamagitan ng...

1 Halikan
2. Ubo
3. Yakapan at kamayan
4. Paglangoy sa swimming pool
5. Pagsasalo sa kutsara, 

tinidor, baso, at plato
6. Kagat ng lamok at surot
7. Kubeta
8. Pagsasama sa isang tahanan 

o trabaho

-- Hindi epektib ang pag-ahit ng bulbol 
para sa kuto.

-- Hindi epektib ang pagtapal ng hilaw na 
karne sa ari para sa 
kuto.

-- Hindi gamot sa kulugo 
ang pagsunog o pagpaso 
sa mga ito.

-- Hindi pare-pareho ang 
paggamot sa STI; wag 
mangopya ng paggamot 
ng iba.

-- Hindi sa mga sex 
workers, foreigners o 
gays nagmula ang STI.

-- Hindi tanging sex 
workers, foreigners o 

gays ang "kinakapitan" ng STI.

Ano pang mga haka-haka sa STI ang narinig 
mo na?  Kumontak sa amin o sa mga health 
centers para malaman ang totoo, at matigil 
na ang pagkalat ng tsismis.

Wag maniwala sa sabi-sabi.



So paano ba nalalaman talaga kung 
nahawahan na ng HIV?

Kung sa palagay mo na-expose ka sa HIV, 
magpasuri ka ng dugo, SIX MONTHS AFTER ka na-
expose.  Isang special blood test ang available -- ang 
HIV Antibody Test (o HIV test).  Inaalam sa test na ito 
kung lumalaban na ang iyong katawan sa HIV infection.  Voluntary 
at confidential ang HIV test; dadaan ka sa counseling before magpa-
test at after mo matanggap ang resulta.  HIV positive man o hindi 
ang resulta, mahalagang maalalayan ka sa pagdesisyon tungkol sa 
iyong kalusugan.  Ang pagiging HIV positive ay hindi 
nangangahulugang ang isang tao ay mamamatay na sa AIDS.

At ang ibang STI ba nagiging AIDS din kapag pinabayaan?

HIV ang sanhi ng AIDS.  Iba ang mga sanhi ng tulo, 
gasgas, atbp.  Kapag walang wastong treatment ang 
ibang STI, tumataas ang chances ng isang tao na 
mahawahan ng iba pang impeksyon (tulad ng HIV).  
Lalo na kapag patuloy pa rin ang risky sexual 
activities, o sex na walang proteksyon.  May ilang 
STI na nagdudulot ng komplikasyon kung napabayaan 

gaya ng pagkabaog, pagsasara ng urethra, impeksyon 
sa puso at utak, at dagdag panganib sa kanser.



Kaya mga kapatid at kuya, umaksyon na agad.

1.  KUMONSULTA NA, o magpa-counseling na sa 
health centers, klinika o ospital.  Magpa-check-up 
na, bigyan nararapat na lunas ang STI.  Narito 
kami para makausap nyo, confidential ito.

2.  CAREFUL SEX na ha!  May advantages sa wasto 
at palagiang paggamit ng proteksyon, tulad ng 
condoms, sa anal, vaginal at oral sex.  Pwede rin 
iwasan ang ganitong sex, yung penetrative.  Happy 
rin ang non-penetrative.

3.  KASAMA ANG PARTNERS sa pagiging healthy 
natin.  Ang kalusugan mo, kalusugan din nila.  
Kung tayo ay magpapagamot, mainam na 
mahikayat ang partners na magpagamot din.

4.  SUNDIN SI DOK!  Siguraduhing makukumpleto 
ang niresetang mga gamot.  Iwasang mabawasan 
ang bisa ng gamot.  At bumalik kay Dok kung 
nirekomendang mag-follow-up.



Ano ba sa palagay mo, kapatid?  May mga desisyon ka na 
pwedeng gawin na angkop sa sitwasyon mo.  Maraming paraan sa 
pakikipag-sex na bawas ang risks pero happy pa rin.  Familiar 
ka na ba sa SAFER SEX?

 ang tawag sa mga paraan ng pakikipag-sex kung 
saan walang mangyayaring palitan ng katas ng katawan na syang 
may dala ng STI at HIV.  Kailangang paganahin ang imahinasyon 
at iba pang nalalaman sa sex na di na kailangan ang anal, 
vaginal o oral sex na walang proteksyon.

-- Pagmamasahe o himas-himas sa katawan
-- Pagyakap, paghaplos
-- Pagkiskisan ng katawan
-- Pakikipaghalikan
-- Pagsasalsal (kanya-kanyang masturbation)
-- Sabayang pagsasalsal (mutual masturbation)
-- Pag-iipit ng ari sa pagitan ng hita
-- Pagpasok ng daliring walang sugat sa puwitan
-- Paggamit ng condoms sa rimming (pagdila sa puwitan)
-- Paggamit ng condoms sa anal, vaginal, oral sex

SAFER SEX

Dedma na kaya ang sex?



CONDOM -- simple at epektibong solusyon para sa 
kumplikadong sitwasyon tulad ng hawahan sa STI at 

HIV/AIDS.

Ang condom ay isang manipis na supot na 
yari sa latex (isang uri ng goma) na 
sumasalo sa tamod upang hindi ito 

makapasok sa bibig, puwit, o puwerta ng 
ka-partner.

Condoms?  Ano yun?

Mahalagang itinatabi nang maayos ang condom.

Hindi magandang itago ang condoms sa loob ng 
pitaka o bulsa ng masisikip na pantalon.  Nasisira 
ito kapag naiinitan at naiipit. Mainam itong 
ilagay sa bulsa ng damit pang-itaas o sa loob ng 
bag kung meron.

At mas mahalaga na ito’y ginagamit palagi at 
nang wasto.  Alamin kung papaano.



1. Siguraduhin di ito luma. Tingnan 
ang expiration date.

2. Ingatan ang pagbukas upang di mapunit.  
Wag kagatin. Gamitin ang daliri.

3. Pisilin ang dulo upang mawala ang hangin 
at ipatong sa dulo ng matigas na ari.

4. Habang hawak ang dulo, padausdusin 
hanggang sa pinakapuno ng ari ang condom.

5. Gumamit ng water-based na pampadulas 
(KY jelly, glycerine o laway).

6. Habang nagtatalik, tingnan paminsan-
minsan kung nakasuot pa ang condom.

7. Kapag nilabasan na, hugutin ang ari 
habang matigas pa at hubarin ang 
condom nang hindi natatapon ang 
laman.

8. Itali ang gamit na condom at 
itapon sa basurahan.

Pa’no ginagamit ang condom?

Kayang kaya, Kuya.  Pag-usapan 
nyo muna ng partner mo ang 
paggamit nito upang maiwasan 
ang di pagkakaunawaan.



Maraming dahilan.

Ikaw naman kuya!  Baka hindi mo pa nga 
nasusubukan, inaayawan mo na agad.  Give 
condoms a chance; i-consider nyo to:

-- Walang ma-feel?  Ang sarap sa sex ay 
depende sa performance.  Pag safe ka, 
mas feel na feel mag-perform.

-- Nakakawalang gana?  Mas gaganahan 
ka pag walang worries sa STI.  Pag 
protektado ka, mas marami kang 
pwedeng gawing pampagana.

-- Di type ang amoy?  May flavored at 
scented condoms na, para na rin 
mapaganda ang experience.

-- Di natural?  Natural lang sa tao ang 
protektahan ang sarili.  Natural ang 
pag-ingatan ang kalusugan, pati sa sex.

-- Madaling masira?  Basta tama ang 
paggamit, subok sa tibay ang condoms.  
Para wasto ang gamit, mag-praktis.

-- Masakit pag kumiskis?  May 
pampadulas ang condoms; dagdagan mo 
pa ng water-based na pampadulas para 
mas swabe.

-- Masikip pag sinuot?  Super elastic ang 
condoms; one size fits all.

-- Di sanay gumamit?  Try mo muna.  
Tapos, try mo ulit.  Practice makes 
perfect.

-- Threat sa relationship?  Ang paggamit 
ng condoms dapat pinag-uusapan, 
dapat nagkakalinawan.  Proteksyon sa 
yo at sa kanya... show him how much 
you care!

-- Walang dalang condoms?  Pwes, 
paganahin ang imahinasyon.  Di naman 
kailangan penetrative ang sex di ba?  
Pero next time, dapat laging handa na.

Kaya mga kapatid, sa susunod na 
makarinig ng pagdadahilan, 
tandaan: kung safer sex 
ang inyong gugustuhin, 
mas maraming paraan.



Ang mga paalala sa booklet na to ay para sa ikabubuti mo at ng partners mo.  
Malaking hakbang na ang nagawa mo sa pagbasa palang nito.  Advance ka na 
sa next level.  Para mas happy, healthy at sexy ka, ready ka na ba para sa 
mga to?

q Pag-isipan at pagdesisyunan ang mga makakabuti sa sexuality mo?

q Mag-inspeksyon ng sariling pangangatawan? (Kaya to sa 1 minuto lang.)

q Magpa-check up para sa sexual health mo?

q Pag-usapan ang mga ikabubuti sa kalusugan mo at ng partners mo?

q Magdala ng condoms, o magkaroon ng sariling supply ng condoms?

q Tumulong maging safer at happy din ang mga kapwa nating MSM?

Wag ma-tense.  Importante lang na manatili kang committed sa kalusugan.  
Makakaasa kayo sa amin (at sa mga health centers) na tutulong kami ma-
achieve nyo ang mga to.  O di ba enjoy?  Wag lang natin kalimutan ang ating 
responsibilities, tuluy-tuloy na ang kasiyahang ito.... Saan na nga ba ang 
gimik mo, Kuya?  Saan na ang rampa, Kapatid?  Sama na kami!

RDY K N B?



pssst... isama nyo ko!pssst... isama nyo ko!

Mag-praktis na ngayon sa pag-iingat: humingi ng condom pack sa TLF 
SHARE Collective, sa health offices at social hygiene clinics.  Mura lang at 
madaling bilhin ang condoms sa mga botika at piling grocery.

isama mo sya bilang proteksyon.isama mo sya bilang proteksyon.
CONDOM.CONDOM.
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