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Odwaga i Duma 

Tak, trzeba mieć odwagę by choćby przed samym/samą sobą przyznać : Tak, 
jestem ABDL, jestem BDSM, Tak jestem Furry i tak jestem Sissy. 

W dzisiejszych czasach zarówno młodzież jak i dorośli nie czują się w pełni 
bezpieczni i chciani w otaczającym ich świecie. Składa się na to wiele 

czynników ale najważniejszymi są: Potrzeba Bezpieczeństwa i Potrzeba 
Przynależności.Pytanie jakie sami sobie najczęściej zadajemy (nawet 

nieświadomie) to ,,Dlaczego ja to robię?" oraz ,,Co ja z tego mam, co mi to 
daje?". Odpowiedzi są różne i w zależności od tego można przewidzieć że 

dany człowiek robi to co robi ponieważ owa czynność daje mu komfort bądź 
poczucie spełnienia. Odbiegamy jednak od tematu. Żyjemy w Polsce a to nie 
jest kraj, który słynie ze swojej otwartości na fetysze czy inności. Każdy kto 
praktykuje choćby w najmniejszym stopniu bardziej wyszukany fetysz ten 

jest już znany ze swojej inności i można śmiało przyjąć że taka osoba jest już 
przez pewne kręgi nawet i wytykana palcami jako ta gorsza. 

Prawda jednak jest nieco inna. Dziś bycie fetyszytą/tką nie powinno budzić 
w nas już odrazy. Przecież ideą każdego fetyszu jest zaspokojenie czy to 
�zycznej czy to psychicznej części nas więc myślę że powinniśmy raczej 
stanąć dumni i powiedzieć światu... Tak, jestem ... Bo lubię, bo chcę i bo 

sprawia mi to przyjemność. Tak, jestem .... I będę taki nadal. Bo mogę 
dumnie i odważnie się wyrażać. 



 Gdy nadeszła pora wieczorna umyłem się jak co wieczór i już miałem wychodzić 
gdy Wera przyszła do mnie by mnie przebrać w piżamkę. Zdziwiło mnie to jako 
że od ładnych paru lat nie śpię w piżamach a tym bardziej w pampersach… Po 

tym jak zostałem ubrany i zaprowadzony do łóżka gdzie leżałem obok Mayeczki 
Dostałem butelkę z mlekiem,  którą miałem wypić. Tu nie wiedziałem jak mam 
się zachować, z jednej strony pewnie niejeden by tak chciał ale z drugiej strony 

niegdy nikt mnie tak nie traktował. Aby jakoś pomóc mi się wczuć w rolę dziecka 
Wera (Niania Mayi ) wzięła mi butelkę i położyła moją głowę na kolanach. Nigdy 
przedtem nie tego nie próbowałem ( mleka dla niemowląt ) więc aż się zdziwiłem 
że jest ono takie dobre. Całą sytuację uwieńczył jedynie fakt że podobno usnąłem 
w trakcie karmienia i Wera mnie w nocy przewinęła bo bezwiednie popuściłem. 
Rano przy śniadaniu, które odbyło się już w normalnym rytmie wymienialiśmy 

się pomysłami na to jak jeszcze można spędzić taką noc. Jedno jest pewne, to 

niesamowite uczucie gdy czuje się jak dziecko. I choć na początku nieco straszne i 
dziwaczne to w pełni akceptowalne i przyjemne.



Oczami Laika
O czym myślimy gdy zasypiamy ? Jak zasypiamy to co się z nami dzieję ? Jest masa 

technik aby zasnąć : można liczyć barany ,można wyobrazić sobie miłe miejsce, 
można również usnąć pijąc ciepłe mleczko z butelki i marzyć by ta chwila nigdy nie 

przemijała. Można wszystko, najbardziej jednak lubię gdy wszystkie te techniki 
złączymy w jedną.Opowiem wam jak to było ze mną. Ostatnio, nocowałem u 

przyjaciółki którą zresztą jest nasza Maya i jako że dużo się od niej nasłuchałem o 
waszych rytuałach i pragnieniach toteż postanowiłem że należałoby to wypróbować. 

Pojechałem do Mayi w odwiedziny ale jako że miałem zostać u niej na noc to 
przygotowałem sobie do plecaka najpotrzebniejsze rzeczy (szczoteczkę do zębów, 

ubrania i ładowarkę do telefonu) ale bardzo się zdziwiłem bo żadna z tych rzeczy nie 
była mi potrzebna.Gdy już się znalazłem u Mayi w domku to jej niania od razu 

zaproponowała mi herbatkę. Naturalnie się zgodziłem i zaczęliśmy ustalać jak to 
miałoby wyglądać. Dodam tylko że nie jestem  ABDL i robiłem to dla eksperymentu 
więc nie oczekujcie ode mnie wiele zachwytu. Gdy już  ustaliliśmy we troje wszystkie 

szczegóły pojawiły się pewne problemy…
Wiecie, nie mam większego problemu aby założyć pampersa ale od czasów 

dzieciństwa nie musiałem i nigdy nie zakładałem sobie pampersa więc ogarnęło mnie 
trochę przerażenie gdy usłyszałem od niani że teraz pójdziemy się przewinąć. W 
końcu jednak powiedziałem sobie ,,Carpe Diem “- (Chwytaj dzień) i jakoś się to 

udało.Powiem szczerze że dla kompletnego laika świadome moczenie się pod siebie 
jest jednym z najdziwniejszych odczuć jakie można odczuwać. Ale jeszcze 

dziwniejsze było dla mnie to że Maya również cały czas jaki tylko może spędza jako 
dziecko i jeszcze jej się to podoba.  Reszta dnia minęła raczej spokojnie choć 

przyznam że gdy przyszła pora i parcie na coś więcej niżeli tylko siku to zacząłem się 
niepokoić. Na szczęście nie zostałem zmuszony do użycia pieluchy jako że był to mój 

pierwszy raz i ani Maja ani Wera nie chciały mnie niepotrzebnie stresować. 



Dziecko w kazdym z nas
W dzisiejszych czasach oznaka dziecinnego zachowania jest brana jako brak odpowiedzialności, 

naiwność oraz bezbronność czyli cechy negatywne dla dzisiejszego modelu społeczeństwa. 
Odpowiedzcie sami sobie że chcieliście coś zrobić ale potem dopadła was myśli „Nie wypada”, 

„Bo zdrowie mi zaszkodzi”, „To już nie ten wiek”. Od samego urodzenia jesteśmy ciekawi 
wszystkiego czego nas otacza jeśli powiesz dziecku „nie dotykaj tego” co zrobi wręcz na odwrót 
ponieważ jest ciekawe co się stanie jeśli to zrobi. Niestety też prawdą jest to że będąc dzieckiem 

marzyliśmy aby jak najszybciej dorosnąć potem tego żałujemy, ponieważ świat dorosły nie 
okazuje się taki kolorowy jak sobie go wyobrażaliśmy, nie każdy potra� pogodzić się z tym że musi 

na przymus być pełnoletni wtedy to nasze „wewnętrzne dziecko” domaga się uwagi takie osoby 
szukają sposobu aby znowu poczuć lub stać się chociaż na chwilę tym małym szkrabem którym 

byli paręnaście lat temu któremu wszystko było wolno i nigdy nie pomyślał że „nie wypada” 
czegoś robić tylko to robił lub o to pytał ponieważ był ciekawy.Czemu wiek osiemnastu lat ma być 

pełnoletniością? Jest to przecież tylko liczba nie jest sprawdzana na żadnej podstawie wiedzy, 
dojrzałości czy innych testów. Możemy tak że spierać się o tą liczbę ponieważ w Stanach 

Zjednoczonych od 16 lat można już samemu o sobie decydować. Natomiast w Korei południowej 
jest to 19 lat różnicą jest północna w której pełnoletniość osiągamy w wieku 17 lat. Mówiąc w 

wielkim skrótem jest to jedynie formalność prawna która musiała zostać wprowadzona.Pieluchy, 
smoczki, Przytulanki, kocyki od zawsze były częścią nas byliśmy z nimi wręcz złączeni nie 

rozstawaliśmy się na krok. Teraz jak byśmy kogoś zobaczyli dorosłego z smoczkiem, Przytulanką 
czy też kocykiem na ulicy wydawało by to się dla nas „chore” czy też „nie normalne” czemu nie 

powiemy tak o osobie która trzyma w ustach papierosa czy tego zwykłego czy elektronicznego o 
osobach które, sięgają po butelkę alkoholu nie jest to niczym nadzwyczajnym według 

społeczeństwa, tutaj możemy mówić o utopi upadku ludzkiego rozsądku co jest złe nie etyczne 
albo nie moralne dojdziemy tak naprawdę do faktu iż wymyśli to ludzie, ponieważ odpowiedzmy 
sobie w duchu czy robimy komuś krzywdę ssąc smoczka, przytulając się do ulubionej Przytulanki 

lub kocyka oczywiście że „Nie” niestety lecz minie sporo lat, dekad zanim zrozumie to 
społeczeństwo może w przyszłości za paręnaście lat będziemy mogli stanąć z smoczkiem w ustach 

i Przytulanką w ręku bez obawy iż zostaniemy wyśmiani.



Perspektywa i narkotyk
Od początku naszych dni uczymy się świata w unikalnej i za razem osobistej 

perspektywie.Gdy dorastamy i to co jeszcze nie dawno było większe od nas teraz jest 
jedynie mniejsze i drobniejsze. Cały świat maleję jednak gdy odwrócimy tę zależność. 
Co gdyby dało się rosnąć ale cały czas być mniejszym na tyle że wszystko w około było 

by większe… Wielu ludzi którzy ABDL uważają już za część swojego życia kupują 
specjalne i wykonywane na zamówienie mebelki które sprawiają swoimi rozmiarami że 

ich właściciele czują się znacznie mniejsi niżeli w rzeczywistości. Przytaczając tu 
wypowiedź jednej z naszych koleżanek ze Stanów Zjednoczonych ,,Gdy coś jest dużo 
większe od tego jak to pamiętamy sprawia wrażenie że my jesteśmy znacznie mniejsi. 

Jest to taki nasz własny sposób aby oszukać nasz umysł i na jeszcze jednej płaszczyźnie 
wyobrazić sobie jak bardzo mali jesteśmy.Dlaczego tak to już jest że dzieci mają mniej 
problemów, mniej zmartwień i nie przejmują się tym co robią a tym że są szczęśliwe ? 
Umysł dziecka nie zna bowiem trudnych i skomplikowanych dróg dorosłego życia ale 

to dla dziecka szczególnie bardzo małego każdy dzień jest czymś nowym, nową 
przygodą przez to niekończącą się zabawą. Na studiach ktoś nasz wykładowca 

powiedział że to właśnie dzieci  są najlepszymi terapeutami. Wtedy traktowaliśmy to 
jako żart lecz im dłużej się o tym pomyśli tym bardziej i z większym przekonaniem 

można się zgodzić z tą teorią. Inna dość popularna i niestety błędna teoria mówi że od 
dzieci nie można się niczego nauczyć i zakłada się że dziecko na pewno wie mniej niż 
osoba dorosła. Miałam przyjemność pracować z dziećmi nad nie jednym projektem 
społecznym i na podstawię własnego doświadczenia mogę powiedzieć że to właśnie 

dziecko jest naszym nauczycielem. Tu rolę się nieco odwracają.

UWAGA 

ABDL
JEST Z NAMI



Możemy dzieci nauczyć wszystkiego co umiemy lecz nie możemy nauczyć ich 
czegoś w ich systemie. Dziecko poznaje każdą prawdę o rzeczywistości poprzez 

zabawę, świat wyimaginowany gdzie wszystko jest możliwe my natomiast czytamy, 
liczymy, oceniamy, przeżywamy i eksperymentujemy… System dziecka jest może 

nieco prymitywny w swoich założeniach lecz jest to najskuteczniejszy i najbardziej 
wydajny system nauczania jaki można spotkać.  Niestety umiejętność szerokiej i 

wielopasmowej wyobraźni zanika wraz z wiekiem lecz możemy nad tym pracować, 
nauczyć się jak patrzeć na świat z perspektywy dziecka i gwarantuję że gdy raz już 

spojrzymy na stół czy na kanapę jako na górę do wspinaczki to cały nasz system 
rzeczywistości zmieni się nie do poznania. To co jeszcze niedawno wydawało nam 
się tylko stołem, tylko rzeczą zacznie nam przypominać o tym jak ciekawa jest to 

rzecz, jak wiele jeszcze nie wiemy i jak wiele możemy się jeszcze nauczyć 
korzystając jedynie z zabawy. Jest również druga strona medalu którą każdy chce 

pomijać, nie zauważać i odrzucać lecz to nie sprawi że przestanie ona istnieć.  Gdy 
odczuwamy radość czy zadowolenie w naszym mózgu wydziela się pewien bardzo 

ciekawy hormon zwany endor�ną który sprawia że czujemy szczęście, podniecenie z 
wykonania jakiejś czynności i radość gdy nam się coś uda.O ile odczuwanie tych 
emocji jest względnie dobre tak nadmierna ekscytacja czy podniecenie  może już 

nas zaprowadzić do obsesji. Tu już zaczyna się robić niebezpiecznie ponieważ na tej 
samej zasadzie działa każdy uzależniony od nikotyny czy alkoholu. O uzależnieniu 

psychicznym możemy mówić wtedy gdy zaczynamy przedkładać nałóg bądź 
czynności takie jak masturbacja czy jedzenie czy palenie czy picie bez umiaru nad 

życie osobiste. Masturbacja w naszym temacie jest na ogół częsta u DL -Diaper 
Loverów którzy traktują pieluchy i inne atrybuty dziecięce jako materiały pociągu 

seksualnego. Wielu ludzi czy to w naszym gronie czy ogólnie mówiąc jest 
uzależnionych od przyjemności erotycznych jako że wydziela ona najwięcej 

endor�n oraz innej dobrze znanej substancji zwanej testosteronem. 



O ile odczuwanie tych emocji jest względnie dobre tak nadmierna ekscytacja czy 
podniecenie  może już nas zaprowadzić do obsesji. Tu już zaczyna się robić 
niebezpiecznie ponieważ na tej samej zasadzie działa każdy uzależniony od 

nikotyny czy alkoholu. O uzależnieniu psychicznym możemy mówić wtedy gdy 
zaczynamy przedkładać nałóg bądź czynności takie jak masturbacja czy jedzenie 

czy palenie czy picie bez umiaru nad życie osobiste. Masturbacja w naszym temacie 
jest na ogół częsta u DL -Diaper Loverów którzy traktują pieluchy i inne atrybuty 
dziecięce jako materiały pociągu seksualnego. Wielu ludzi czy to w naszym gronie 

czy ogólnie mówiąc jest uzależnionych od przyjemności erotycznych jako że 
wydziela ona najwięcej endor�n oraz innej dobrze znanej substancji zwanej 

testosteronem. Nie ma jednej reguły że to mężczyźni bardziej się masturbują. Przy 
dzisiejszych coraz to nowszych sposobach na zaspokajanie swoich potrzeb zarówno 

kobiety jak i mężczyźni na nowo i nieustannie poszukują nowych sposobów na 
samozaspokojenie. AB- Adult Baby jako że nie widzą w swoim fetyszy tudzież 

kontencie formy erotycznej to też często błędnie zakładają że temat ich nie dotyczy. 
Temat ten dotyczy każdego, kto praktykuje,kto interesuję się ideą, kto chce i 

każdego kto poprzez to odczuwa przyjemność. Różnica polega tu na tym że AB 
zwykle zaczynają się uzależniać od mentalnego stawania się dzieckiem przez co 
zaniedbują swoich partnerów czy rodzinę. Pochłaniają się w swoich fantazjach 

często do tego stopnia że rezygnują z dorosłej formy życia i chcą być dziećmi przez 
większość czasu. Każdy radzi sobie z tym w swój unikalny sposób i nie ma jednej 
reguły na to jak z tym walczyć. Musimy sobie jednak zadać pytanie czy to co nas 

cieszy jest nam jedynie odskocznią czy już przeszkadza nam to w normalnym życiu 
? Odpowiedź na to pytanie udzielają najlepiej nasi najbliżsi, którzy chcą bądź 

muszą dzielić z nami nasze fantazje.





Opowiadanie
Kobieta była zaskoczona niestety moja twarz jarzyła się na czerwono ze 
wstydu, znowu sprawdziła mnie wykrywaczem metalu znowu blisko mojego 
tyłka to urządzenie wydało z siebie pisk kiedy usłyszałam ten dźwięk 
zamarłam. Kobieta z ochrony lotniska ewidentnie surowym głosem 
oznajmiła - Proszę odpiąć pieluchę.
-  Niby jak mam to zrobić! – krzyknęłam z całych sił.
- Proszę nie krzyczeć oraz się nie ruszać za chwilę odepnę pani pieluchę. – 
oznajmiła kobieta.
- Nie może pani tego zrobić to ewidentne naruszenie przestrzeni osobistej. - 
wyjaśniałam
Ochroniarka nic nie odpowiedziała sprawnym ruchem odpięła rzepy i 
rzuciła pieluchę na podłogę.
W tym momencie usłyszałam głośny brzdęk spoglądając na dół zauważyłam 
w pielusze monetę dwu centową. Kobieta bez wahania podniosła monetę i 
położyła na stolik, spojrzała na mnie groźny wzrokiem i zaczęła mówić:
- Proszę pani takie zachowanie jest nie dopuszczalne przecież jest mówione 
przed wejściem aby oddać wszystkie metalowe przedmioty przed kontrolą a 
pani zaniechała ten przepis zostaną przed panią wyciągnięte konsekwencje. 
– mówiła kobieta oziębłym głosem.
- Ale przecież to nie ja umieściłam tam ten monetę jestem nie winna proszę 
mi uwierzyć. – mówiłam powoli zakładając na siebie pieluchę. Nigdy nie 
sądziłam że zakładanie pieluchy może być takie trudne. Kobieta cały czas 
mówiła co grozi mi przez taki „żart”. Kary które usłyszałam były 
najgorszymi jakie kiedykolwiek słyszałam , kobieta była nie ustępliwa 
próbowałam przepraszać i wyjaśnić iż jestem nie winna na nic to się zdawało. 



Usiadłam na podłodze i zaczęłam wylewać z siebie łzy. Kobieta osłupiała i przerwała 
swój monolog, nagle w progu zjawiła się Angela widząc cały ten widok podbiegła do 
mnie i mocno przytuliła wypowiadając słowa „Przepraszam” nie wiedziałam o co 
chodzi trwałyśmy tak w bezruchu dobre parę minut kiedy to:
- Dla czego, przepraszasz to moja wina – wyjąkałam przez łzy.
- Już, dobrze to nie twoja winna to tylko i wyłącznie moja winna przepraszam. – 
sprostowała Angela, tuląc do siebie mocniej mnie.
- Czemu przecież nic nie zrobiłaś? – zapytałam, bliskość Angeli sprawiała że się 
uspokajałam.
- To ja wrzuciłam tam tą monetę kiedy spałaś, przepraszam miała to być nauczka dla 
ciebie za bycie niegrzeczną ale nie wiedziałam że będą z tego takie problemy. – 
oznajmiła Opiekunka.
Chciałam w tym momencie złapać Angele i rozedrzeć ją na strzępy ale nie 
potra�łam tego zrobić.
Po chwili Angela wstała i zaczęła wyjaśniać z kobietą sytuację, droga z lotniska 
odbyła się bez problemowo oczywiście ochroniarka mnie przeprosiła, udałam się 
razem z Angelą do samochodu który czekał na parkingu lotniska. Podróż była długa 
wyciągnęłyśmy nasze walizki i stanęłyśmy przed drapaczem chmur który robił 
wrażenie wchodząc do środka można było poczuć przyjemną świeżo morską bryzę, 
udałyśmy się do niego gdzie zostałyśmy powitane przez młodego człowieka może 
miał z dwadzieścia lat przedstawił nam się jako John zaprowadził nas do windy 
którą dojechałyśmy aż na sam szczyt budynku, zostałyśmy zaprowadzone na sale 
konferencyjną przy której siedzieli odziani w garnitury mężczyźni. Angela 
otworzyła walizkę ukazała wszystkie akcesoria skierowana dla niemowląt na samym 
początku zaczęła omawiać zwykłe chusteczki, pudry, oliwki i różnego typu rzeczy 
pielęgnacyjne. Następnie odebrała ode mnie moją walizkę z której wyciągnęła 
identyczną pieluchę którą miałam na sobie, duży czerwony smoczek, butelkę o 
pojemności 330ml z jakimś zielonym roztworem w niej, nie wyglądało to za 
apetycznie. Angela podała mi butelkę.



- Wiesz co masz z tym zrobić? – zapytała szeptem Angela zbliżając się do mojego 
ucha.
- Nie, będę tego robić po za tym wygląda to paskudnie – krzyknęłam
- Wiesz o tym ze jest to twoja praca oraz szkolenie więc nie masz nic do gadania 
albo przełożę cię przez kolano przy tych wszystkich dżentelmenach.
- To jest nie sprawiedliwe. – oznajmiłam.
- Sprawiedliwe czy nie masz to zrobić jaka jest twoja decyzja klapsy czy wypijesz to 
grzecznie? – zapytała Angela.
                                                                                                     CDN...
 



Kolorowanki
Pokoloruj koleżankę na kolory jakie uznasz za 
                                    stosowne może pozwoli Ci się przewinąć...



Kolorowanki
Pokoloruj koleżankę na kolory jakie uznasz za 
                                    stosowne może Cię uściska... 



Labirynty

Rodzina Ślimaczków wybrała się na spacer.
Mały ślimaczek na chwilę odłączył się do mamy
  i teraz aby do niej dotrzeć musi przejść przez ten Labirynt.
Pomóż mu odnaleźć Mamę.



Labirynty

Myszka ma ochotę na kawałek  sera ale zły kot zbudował duży 
Labirynt i teraz myszka musi uważać by nie  wpaść w pułapkę. 
Na szczęście ma Ciebie. Jako przyjaciel myszki pomóż jej dostać się do  sera   



Info od Redakcji

Sprawa Pierwsza

Należą wam się przeprosiny jako że spóźniliśmy z 
publikacją za co przepraszamy. Kilka kwestii natury 
osobistych niestety wypłynęło na raz i musiałam 
się tym zająć. 

Sprawa Druga 

Ten numer magazynu powstał dzięki:

Faust - Który napisał artykuł Oczami Laika. 
 Rick -Który napisał kolejną część opowiadania 

i uraczył was artykułem. 
Maya - Która stworzyła szatę gra�czna oraz 

napisała resztę artykułów.

A jeśli i ty chciałbyś/łabyś tworzyć z nami następny numer 
to napisz do nas...   http://rokosmoko.pl/Kontakt.php

Czekamy na twój artykuł...
Redakcja RokoSmoko
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