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Czy wiesz że ?
ABDL nie jest jednolitym fetyszem a w jego skład
 wchodzą: AB, DL, AP, PP, BDSM, RP, Sissy oraz
 Furry. Co ciekawe każdy z tych czynników ma swoje 
przyzwyczajenia i zasady. W gruncie rzeczy ABDL to 
taka mieszanka kulturowa dająca podstawową 
wiedzę z zakresu każdego odłamu. Zachęcam do 
poznania wszystkich odłamów jako że każdy z nich
 ma swój wyjątkowy urok.



Na początek

Na początek może się przedstawię… więc witaj drogi czytelniku Ja jestem Maya i w 
tym artykule powiem Ci gdzie i jak zacząć swoją przygodę z ABDL. 

a c z n i j m y  o d  a b s o l u t n e j Zp o d s t a w y ,  m u s i s z  t e g o
c h c i e ć . 

Wiele osób myśli że gdy zaczynają 
się tym interesować to automaty-
cznie  determinuję to ich osobo-
wość a tak w rzeczywistości nie
 jest. To czy staniesz się prakty-
k a n t e m  c z y  t e ż  n i e ,  z a l e ż y 
wyłącznie od Ciebie.  Jeżeli jednak
 jesteś przekonany/na  że chcesz 
wejść do tego świata to z  miłą
 chęcią Cię oprowadzę. 

ABDL składa się z dwóch podstawowych członów: AB (ang. Adult Baby czyli Dorosłe 
Dziecko) oraz DL (ang. Diaper Lover czyli Miłośnik Pieluch). Jako że już na wstępie 
masz przed sobą jakiś wybór to pozwól że przedstawię Ci na czym polegają oba te 

odłamy. 

AB - Jest odłamem 
psychologicznym gdzie czujesz 

potrzebę powrotu do 
czasów dzieciństwa z różnych 

względów. Odłam ten jest 
idealnym rozwią-zaniem dla osób 

szukających odskoczni od 
codziennego życia oraz dla osób

 o których mówi się że są strasznie 
dziecięcy. Ten odłam daje Ci 

możliwość przeżycia dodatkowych 
bądź utraconych wrażeń oraz 

przeważnie spokój  ducha. 

DL- Jest natomiast 
odłamem czysto fizycznym i skupia 

się na stymulacji ciała. Osoby 
wybierające DL są często 

zapracowani bądź zabiegani i nie 
mają czasu albo ochoty na 

,,udawanie dziecka”. Ten odłam jest 
idealnym wyborem jeśli podnieca Cię 

widok Kobiety/ Mężczyzny 
używającego pieluch bądź innych 

akcesoriów przypisanych do dzieci. 



Co więc wybrać? 
Tu musisz zastanowić się sam/a co tak na prawdę czujesz jako że to właśnie Twoje 
uczucia doprowadziły Cię do ABDL. Tak czy siak wybierzesz słusznie, nie ma bowiem 
nic złego w zarówno jednym odłamie jak i w drugim. 
Możesz wybrać też oba na raz i wybierać każdego dnia czy akurat masz ochotę na 
uciechę cielesną czy może na powrót do błogich czasów gdy jedynym zmartwieniem 
było w co się dziś pobawisz…

Ja tam biorê

 wszystkiego 

po trochu...



"Kompendium wiedzy malucha" czyli co powinien wiedzieć początkujący
 "Adult Baby".    Adult Baby - dorosłe dziecko, jest to określenie osoby, 
która powraca do stanu dzieciństwa pod podłożem emocjonalnym, 
psychicznym nawet czasami fizycznym.  Każdy cofa się do swojego
 dzieciństwa z różnych powodów niektórzy  traktują to jako formę
 terapii, odpoczynku, oczyszczenia, zabawy czy też samej przyjemności.
 Każdy taki dorosły maluch jest wyjątkowy ma  swoje specjalne potrzeby 
oraz pragnienia, Postaram się tutaj nakreślić  tobie jak zacząć być jako ABDL.

Poradnik 
dla Nowych

- Najprostszym sposobem będzie zakup w aptece lecz tutaj mamy kontakt z ludźmi 
którego, wielu ABDL nie potrafi na samym początku znieść.
- Jeśli mieszkasz sam polecam zamówić przez Internet lub wyszukać na stronach 
pokroju (OLX, Grup Facebookowych, Ogłoszeń, For poświęconych ABDL) jeśli chodzi 
o sam zakup rozczaruje ceny są w dolarach, euro lub innych zagranicznych walutach 
do czego dochodzi koszt przewozu z zagranicy do naszego kraju. 

Skoro już wiemy gdzie kupić pieluszki warto może też powiedzieć parę słów o tym 
jakie wybrać zależy to też od naszego zasobu gotówki, wagi, jakości skóry.

Gdzie znaleźć
 i kupić 

pieluchy?

Wybór takiej pieluchy to nie tylko kwestia wygody bądź gustu ale też zdrowotne. 
Ponieważ źle dobrana pieluszka może przynieść szkody w postaci:
Zbyt mała pieluszka - będzie uwierać, powodować różnego rodzaju obtaracia na 
wysokości pasa i pachwin oraz podrażnienia skóry.
Zbyt duża pieluszka - może zbyt luźno leżeć czasem opadać co może tworzyć sytuacje 
wycieku lub nawet nie potrzebnego obciążenia.

Najważniejszym aspektem jest przetestowanie pieluchy ponieważ każdy ma 
indywidualne potrzeby ponieważ na każdej stron znanych marek są przelicznik w 
których podajemy naszą wagę oraz wzrost przy których są dobierane odpowiednie 
pieluszki dla nas musimy też zwrócić uwagę na chłonność większa pielucha nie znaczy 
że będzie wchłaniać więcej może być wręcz przeciwnie.

Dobór 
pieluchy 

jaka i 
kiedy?

Higiena naszej skóry prawie w niczym nie różni się od dziecka jest wiele aspektów na 
które chciałbym zwrócić uwagę. Nawet jeśli nie używasz pieluch w sposób fizjologiczny 
a jedynie je nosić musisz zmieniać je co 3 do 4 godzin ponieważ w pieluszce zbiera się 
pot oraz sprzyja nadmiernemu ciepłu w okolicach pachwin co może prowadzić 
powstaniu pieluszkowego zapalenia skóry zalecane jest branie prysznica. Jeśli 
korzystasz z pieluszek warto wyposażyć się w puder dla niemowląt lub jakiegoś rodzaju 
maść na odparzenia, paczkę chusteczek nawilżanych lub waciki i przegotowaną wodę. 
Pieluchy staramy się zmieniać jak najszybciej po momencie ich napełnienia lecz wiele 
osób lubi utrzymać ten stan trochę dłużej wtedy konieczne jest zastosowanie kremu na 
odparzenia (najlepiej z cynkiem) 

Ciąg dalszy na następnej stronie ... 

Higiena 
i Pieluchy?



Akcesoria gdzie znaleźć i jakie dobrać
Akcesoria każdy AB posiada prawie jedno, czy to są zabawki, smoczki, gryzaki, kocyki, misie, butelki. Każdy 
dobiera je według własnych potrzeb oraz kieszeni zaczniemy może od smoczka który ma za zadanie uspokoić 
nas gdy mamy jakiś kaprys lub zły humorek. Poradziłbym wybrać jakiegoś który kształtem będzie pasować do 
naszej buzi najlepiej uspokajający nie dla dzieci ponieważ ten będzie dla nas za mały ale jeśli nie mamy dużej 
ilości gotówki aby coś wybrać z wyższej półki zadowolimy się tym co mamy.

 Co do zabawek sprawa wygląda indywidualnie co spodoba się nam możemy kupić często też patrzmy na 
wskazania wiekowe zabawki jeśli chcemy wczuć się w prawdziwy wiek podczas zakupu, co do gryzaków 
polecam te miękkie które nie uszkodzą nam ząbków ani nie zrobią nic poważnego z żuchwę, co do kocyków 
sprawa też wygląda indywidualnie radziłbym bym kupić podobnego do tego który mieliśmy w dzieciństwie 
wtedy możemy doznać pewnego efektu regresji czyli powrotu do pełnego dzieciństwa tak samo radzę z 
misiami, co do butelki zależy od tego czy jesteśmy małym niejadkiem czy jakimś misiem który tylko je butelki 
są różne i w zależności od wielkości smoczka mogą pasować do twojej buzi lub nie tak samo pojemnością jeśli 
wolisz dolewać ciągle mleczka polecam te mniejsze jeśli jesteś małym leniuszkiem polecę te większe które 
dochodzą nawet do 1l. 

Wiele osób myśli że jest samo jako ABDL i w pobliżu ich nie ma, osoby o poglądach 
lub zainteresowaniach AB/DL można znaleźć na wielu stronach na każde ze stron 
spotkamy różnych ludzi często trzeba uważać ponieważ takie osoby mogą okazać się 
zwykłymi oszustami lub jakby to powiedzieć internetowymi trollami, lecz po 
przefiltrowaniu takich osób poznamy wiele ciekawych osób i często aktywnych 
artystycznie oraz mających podobne poglądy do naszych. Można też znaleźć Blogi o 
tematykach artystycznych na którzych zobaczymy różne porady, informacje, 
wypowiedzi, wideo relacje czy też nawet wiele innych rzeczy.

Fora i Blogi

Mam nadzieję 
że trochę wam 
pomogłem ... 

Rick



Prawdy i Mity na temat ABDL

Prawdy:
1.Społecznością AB/DL są osoby o różnych charakterach, przyzywczajeniach oraz 

poglądach.

2. AB/DL są bardziej tolerancyjni (czasami też zdarzą się osoby o konserwatywnych 

poglądach), wiele osób ABDL jest otwaratych na osoby LGBT oraz osoby transpłuciowe.

3. AB/DL dzieli się na wiele pod kategori, między innymi (TB (Tennager Baby), LB( 

Little Boy), LG (Little Girl), DD (Daddy Domm), MD (Mommy Domm)..)

4. AB/DL mają wieksze poczucie empatii, jest to prawda są to osoby które bardziej 

przejmują się innymi niż nawet samymi sobą.

5. AB/DL często z łatwością nawiązuja kontakt.

Mity:
1. AB/DL to jest choroba psychiczna - często ABDL jest formą terapii lecz to nie 

warunkuje tego jako choroby psychiczne lecz rodzaj terapii.

2. AB/DL to jedynie osoby nie aktywne fizycznie - często osoby ABDL uprawiają jakiś 

sport, są aktywni fizycznie.

3. Społecznością AB/DL są osoby jedynie dziwne oraz mające jakieś zaburzenia 

psychiczne - osoby które wybierają AB/DL są to często osoby zamożne, prezesi firm czy 

też wysoko postawione osoby czy też osoby posiadające ciężką i odpowiedzialną pracę.

4. AB/DL to jedynie fetysz - AB/DL jest stanem w którym powracamy do dzieciństwa 

nie jest związany zawsze z seksualnością, nie którzy traktują to jako oderwanie od 

życia, oczyszczenie oraz relaks.

5. AB/DL jest społecznością która często jest zamknięta, nie ponieważ każde forum 

poświęcone ABDL jest w pełni dostępne dla każdej osoby i otwarte na nowe osoby. 



Ach... Te apteki...

Podejrzewam, że wielu z Was ma już za sobą wiele zakupów i raczej ten tekst nie będzie 

dla Was niczym odkrywczym. Domniemam jednak, iż na stronę wchodzą również osoby 

dopiero rozpoczynające przygodę z pieluchami i nie czujące się odpowiednio pewnie, 

żeby pójść do apteki czy sklepu medycznego kupić pampersy. Ja również nie jestem 

jeszcze bardzo doświadczoną osobą w tej kwestii, bo pierwsze pieluchy kupiłem jakiś 

rok temu, a i do tej pory przed wejściem do apteki, czy wykładaniem na taśmę przed 

kasą np. smoczka czuję lekki stres. 

Zanim przejdę do wskazówek, które chciałem przedstawić, opowiem kuriozalną 

sytuację, która przydarzyła mi się w ostatnich dniach. Generalnie jestem szczupły i 

najbardziej leżą na mnie pieluchy w małym rozmiarze. Praktycznie zawsze kupuję Seni, 

więc w tym przypadku model, który wybieram to Super Seni. Jako, że pieluchy nie są dla 

mnie codziennością i w pampersa wskakuje od czasu do czasu, to lubię gdy jest on 

odpowiednio gruby i chłonny – dlatego do „Super Seni” dodaję Plus, Trio lub Quatro. 

Wydawałoby się, że nie jest to nic skomplikowanego – wejść do apteki, zapłacić i 

schować paczkę do plecaka. Oczywiście kupowałem już wielokrotnie wcześniej pieluchy, 

ale zazwyczaj dodawałem, że ewentualnie może być rozmiar medium, który dostępny 

jest praktycznie wszędzie. Okazało się, że moje wymagania jest trudno spełnić. 

W ciągu trzech dni byłem łącznie w SZESNASTU aptekach i jednym sklepie 

medycznym... Nigdzie nie dostałem tego co chciałem. W jednej z nich pani ze szczerym 

zdziwieniem powiedziała, że „nigdy nie słyszała i nie miała pieluch Super Seni”, jak to 

jest możliwe?  Owszem, były miejsca, w których proponowano mi większy rozmiar, 

zdarzały się owe pieluchy, ale w wielkich paczkach, a takich nie chciałem kupować, bo 

nie dość, ze drogie, to jeszcze same problemy z nimi (tymi dużymi paczkami) związane.  

W końcu nie wytrzymałem i w SIEDEMNASTEJ aptece poprosiłem o zamówienie takiej 

paczuszki. Już niedługo będzie czekała na odbiór. Rozumiem, że nie ma może wielkiego 

zapotrzebowania na rozmiar small, ale chyba bez przesady... Żeby w tylu miejscach nie 

było... Okej, koniec mojego sprawozdania. Nie chciałem Was zniechęcić, tylko po prostu 

przedstawić, że swoje zakupy dobrze wcześniej przemyśleć i logistycznie zaplanować. 

Na dodatek mało kto używa jedynki, ja jestem po prostu taki chudy. Większe rozmiary 

znajdziecie zdecydowanie łatwiej, a gdy nie macie pilnej potrzeby założenia pieluchy 

warto poprosić o zamówienie i odbiór na drugi dzień.



Myślę, że teraz mogę przejść do kilku drobnych rad, które są skierowane przede 

wszystkim dla POCZĄTKUJĄCYCH osób, które wstydzą się kupić swoje pierwsze 

pieluchy: 

1. Wybierz aptekę (sklep medyczny), w której raczej nikogo nie spotkasz. Będziesz 

czuł/a się pewniej. Przynajmniej element „a co jeśli kogoś spotkam?!” zejdzie na drugi 

plan. 

2. Przygotuj sobie karteczkę, na której wszystko napiszesz, tzn. firmę, model, rozmiar 

pieluch oraz ilość sztuk/opakowanie (np. Super Seni Plus medium opakowanie 30szt). 

Warto również dodać ewentualność, np. „mogą być Trio zamiast Plus” czy „jeśli nie 

będzie spytać o odpowiadające Tena”. 

3. Po wejściu do apteki (sklepu medycznego) powiedz bardzo prostą rzecz: „Mam się 

zapytać/ Mam pytanie, czy są takie pieluchomajtki”. No i podajesz karteczkę. 

Wykwalifikowany sprzedawca powinien wiedzieć co dalej. Może zadać pytanie typu 

„Chodzi o takie zapinane?”. Wtedy po prostu odpowiadacie prawdę. 

4. Jeśli są – wiadomo, płacicie, bierzecie paragon i wychodzicie. Jeśli nie ma lub są, ale 

inne np. bez przedrostka Plus – prosicie o zamówienie lub „na razie dziękuję, najwyżej 

wrócę”.

Naprawdę nie ma się czego obawiać. Praktycznie NIE MA TAKIEJ OPCJI, że dostaniecie 

pytanie w stylu „A dla kogo te pieluchy?”. Nigdy mi się to nie zdarzyło i chyba nigdy nie 

zdarzy. Sprzedawcy albo kompletnie to nie interesuje albo z góry zakłada, że nie są dla 

Was i zazwyczaj tak właśnie jest. Także jeśli chcecie uniknąć większej rozmowy na ten 

temat karteczka jest idealnym sposobem, bo z góry wyglądacie na niezaznajomionych z 

tematem. Oczywiście, to są kombinacje i dla wielu mogą wydawać się całkowicie 

bezsensowne, ale proszę uwierzyć, że pierwsze zakupy, a nawet kilka kolejnych nie są 

łatwym zadaniem, ale za to po jego wykonaniu czujemy dużą satysfakcję. Tyle ode 

mnie, pozdrawiam wszystkich.

Random !



Normal-

Nie- 

NORMALNE

 

,To nienormalne i chore alby dorosła osoba z własnej woli nosiła 

pieluchy a jeszcze obrzydliwe jeśli coś w nie robi …” – Cytat 

wypowiedzi z forum Kafeteria na wątku pieluch dla dorosłych .

A jaka jest prawda ? Czy jesteśmy chorzy na umyśle, czy po 

prostu zboczeni do szpiku kości? Prawda jest taka że ani jedno 

ani drugie bo to co i jak nosimy na sobie nie ma żadnego 

związku z tym jakimi ludźmi jesteśmy na prawdę… To że 

lubimy pić z butelki i ssać smoczka nie jest niczym wymyślnym 

czy nowym wszak jako gatunek jesteśmy ssakami dzięki czemu 

naturalną dla nas (ludzi) reakcją relaksującą jest właśnie 

ssanie.

Oczywiście można by się zastanowić czy przypadkiem nie przesadzamy przy kupowaniu body 

trzymanych w stylu dziecięcym lecz rozmiarowo pasujących na dorosłą osobę, bądź zachowując się 

nieadekwatnie do naszego wieku jednak to typowa reakcja u każdego niezależnie od płci, koloru skóry, 

statusu społecznego czy nawet wieku.

Okres dzieciństwa dla większości ludzi jest szczęśliwy i obfitujący w codzienne przyjemności których 

dziś jako dorosła osoba już nie zazna. Dorosłe życie nie jest łatwe i bezpieczniej z perspektywy osoby 

trzeciej jak i podejścia psychologicznego jest przyzwolenie na taką chwilową regresję celem utworzenia 

odskoczni od świata dorosłego gdzie każdy czegoś od nas chce i każdy traktuje nas z mniejszym 

szacunkiem i zrozumieniem niż w okresie dzieciństwa.

Dla tych jednak którzy niestety przez różne 

czynniki dzieciństwo łatwe nie było kontent 

ABDL oferuję drugą szansę na to by zaznać 

uczuć bezpieczeństwa, przyjaźni bezstronnej i 

bezinteresownej, poczucia przynależności czy 

chociażby najzwyklejszego poczucia własnej 

wartości, regresja jest bowiem stosowaną 

terapią psychologiczną na całym świecie 

każdemu oferująca coś co jest tej osobie 

potrzebne w tej konkretnej chwili. 

Nostalgia i poczucie ulotności dopada każdego i nie ma w tym nic złego jako że być ulotności chwil 

naszego życia nie uczylibyśmy się  życia, nie rozwijalibyśmy się w żadnym kierunku.

Czasem jednak potrzebujemy pewnego przypomnienia o tym kim byliśmy i jak na świat patrzyliśmy 

przed laty by dokonać decyzji patrząc nie tylko z obecnej perspektywy ale również z tej którą mieliśmy 

kiedyś…

ABDL potrafi zmienić ludzkie serca jeśli tylko są one otwarte … Dla mnie nie ma nic piękniejszego niż 

właśnie rozwój poprzez metodę dedukcji oraz patrzenia różnymi kategoriami  badając sprawę czy 

problem z różnej perspektywy….



 Teoria Marzeń

Co to znaczy marzyć, czy jeszcze to dziś potrafimy ?  

A może mamy już wszystko i nie mamy po co 

marzyć…

Najpierw wyjaśnijmy sobie po co nam w ogóle są 

marzenia i czym one tak na prawdę są …

Marzenie to pojedyncza czynność bądź grupa 

czynności na obecną chwilę dla danej osoby nie 

realna.  Spełniają one jednak dość istotną rolę w 

naszym życiu, nadają cel, motywację, pobudzają 

wyobraźnie oraz relaksują umysł od zgiełku 

rzeczywistości.

Czy tego chcemy czy nie  marzymy codziennie czasem nawet po kilkanaście razy w danym dniu… Ale o 

czym, o czym możemy marzyć ?  Wyróżniam trzy typy marzeń :

– Marzenia  Realne – Takie aby je urzeczywistnić należy jedynie coś zrobić, gdzieś pójść, za coś 

zapłacić… Przykładem takiego marzenia jest nowy telefon, nowe spodnie, nowy smoczek…

– Marzenia Nie Realne – Które są po prostu nie logiczne do wykonania … Przykładem takiego marzenia 

jest np. staro porzekadło ,, A ja chciałabym mieć gwiazdkę z nieba „…

– Marzenia Osobiste – Marzenia które każde z nas ma ale nie zawsze chcemy się z nimi dzielić z innymi…

No ale co nam to daje, po co nadal marzymy, co nam to daje ?  -Prosta odpowiedź CEL, ale 

w przynajmniej mnie znanej rzeczywistości nic nie jest jednoznaczne i proste tak więc 

przejdźmy do przykładu wyjaśniającego…

Wyobraźmy sobie człowieka który nie ma marzeń, ma wszystko czego zapragnie i w ilości 

takiej jakiej zapragnie. Na pierwszy rzut oka sytuacja idealna, w końcu wszystko już ma i 

nigdy nie będzie musiał martwić się tym że czegoś nie ma, jednak po głębszym poznaniu 

takiego człowieka zobaczymy jak bardzo pustym  się stał bez marzeń. Jego psychika już nie 

pracuje jako że ma wszystko i teraz sam ten fakt jest już destrukcyjny. Nasze życie mówiąc 

prosto, opiera się w głównej mierze na pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów ( wiedzy, 

przedmiotów, idei, aktyw, pasyw,… ), to właśnie daje nam cel, by posiadać coś co zapewni 

nam względne przetrwanie.

Jak jednak sprawa ma się na naszym podwórku, bo przecież my ( ABDL-owicze)  też mamy swoje 

marzenia i pragnienia.  Z nami jest o tyle jednak prościej iż nasze marzenia są stosunkowo podobne. 

Wg moich obserwacji (czyt. rozmów z innymi via komunikatory wszelkiego rodzaju) głównym 

marzeniem jakie siedzi w naszych głowach to ,, aby znaleźć kogoś (dziewczynę / chłopaka ) która/y 

zaakceptuje naszą naturę i będzie nas w niej wspierała, opiekując się nami…  To oczywiście było do 

przewidzenia tak więc o czym jeszcze marzymy ?



Ci z was którzy ze mną rozmawiali i pytali się o to o czym marzę już wiedzą, jednak dla tych którzy 

troszkę się jeszcze wstydzą napisać ( ja nie gryzę puki mam przy sobie smoczka… ) powiem iż moim 

największym marzeniem jest osiągnięcie stanu w którym ABDL w Polsce będzie na tym samym poziomie 

zrozumienia społecznego co w innych krajach zachodnich.

Marzę o tym aby na polskim internecie było znacznie więcej blogów, stron, forów czy całych ABDL-

owych projektów  wzajemnie się wpierających i pomagających sobie na technicznym zapleczu… 

Właściwie to marzę jeszcze o jednym… Chciałabym aby wszyscy Ci którzy wypisują bardzo 

wulgarna treści i niszczą to co my budujemy pomyśleli przez chwilkę, bo zniszczyć nie jest 

trudno ale stworzyć coś samej to już wyczyn…  Mam nadzieję że kiedyś gdy już będę  dużo 

starsza to będę mogła spokojnie przejść się ulicą w pielusi na pupie, body zapiętym oraz jak 

to mówi Kamilka ( Administratorka Forum/Bloga  –  siusiam.pl) ,,ciukając swojego dydy ”                                 

… Może kiedyś moje Marzenia się spełnią, kto wie…

Napotkałam na swej drodze kilka osób uzależnionych od pampersów, mających problemy 

zdrowotne. Okazuje się jednak że tylko 2/5  osób (z którymi rozmawiałam) najbardziej w 

świecie marzą o rozwiązaniu tego problemu. Pozostali pogodzili się ze swoim losem i żyją 

po swojemu , przemieniając to co wydawałoby się dość sporym problemem w przyjemną 

zabawę i element gry łóżkowej…

Tak więc marzenia są dość obszernym tematem jako że pomimo tego że większość marzy o 

tym samym czasem zdarzają się takie rodzynki jak ja, które mają już te opiekę i 

zrozumienie zapewnione  więc o czym tu marzyć…
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Pierwsza
 Część

Otóż cała historia zaczęła się w liceum kilka dobrych lat temu, gdy jeszcze byłam 

młoda, naiwna i ładna…

Byłam sobie w 2 klasie liceum ogólno-kształcącym i niczym się nie wyróżniałam, 

miałam czwórki i trójki a nawet zdarzało mi się w ogóle nie przyjść do szkoły przez kilka 

dni- No bo po co…

Pewnego ranka obudził mnie krzyk mojej mamy – Maja, do szkoły !!! 

Nie żeby moja mama była tyranem ale wtedy tak o niej myślałam, jako że matka nade 

mną stała i dzwoniła jak całkiem dobry budzik, wstałam i po pół godzinie wyszłyśmy z 

domu.

Dwie lekcje polskiego z Panem Tadeuszem –Boże, choć wiem że Cię tak naprawdę nie 

ma, błagam zabij mnie. Koleżanka z ławki obok na pozór dobra uczennica, podała mi 

kartkę na której był adres i czas o której miałyśmy się spotkać (u niej). Więc nie 

czekając na dalszą część fantastycznych opowieści dziwnych treści o Panu Tadziu 

odpisałam że może po tej lekcji byśmy poszły. Itak też się stało. Jej dom był ładnie 

wyremontowany i wysprzątany. Jej pokój był prawdziwą szafą księżniczki tzn. tam 

było wszystko, począwszy od butów skończywszy na pudrze dla dzieci co mnie dość 

zdziwiło ale nic nie mówiłam bo przecież wolność tomku w swoim domku. Nalała mi 

Coli i zapytała co u mnie.

Potem wywiązała się całkiem spora dyskusja której nie będę tu przytaczała z racji tego 

że gadalyśmy na babskie tematy więc i tak nas nie zrozumiecie. W pewnym momencie 

zauważyłam że coś wystaje z szafy, a jako że koleżanka poszła do łazienki to po cichu 

otworzyłam szafę i oczom moim ukazały się pielucho majtki firmy Dry-Nights (te 

różowe). W głowie mętlik bo przecież 17 letnia ulubienica całej klasy nie może przecież 

chodzić w pampersach, a te przecież są dla dzieci… WTF…

Spisana 3 lata temu, 
Odzyskana z forum RS...



Ona jak tylko mnie zobaczyła rozpłakała się i usiadła na łóżku, ja natomiast przytuliłam 

się do niej i starałam się ją pocieszyć. Ale w pewnym momencie poczułam wilgoć i 

ciepło w okolicach intymnych Okazało się że nawet nie poczułam jak się posiusiałam. 

Natychmiast wstałam i zobaczyłam że całe spodnie mam mokre.

Oj, ktoś tu chyba popuścił – Powiedziała, pół żartem ze łzami w oczach.

-ja, ja … ja, nie wiem co się stało…- Próbowałam coś powiedzieć ale ona była szybsza, 

położyła mnie na macie i zdjęła mi spodenki i majtki. Byłam w takim szoku że nie 

wiedziałam już co mam zrobić i co gorsza dlaczego nie poczułam, nagle poczułam ciepły 

materiał ręcznika w okolicach muszelki i już wiedziałam że nie mogę nic zrobić. Miejsce 

ręcznika zastąpił jej palec który delikatnie choć zmysłowo dotykały mojej muszelki. 

Nagle jej palec przestał i na nogi nałożyła mi majteczki Dry Nights. Byłam na tyle 

zdezorientowana całą sytuacją że bez trudu je na mnie założyła. Potem założyła mi 

spodnie (jakieś jej) po czym powiedziała że mogę je zatrzymać i że ma nadzieję że 

niczego nikomu nie powiem. Powiedziałam że muszę to przemyśleć i wybiegłam z jej 

domu. Całą noc nie spałam i jak się okazało nie byłam sama… Zastanawiałam się co 

mam zrobić, i jak się zachować po tym co właśnie przeżyłam. Poszłam następnego dnia 

do szkoły nie jako z automatu ale przez cały czas myślałam o tym jak to rozegram i co 

powiem, ale wszystko się nagle zatrzymało gdy ją zobaczyłam. Cały świat zwolnił i 

jakby w zwolnionym tempie ona na mnie spojrzała a ja na nią. 

Dzwonek zadzwonił ale zamiast na lekcję poszłyśmy do łazienki, gdzie całe szczęście 

nikogo nie było.

Przez dwie godziny rozmawiałyśmy i rozmawiałyśmy o tym co się stało i co teraz 

będzie.

Ale przerwał nam zapach kupki którą zrobiłam a nie mogłam już wytrzymać i całe 

szczęście że miałam te duże pampersy bo to była ogromna kupa i mogłoby się skończyć 

o wiele dramatyczniej niż poprzedniego dnia. Uśmiechnęła się i przewinęła mnie po 

czym wróciłyśmy na lekcję.

==================================================

Nasza przyjaźń trwa do dziś i jest już na nieco wyższym poziomie. Niedawno ( 4 lata 

temu )  moja przyjaciółka miała rodzić ale poroniła w 8 miesiącu ciąży i była bliska 

odebraniu sobie życia, ale trafiła na mnie i razem znalazłyśmy drogę powrotną i dziś 

Ona jest moją opiekunką a ja jej dzidzią. Jestem ABDL nie tylko dla siebie, ale dla moich 

bliskich którzy potrzebują mnie i kochają taka jaka jestem.



Druga
 Część

Wbiegłam do biura gdzie od wejścia koleżanka mnie powitała stwierdzeniem że klient 

jest zniesmaczony tym że mamy czelność  kazać mu czekać. Wzięłam głęboi oddech i 

zapytałam jaki to klient (czyli w naszym snalgu czy jest to nowy klient który nic jeszcze 

u nas nie zamawiał czy stały klient który miał już z nami doczynienia ), odpowiedziała 

że to nowy klient. - Pomyślałam sobie, Mayu doskonale, zniechęć nowego klienta już na 

starcie, na pewno coś u nas zamówi. Wzięłam głęboki oddech i poszłam do sali 

konferencyjnej gdzie od progu zostałam zasypana obelgami i roszczeniami mocno 

zbulwersowanego klienta. 

Po około 2 minutach jego monologu miałam już serdecznie dość, wstałam i dość głośno 

krzyknęłam.:

- Dosyć ! - Klient usiadł jak dziecko które sie zgania za złe zachowanie. 

- Możemy się tak spierać przez następne 2 godziny ale efektu jak nie było tak i nie 

będzie.- Mówiłam z coraz to donośniejszym głosem. 

- Gdy do państwa dzwoniłem to wydawaliście się profesjonalną firmą a zdaję się że nie 

za bardzo... - Ciągnął dalej. 

- Proszę pana, jestesmy liderem firm które mogą zająć się pańskim projektem lecz nie 

jesteśmy cudotwórcami i nie wydłużymiy doby.

- Co więc pani proponuję jako ta ,,specjalistka " - Powiedział to w taki sposób że aż 

miałam dużą ochotą go spoliczkować lecz przez wzgląd na wizerunek firmy nie mogłam.

Przeglądałam projekt strona za stroną i wyłapywałam błędy i punkty zaczepienia lecz 

imszybciej czytałam tym cieplej mi się robiło. Momentem kulminacyjnym było gdy 

poczułam tylko na zbyt znajomą mi wilgoć w okolicach intymnych... Miałam wrarzenie 

że zemdleje, przecież nie mogłam zsikać się na spotkaniu biznesowym. 

Spisana 16-04-2016 
Odzyskana z forum RS...

Ostatnie miesiące były, cóż pełne różnych wydarzeń które 

chciałabym wam tu opisać... 

Pierwsza sytuacja - Nie ubieram pampersów do pracy !- 

Taka moja zasada by nie stracić mojej pozycji wśród 

pracowników. 

Gdy się obudziłam mojej niani nie było już w domu, była 

natomiast kartka że pojechała na zakupy. Szokiem było 

odkrycie godziny na zegarku jako że w teorii to już od 4 

godzin miałam być w pracy. Wyszykowanie się zajęło mi 5 

min gdy zwykle potrzebuję około 30 minut na spakowanie 

się i nałożenie make-upu. Taxówka dosłownie płonęła a 

przynajmniej tak mi się zdawało gdy mknęła przez miasto. 



Z przerarzeniem spojrzałam na sroje spodnie lecz te nie miały na sobie ani plamki, nic. 

Podeszlam do okna i spojrzałam na horyznt próbując zebrać się w całość i wtedy mnie 

olśniło, Przecież nie zdejmowałam dziś pieluchy gdy się w pośpiechu szykowałam by 

zdąrzyć na to spotkanie.

Zdziwiło mnie tylko że nie poczułam pieluchy na sobie, przecież zwykle budzę się z 

mokrą. Ale i to szyybko sie wyjaśniło, wszak nienia często mnie przewija gdy śpię a 

jako że jestem już prawie nierozłączna z pieluchami toteż łatwo mogłam nie zwrócić na 

nią uwagi... Zoriętowałam sie że klient nadal siedzi i nadal żada odpowiedzi więc 

odwróciłam się do niego i spojrzałam mu prosto w oczy. 

- Proszę pana, ależ ma pan całkowitą rację, nie jesteśmy profejsonalistami. Jednad nie 

mogło umknąćmojej uwadzę że pański projekt jest pełen dziur które wyglądają jakby 

zrobił pan je celowo. Oczywiście jako że nie jesteśmy profesjonalistami to nie mogę 

panu w tym pomóc i musi pos je poprawić gdyż w innym wypadku mogłby pan wypaść 

równie nie profesjonalnie jak my. 

- Jak pani śmie ? - Usłyszałam po chwili, widać musiał to sobie powtórzyć by zrozumieć 

sens zdania. 

- Jak pan śmie?  Przychodzi pan na spotkanie nie przygotowany i ostarża nas pan o brak 

profesjonalizmu, pański projekt w obecnej formie nie nadaję się nawet na pracę dziecka 

ze szkoły. 

- Proszę z pani przełożonym, w tym momencie... - Oburzony wykrzyczał. 

- Ależ oczywiście. - Zadzwoniłam do kolegi który przyszedł i gdy tylko spojrzał na 

projekt wytknął klientowi dodatkowe błędy. 

Klient przeprosił nas za swoją nie profesjonalną postawę i zaczęliśmy od poprawiania 

jego projektu. 

R S oo mk oo k 



Trzecia
 Część

Mówiąc nasz myślę o nas reklamotwórcach których przymusowo powinnosię wysłać do 

domu wariatów jako że już od dawna nie jest z nami dobrze... Osobiście byłam 

przeciwna temu pomysłowi jako że i tak ledwo nadąrzaliśmy z projektami które mamy 

na swojej głowie. Aby być całkowicie szczerą powiem że w miesiącu robiliśmy całym 

pięcioosobowym zespołem około 20- 28 projektów co po podwojeniu dało plus minus 50 

projektów na miesiąc co jest po prostu  czasowo nie wykonalne. Każdy dzień zaczynał 

się od podziału obowiązków i w moim przypadku 4 kaw aby jakkolwiek sprostać temu 

wyzwaniu. Oczywiście kawę piłam w tak zwanym wolnym czasie czyli w czasie gdy 

biegałam po pietrach budunku załatwiając kolejnych klientów i załatwiejąc 

niewyobrarzalne ilości papieru na ulotki, pleksy i metalu na banery oraz wszyskie te 

rzeczy które akurat były potrzebne przy danym projekcie.

Gdy już zrobiłam życiówkę na trasie kilkunastu kilometrów po jednym budynku miałam 

udać się na spotkanie o temacie których nie miałam żadnego pojęcia jako że każdy klient 

chce czegoś innego i oczywiście każdy z nich oczekuje najlepszego pomysłu oraz 

największego rabatu ( z tym że nie ja ustalam cennik i całe szczęście jako że cyferki to 

nie moja bajka).  Następnie, po około 2-3 h spotkaniach miałam się magicznie 

przeteleportować na uczelnię gdzie to miałam do wygłoszenia 4 godzinne wykłady na 

temat ,,Tworzenia przekazu reklamowego w stylu adekwatnym do norm XXI wieku " i za 

każdym widząc znudzenie studentów (którą przecież tak niedawno sama byłam) i 

nieprzerwaną chęć do spania miałam chęć przynieść na następne zajęcia granaty 

odłamkowe i rozwalić to w cholerę. 

Spisana 03-07-2016 
Odzyskana z forum RS...

L4 czyli przymusowe ,,wakacje"...

To był chyba jeden z trudniejszych miesięcy przez jakie 

przyszło mi przejść a wszyskto przez tak zwaną opinię 

specjalistów z pracy... 

Jak wiecie zasiadam w zarządzie agencji reklemowej w 

której pracuje i podejmując się tego stanowiska wiedziałam 

że będzie ciężko ale nie spodziewałam się że będzie to aż tak 

kolidowało z moim życiem jako małej dziewczynki. Zarząd 

podjął genialną decyzję o zwiększeniu ilości projektów o

 100 % jako że rzekomo teraz jest ,,nasz " moment.



Tak... Pobożne życzenia ale niestety w bardzo którkim czasie przekonałam się że to była 

jedynie moja fantazja i trzeba powrócić do rzeczywistości. 

Przez ten miesiąc zmasakrowałam aż 3 smatfony jako że może wodoodporne to one są 

ale na pewno nie są ściano i podłogo odporne i każdy z nich przegrywał po zaledwie 

kilku rzuceniem nim o podłogę tudzież ścianę tak samo jak ja przegrywałam wyścig z 

czasem na  wykonanie projektów. 

Czasem zdarzają się ciężkie chwilę ale nigdy nie sądziłam że mój naług palenia może się 

aż tak rozwinąć...  Podczas owego miesiąca wypaliłam aż 67 paczek papierosów i z 

każdym z nich czułam się jak supermen na haju... Z tą jedna różnicą że moje supermoce 

ograniczały się do bycia miłą dla środowiska gdy w duszy wyobrarzałam sobie jak z 

największą satysfakcją torturuję i morduję każdą osobę która na mnie akurat na mnie 

patrzyła.

W teorii mamy 5 dni roboczych i 2 dni wolne a w praktyce miałam 8 dni roboczych w 

tygodniu a przekonałam się o tym gdy o 3 w nocy dostałam telefon od klienta że jednak 

nie podoba mu się wstępna wersja kampanii i rząda natychmiastowej zmiany wg jego 

wizji. Na ogół staram się w takich przypadkach pójść na rękę klientowi jako że zwykle 

ma on pomysły tak niedożeczne że aż dzi że nadal działają ale w tym wypadku nie 

mogłam sobie na to pozwolić jako że za projekt miał nam zapłacić około 250 tyś. zł a za 

stratę takiego klienta ucieli by mi głowę, jajniki, wątrobę, jelita i wszystkie możliwe 

narządy...  Tak więc tae nocy nie spałam praktycznie w ogóle bo na szybko spisywałam 

,,święte" pomysły jakimi obdarzył mnie ów klient a po ich spisaniu miałam opracować 

całą strategię marketingową. Tu muszę coś wyjaśnić, aby lepiej wam to zobrazować to 

wyobraźcie sobie że naukę mowy zaczynacie od płynnej adaptacji twórczości jednego z 

najszybszych raperów na świecie. Nosz k***a, niewykonalne. 

(Ja) Maya 

oczami 

Daipera 30, 

Czytelnika

 Roko

Tablicy 



A skoro już mowa o tym że coś jest niewykonalne to powiem że moja psychika uległa 

samozniszczeniu 30 czerwca gdy to dowiedziałam się że zarząd widząc jak dobrze nam 

idzie przyznać nam jeszcze pod skrzydła  10 stażystów by wdrożyć ich w pracę i świat 

reklamowy. Młodziaki były prosto po licencjacie bez najmniejszego pojęcia że właśnie 

paradoksalnie przegrali w życie wybierając sobie przemysł reklamowy ale lekcje 

przgotowujące do pracy w agencji wg Mayi były szybkie i ostre... Powiedziałam : 

Panowie i Panie, nie mam czasu na pierdolenie o tym czego nie zdąrzyliście się 

dowiedzieć na studiach, tu zapierdalamy a skoro państwo jesteście jak mniemam już 

całkowicie pozbawieni poczucia stabilności psychicznej to witamy na pokładzie. To są 

miejsca gdzie nigdy nie wejdziecie dłużej niż 5 sekund czyli pokój socjalny i kuchnia. 

Każdy z was otrzyma swoje stanowisko pracy i spis żeczy których nie zdąrzycie nawet 

przeczytać przed upłynięciem deadline'u. 

Moje życie prywatne cóż... Opóściło mnie już dawno ale po tym miesiącu podjełam 

myślę jedyną słuszną decyzję od czasu podjęcia się stanowiska Dyrektora ds. 

Kreatywnych czyli jak my to nazywamy ,, Burdel Mamy" albo "Samobólczego 

Psychiatry". Złorzyłam rezygnację. Oczywiście zarząd nie przyjął jej w pierwszym 

momencie ale gdy chce to potrafię być naprawdę przekonująca i powiedziałam że nie po 

to żyję by umrzeć na zawał w wieku 26 lat przez tysiące projektów. Jeśli mam dalej 

przynosić profity dla tej firmy to nie mogę być dojona jak przysłowiowa krowa i muszę 

czuć że to co robię mnie satysfakcjonuję. Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie 

wyszło jako że moją posadę przejął mój dobry przyjaciel który informuje mnie o 

poczynaniach Bogów Wariatów (zarządu) a ja objęłam swoje dawne stanowisko które 

ponownie zacznę piastować już od poniedziałku. 

Poskutkuje to drastycznym zwiększeniem mojego czasu wolnego oraz mój powrót do 

was na forum.



Czwarta
Część

Zaczęło się tak na prawdę w sobotę akurat na urodziny dostałam maila od szefa zarządu 

spółki iż musi wysłać na wtorek grupę delegacyjną na spotkanie i czy nie mogła bym 

pojechać... Zgodziłam się dlatego iż czasem mam takie dni dobroci dla zwierząt i świata 

a urodziny zwykle są takimi dniami... Początkowo starałam się uwierzyć że tym razem 

będzie inaczej, że dowiem się czegoś nowego co pomoże mi w pracy i projektach, że te 

dwa dni nie będą czasem straconym a owocnym w nowe znajomości... 

Czasem myślę że lepiej by było gdybym nie pracowała w tym zawodzie bo gdy jest się 

kobietą i jeszcze do tego singielką to mam wrażenie że świat nie traktuje mnie 

poważnie. Oczywiście to nie jakaś tam potańcówka a formalne i do bólu przewidywalne 

spotkanie biznesowe więc ubrałam pieluszkę by choć jednym wyróżniać się od 

sztucznej szlachty polskiej myśli Reklamowej. Niestety musiałam na pieluszkę coś 

ubrać więc włożyłam czewoną suknię i 15 centymetrowe szpilki. Tu przyznam że 

pieluszka mi się tego wieczoru dość mocno przydała jako że mój organizm ma gdzieś 

fakt że omawiane są istotne sprawy jak np. Budżet na każdy projekt czy choćby nowe 

twarze w tym przemyśle... Nie, mój organizm chce siku. 

Sama nie mogłam w to zbytnio uwierzyć ale puściłam na wpół świadomie wyglądając 

przed około 160 sztywniakami swój wykład na temat metod wykorzystywania 

Piramidy Maslowa (Ojciec Reklamy) i sposobów jej rozszerzenia o nowe poziomy 

ludzkiej natury. Wierzcie mi że nigdy nie przeszłoby mi przez myśl tak 

nieodpowiedzialne zachowanie ale nie mogłam już zdzierżyć jak inni przedstawiciele 

tego podgatunku ludzkiego nieustannie mówili teksty w stylu,, moim zdaniem ona jest 

przyszłością tej kampanii, tylko czy jej stawkę moznaby było obniżyć o kilka procent... " 

Spisana 03-07-2016 
Odzyskana z forum RS...

Marionetki do wynajęcia...

Tak wiem że sam tytuł już brzmi dziwnie ale jest to chyba 

jedyny cenzuralny epitet jakim można opisać Korpo 

Delegacje. Zacznę od tego że niezbyt chciało mi się tam 

jechać a już tym bardziej słuchać wykładowców 

bredzących o sztuce Reklamy i jej działaniu na różne 

środowiska ludzkie... Ja rozumiem że jest to ciekawe dla 

kogoś kto się na tym nie zna i chce się zapoznać ale dla 

kogoś kto na codzień tworzy przekazy reklamowo 

marketingowe to wydaje się być istną katorgą.



Po 10 h tego typu tortur o których nawet nie wiem ile będę zapominać przyszedł czas na 

poczęstunek i tu kolejna wpadka jaką udało mi się zaliczyć. Nigdy na tego typu 

spotkania nie idę na pusty żołądek lecz tego dnia zjadłam naprawdę spore śniadanie i w 

trakcie poczestunku poczułam naprawdę silne parcie na coś znacznie innego niż zwykłe 

siku. Szybko choć dyskretnie zblizyłam się do damskiej łazienki a tam zastałam cały 

tabun kobietek w różnym wieku czekające i niemal podwiązujące sobie jajniki. ,, O nie, 

tyle czekać nie będę " powiedziałam i postanowiłam pójść na fajeczkę pojednania z 

naturą. 

Nie będę was zanudzała opisami jak to kontempluje życia sens i przejdę od razu do 

sedna... 

Cóż, śniadanko znalazło swe ujście z mojego organizmu lecz nie mogłam tam w takim 

stanie od tak porostu wrócić. Poszłam więc do sąsiedniej restauracji która z resztą 

również była częścią tego wieczoru i doprowadziłam się do porządku przewijając się w 

świerzutką pielusię . Wieczór minął mi bardzo miło choć za każdym razem gdy ktoś się 

mnie pytał o zdanie to wyobrażałam sobie jak niczym psychopatyczny Morderca 

torturuje tego człowieka z udczówalną satysfakcją.

Myślę że muszę już kończyć bo zaczyna się robić niebezpiecznie a wolałabym 

niektórych wizji wam jednak oszczędzić.

Zdjęcie systemu forum w fazie testów...
 Przed zamknięciem forum...



Kącik Literacki 

Sekret Mistrza Sztuki Dedukcyjnej - Maya

Tu wytropi, tam podejrzy,

Po mistrzowsku sprawy włączy

(w obieg, w ruch, tak gdzie inny poległ tam nie On)

Tu rozpiszę, tam połączy,

Zagubione kropki  prawdy

( Te sekrety i intrygi, te podniety i przekręty )

Jednak nawet On – Mistrz  ma sekrety swoje przed 

wszystkimi.

Gdy na co dzień jest genialny, gdy na co dzień wręcz 

przeklęty,

Nocą ,wieczorem późnym, płaci cenę, jest szaleńcem!

(I gdy noc już ciemna mroźna, gdy w ciemności blask 

rozświetla)

To nie fajka jego stara, to ukryta miłość mała,

Nie ma zbroi czy pancerza ma swojego przyjaciela,

( Ten spokojny i wciąż młody, smoczek , hop i już jest 

w niebie)

Wszak nie nosi on pancerza a co tu masz, to pielusia.

Ta puszysta i mięciutka, jeszcze sucha, jutro mokra…

( Już nie myśli, nie podlicza, teraz słodko już 

wygląda)

Nasz szaleniec i Mistrz, nasze słodkie, małe i 

kochane…

Dziś już śpij i śnij spokojnie, jutro dorwiesz ich 

Kochany…

Na przewijaku – Maya 

Zawsze pachnie tu pudrem,

Zawsze jest tu tak mięciutko i przyjemnie…

Po nocy zakrapianj koszmarem,

Po dniu całym w pieluszce pełnej od przodu do tyłu…

Po drzemce dla urody ciała i pogody ducha,

Po śniadanku, obiadku czy kolacji…

Tylko jedna myśl co dzień, co noc mnie trzyma…

Tylko dzięki niej jestem dziś tu gdzie jestem,

Mój przewijak już mnie wzywa,

Czas uwolnić się od tego przyjaciela,

Znowu na przewijak, znowu po nowe doznania…

Rozmowa Dusz - Maya 

Jedno spojrzenie,ten błysk w oku.

Słowa ukryte w ciszy serc, 

w krzyku dusz.

Myśli biegną po głowie niczym

 na spotkanie z przeznaczeniem.

Emocje  krążą jednak po twym ciele,

 mając Cię za marionetkę.

Raz, dwa i trzy...

Klik, pstryknięcie palcami,

już nic nie mów, nam słowa 

wszak nie potrzebne...

Miłość w przebraniu- Maya

Tak często się zmieniamy,  tak często ubieramy…

Jeden w liska, drugi w pieska a jeszcze  inny w kotka,

Nie ma jednak znaczenia czym w danej  chwili jesteśmy,

Nie ma znaczenia czy i jak długi ogonek 

mamy, 

Nie ma znaczenia ile dziś lat w swym 

umyśle mamy, 

Jednak ma znaczenie fakt iż każde z nas 

ma być kochane… 

Naj sam wpierw przez siebie samych, później

 przez tych których sami kochamy,

Gdy już to w sercu posiadamy, nic i nikt  nie 

zmieni faktu iż my kochamy…



Powszechna jest praktyka nagradzania dzieci za coraz częstsze komunikowanie 

swoich potrzeb fizjologicznych  jak i naukę kontroli nad nimi…  Co jednak jeśli 

mówimy o osobach dorosłych które na dodatek celowo odwracają tą praktykę do 

góry nogami…

Wg retorycznego punktu widzenia przypis taki powinien brzmieć w tym 

przypadku  tak :

,, Powszechną praktyką dla społeczeństwa ABDL jeśli chodzi o komunikowanie swoich potrzeb fizjologicznych, 

ich celowe ignorowanie by stworzyć iluzję braku kontroli celem wywarcia wrażenia bycia dzieckiem 

sprzeciwiającym się z powszechną nauką korzystania z toalety. Nagrodą tu będzie dalsze traktowanie go/ją jak 

dziecko z jednoczesnym zmniejszeniem jego/jej  poczucia kontroli nad kolejnymi czynnościami takimi jak: 

Mycie się, ubieranie, jedzenie… Dzięki temu iluzja którą można wytworzyć można również podtrzymać jak i 

sprawić by przestała być traktowana jako iluzja. ”

Teraz gdy już mamy podstawowe założenie idei praktykowania ABDL możemy przejść do założeń 

drugoplanowych które brzmią :

1. ABDL jest częscią mojej natury i nie zmienię tego – Zasada Samoakceptacji zwiększy naszą wiarę w to iż to 

co robimy jest słuszne z naszego, osobistego punktu widzenia.

2. Jestem jednocześnie dzieckiem jak i osobą dorosłą jednak to ja ustalam kiedy która strona będzie dominująca 

– Zasada Kontroli dzięki której możemy zachować trzeźwość umysłu spełniając nasze fantazje jak i potrzeby.

3. Czytam, słucham, pytam i tworzę… – Zasada Samodoskonalenia która leży u podstaw naszych ludzkich 

potrzeb psychologicznych. Gdy czegoś nie wiem czytam co inni o tym myślą, jeśli w dalszym ciągu nie 

rozumiem pytam i z otwartym umysłem słucham by zrozumieć, gdy zaś już zrozumiem tworzę własną 

interpretację poszerzając ją o swoją opinię.

4. Nie ważne co myślą inni, ważne co myślę ja – Zasada Indywidualizmu. Oczywiście mogę wysłuchać opinii 

innych ale to moja własna opinia powinna być dla mnie najważniejsza. Moje życie jest moje, nie innych…

5. Razem możemy więcej – Zasada Wspólnoty, o której dziś już mało kto pamięta. Zawsze i przy każdej 

czynności lepiej jest gdy mam przy sobie kogoś kto mnie wspiera i wie że ja również go/ją wspieram.

6. Szanuję nie krytykuję – Zasada Wzajemnego Szacunku dzięki której możemy nie rozumiejąc motywów 

czyjegoś działania nadal z tą osobą porozmawiać i w najlepszym wypadku poznać jego/jej  opinię czemu robi to 

co robi a czego nie rozumiemy.

Domysły

Założenia te są niezbędne przy chęci utworzenia szczęśliwego społeczeństwa które samo będzie się rozwijało, 

są one również zaprojektowane w taki sposób iż nie można którejś pominąć i przejść do następnej, jako że 

żywnie nie będziemy mogli osiągnąć efektu który by nas zadowalał bez uprzedniego kroku. Zasady te działają 

nie tylko dla społeczeństwa ABDL ale również dla każdego człowieka osobno jak i dla każdej potencjalnej grupy 

społecznej.

Zaprojektowane i spisane przez Mayę – Grupa Roko Smoko



Teraz gdy już przeczytałam

 cały ten numer, Opiekunkana

 pewno nie pozwoli mi już być

 dużą dziewczynką...
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