
Nestukes apklausa 

Pabandyk atsakyti j siuos klausimus nestumo pradzioje ir pabaigoje ir pamatysi, 
kaip pasikeite tavo poziuris. 

1. Krekenosyra: 
a) Romos griuvesiai 
b) skystis, kuris teka is k r u t i j 

pries atsirandant t ikrajam 
pienui 

c) tepalas, kuriuo padengta k^ 
t i k gimusio kudik io odele 

d) t r iuksmingi , klausytojams 
trans^ sukeliantys muzikos 
r i tmai 

2. A r organizme gali tuo pat metu 
vykti skysciq susilaikymas ir dehid-
ratacija? 
a) nebuk juokinga 
b) o taip 
c) tai priklauso nuo to, koks 

tavo zodiako zenklas 

3. A r noretum nestumo pabaigoje 
iseiti atostog^, uzuot dirbusi iki pa-
skutines dienos? 
a) taip 
b) ne 
c) gal i r noreciau 
d) zinoma, kai t i k galesiu 

4. Kokie pagalbininkai tau galetq 
daugiausia padeti per gimdym^? 
a) akusere ir partneris, sesuo 

arba drauge 
b) filmuojantis asmuo, 

fotografas, tavo vaikai, tevai, 
antros eiles pusseseres, 
bendradarbes 

d) jokie 

5. Brekstonas Hiksas 
a) vyrukas, kuris miegojo su 

savo teta filme Drqsus ir zavus 
b) NASA astronaut^ terminas, 

vartojamas netikram pavojaus 
signalui apibrezti (atitinka 
vieno is Apollo 12 komandos 
narii j pavard^) 

c) jo vardu pavadinti 
paruosiamieji gimdymo 
s^remiai 

d) dviejq populiariausiij vaikq 
vardij derinys 1897 metais 
Kentukyje 



6. Palpavimas 
a) tai, kas darosi su tavo gimdos 

kakleliu orgazmo metu 
b) medicinos terminas, 

reiskiantis sirdies r i tmo 
padaznejim^ gimdymo 
pabaigoje 

c) pretenzingas zodis, kur io 
reiksme „apciuopa pirstais" 

7. Placenta 
a) ketvirtas pagal populiarum^ 

merginos vardas (pirmieji trys 
yra Sara, Rebeka, Mede) 

b) vietoves pavadinimas 
c) gana didelis, panasus j 

kepenis organas, aprupinantis 
vaisiij maisto medziagomis 
ir deguonimi 

8. Manai, kad lengviausiai 
pagimdysi, jei 
a) isgersi visus, kokius t i k galima 

nuskausminamuosius vaistus, 
ir kuo daugiau reksi 

b) jsivaizduosi save besimylinci^ 
su Bredu Pitu nuostabiame 
javi} lauke 

c) bus atlikta bendroji nejautra 
d) bus naudojamos tuo metu 

reikalingos priemones 
e) viskas vyks kaip filmuose 

9. Moterys, sakant^ios, kad gimdymo 
metu is tikrqjq neskauda, yra: 
a) laimingos 
b) apgautos 
c) nepilno proto 
d) vyrai 

10. Naujagimio auginimas: 
a) kaip nuostabios atostogos 
b) vargina 
c) 0 koks buvo klausimas? 

11. Jei neturi vyro, gali: 
a) paprasyti, kad padetij 

art imiej i i r draugai 
b) eiti tiesiai j pragar^ 
c) prasyti pasalpos 

12. „Postnatalinis" reiskia susij^s su 
pogimdyminiu periodu. 

13. „Antenatalinis" reiskia: 
a) lieciantis gyvenim^ motinos 

jsciose 
b) priesiskas nusiteikimas 

nestumo atzvilgiu 
c) zodzio „gimdyminis" 

sinonimas 

14. Seksas: 
a) nestumo metu suteikia 

daugiau malonumo negu 
paprastai 

b) vengtinas, nes gali 
prisaukti bedxj 

c) bevaikiij vienisij zmoni^ 
laisvalaikio uzsiemimas 
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