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RODZICOM Z ODSIECZĄ…
I MŁODYM TEŻ
Co powoduje, że nastolatek się buntuje, staje agresywny, a czasami nawet łamie prawo?
Co jest przyczyną oddalania się od rodziców? Co sprawia, że młody człowiek staje się przestępcą? Geny? Środowisko? Wychowanie? Czy można temu przeciwdziałać? Nikt nie rodzi
się zły z natury, nikt nie jest skazany na zbłądzenie. Jeśli nastolatek zbłądzi, to oznacza, że
nie otrzymał na czas wsparcia, wskazówek. Jeśli nauczymy się dostrzegać małe problemy u
swoich dzieci, jest czas, by je rozwiązać zanim staną się problemami poważnymi.
Już od pierwszego kroku na rodzicielskiej drodze ogarnia nas radość, lecz także poczucie
obowiązku troszczenia się o maleńkiego członka rodziny. Te odczucia niemal zawsze przenikają się ze stresem. Nawet gdy kolejne etapy rozwoju potomka przebiegają pomyślnie,
każdy nowy dzień rodzi setki pytań. Mama z dzieciątkiem pod sercem starannie dobiera
zdrową dietę, martwi się, gdy malec w brzuszku śpi w najlepsze i długo nie daje kuksańca.
Tato głowi się, jaki model fotelika będzie najwygodniejszy i najzdrowszy dla wyczekiwanego dziecka. A to dopiero początek, bo po narodzinach zaczyna się już jazda bez trzymanki
– dlaczego dziecko jeszcze nie śpi, a może śpi za długo, czy dobrze, że tak dużo je, a może
za mało. Czy na pewno oddycha? Dlaczego tak płacze, skoro zrobiliśmy już wszystko, by
o nie zadbać? Pytania nie ustają z upływem lat. To niekończąca się przygoda życia. Małe
dzieci spać nie dają. Duże żyć nie dają.

JA
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Każdy rodzic dojrzewa wraz z dzieckiem. Nieustannie kształtuje swoją osobowość, próbując się odnaleźć w nieoczekiwanych sytuacjach. Poznaje też nowe oblicza swojej pociechy.
Uczy się reagować na zachowania potomka i wspierać jego rozwój na poszczególnych etapach:

JA NAŚLADOWCZE » JA LUDYCZNE » JA EKSPLORACYJNE
» JA RELACYJNE » JA AUTONOMICZNE » JA SPEŁNIONE

W pierwszych latach życia rodzice są dla dzieci całym światem. Czasami nawet trzylatek
chciałby się nauczyć np. tańca, który go zaciekawia, ale jeszcze zbyt mocno trzyma się matczynej spódnicy. W tym okresie życia dziecka dominuje JA naśladowcze. Pięciolatek odnajduje już wielką frajdę w zabawie, która staje się całym jego światem. Tak właśnie działa JA
ludyczne. Ok. 7. roku życia budzi się JA eksploracyjne, owładnięte ciekawością świata, który
chce się odkrywać z rosnącym zapałem. Kilka lat później na pierwszy plan wysunie się JA
relacyjne, które chce mieć kolegów. Pragnie tworzyć grupy rówieśnicze do realizacji różnych często tajemniczych zadań. Po tym okresie dziecko staje się nastolatkiem i wchodzi
w interesujący nas okres dojrzewania. Nastolatek przeczuwa, że to będzie skok na głęboką
wodę, chociaż wcale nie jest pewien, czy ma ochotę na kąpiel. Ale zmiany dokonują się
same, nie czekają na deklarację gotowości młodego człowieka. W ten sposób kształtuje się
JA autonomiczne. Każdy z nas przeżył burzę hormonów, uczył się kontrolowania emocji
i budowania własnej tożsamości. Każdy szukał samodzielności po to, by wyfrunąć w świat
jako dorosły, spełniony człowiek.
W barwnej postaci nastolatka dochodzi do głosu wiele różnych czynników, a zmiany galopują samoistnie. By dobrnąć do happy endu, trzeba stawić czoła rwącym nurtom rzek
i przy tym nie wypaść za burtę.
Niebezpieczeństwo dotyczy nastolatków i dorosłych. To jednak na barkach tych ostatnich
spoczywa zadanie ukierunkowania młodego człowieka. Łagodnego prowadzenia, kiedy
w wieku nastu lat potrzebuje troski. Wydaje się, że dorośli zbyt szybko zapominają, jak
to było wcześniej w ich życiu. Jak bardzo potrzebowali poczucia bezpieczeństwa i wsparcia. Nastolatek oscyluje pomiędzy potrzebą usamodzielnienia się a korzystaniem z przywilejów dziecka. Czas młodości to okres budowania podwalin pod dorosłe życie. Błędy
popełnione w tym okresie będą kłodami na całej drodze życia, wpojone z wysiłkiem dobre
wzorce będą zaś nieustannie owocować. Mogą wręcz skutkować przyszłymi zachowaniami
dysfunkcjonalnymi, problemami z prawem i zejściem na ścieżkę przestępstwa. Natomiast
wpojone z wysiłkiem dobre wzorce będą nieustannie owocować. Wyposażony w nie młody człowiek nie będzie miał problemów z odróżnieniem dobra od zła, praworządności od
przestępczości, uczciwości od łamania prawa.
Wychowanie potomków jest tak wielkim wyzwaniem, że mało który rodzic czuje się do
tego najważniejszego zadania dobrze przygotowanym. Zapewne mgliście pamiętają ze
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szkoły wychowanie do życia w rodzinie, może brali nauki przedmałżeńskie, może chodzili
nawet na jakieś kursy… Ale w szkole rodzenia rodzice dowiadują się raczej, jak dbać o kikut
pępowinowy, rzadziej słyszą np. o rodzicielstwie bliskości. Nie słyszy się o szkołach radzenia
sobie z dorastaniem dla młodych czy radzenia sobie z nastolatkiem dla rodziców. Co więc
robić, gdy z upływem lat pytań i frustracji przybywa? Gdy nastolatek wymyka się naszym
możliwościom poznania i jego zachowanie nie mieści się nam już w głowie? Gdy wpada w
groźne środowisko, gdzie drobna kradzież, przemoc koleżeńska, picie alkoholu jest normą
towarzyską? Normą, która - bez właściwej reakcji - za chwilę może przerodzić się w trwałą
deprawację, popełnianie wykroczeń, a w perspektywie coraz bardziej poważnych przestępstw. Co robić w takich sytuacjach?
Odpowiedzią jest ta książka, skierowana do Was - rodziców, wychowawców, nauczycieli.
Mamy nadzieję, że pomoże Wam przeprowadzać dzieci przez trudny okres dojrzewania,
tak by zyskały prawidłowe wzorce, a w dorosłym życiu dokonywały właściwych wyborów
- tak pod względem moralnym, jak obowiązującego prawa. Nie jest to zestaw łatwych w
zastosowaniu recept. Nie jest to superpigułka, która natychmiastowo rozwiąże wszystkie
problemy. Nie ma jednej recepty na wychowanie dziecka: „tak postępuj, tak nie, a będzie
wszystko ok”. Każde dziecko jest wyjątkowe.
Chcemy jednak przekazać Wam zarys wiedzy na temat rozwoju nastolatka. Przybliżyć, CO
NIM KRĘCI I CO GO KRĘCI. Omówić zbiór czynników, które mają największy wpływ na zachowania młodego człowieka.
Czas dorastania porównać można do kwitnienia drzew w sadzie. Tylko człowiek pozbawiony wrażliwości nie zachwyci się pięknem obsypanych kwiatami jabłoni czy wiśni. Jednak do
zbioru owoców jest jeszcze daleka, wyboista droga. Niesprzyjające warunki mogą sprawić,
że pomimo pięknych kwiatów na wiosnę, jesienią owoce mogą być marne, a nawet może
ich w ogóle zabraknąć. Podobnie rzeczy się mają z dorastającymi chłopakami i dziewczynami. Młodzi tryskający urodą i zdrowiem powinni bezpicznie przebyć drogę dorastania,
tak aby piękno ich młodości osiągnęło pełną szlachetność i zostało uwieńczone w osobie
pełnego godności dorosłego człowieka.
Zapraszamy do subtelnego wejścia w świat nastolatków – do obserwacji i rozmowy. Do
wkroczenia w pełną bezpieczeństwa relację, która pozwoli na rozwój obu stron. Mamy nadzieję, że zgromadzone fakty, mity i wskazówki pozwolą rozwinąć skrzydła młodszym i
starszym. Tak, by młode pokolenie Polaków, pokolenie naszych dorastających dzieci, miało w dorosłym życiu mocne oparcie w wartościach i było „impregnowane” na zagrożenie
przestępczością. Startujemy!
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CO MNĄ KRĘCI?
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WSTĘP
Spróbujmy nakreślić kierunki dokonujących się w młodym człowieku przemian. Dojrzewanie? Co się kręci? A co stoi w miejscu? Czasami może się wydawać, że zachowanie nastolatka do złudzenia przypomina tezy głoszone przez Ptolemeusza.
Ramka: Klaudiusz Ptolemeusz w II wieku n.e. opracował teorię geocentryczną, mówiącą,
że Ziemia jest nieruchomo zawieszona w centrum wszechświata. Teza ta nie została obalona przez kolejnych czternaście wieków! Stanowiła kanon astronomii aż do XVI w.
Rodzice dorastającego człowieka mogą odnieść wrażenie, że młody myśli tak: „Ha!
Jestem w centrum świata! Wszystko kręci się wokół mnie – przyjaciele, szkolne miłości i nawet rodzice. Nie muszę już ich słuchać, jestem dorosły!”. Prawdziwy kosmos!

Uproszczony schemat koncepcji Ptolemeusza

Bywa że przerażeni rodzice natychmiast włączają alarm, gdy tylko poczują, że tracą kontrolę
nad dzieckiem. Nie pozostawiając mu komfortowej strefy do swobodnego rozwoju, mogą
się zmienić w podejrzliwych i skrupulatnych strażników. By nie odczuwać strachu przed
nieznanym, czyli przed dorastaniem, warto zadać pytanie – co tak naprawdę nastolatkiem
kręci? Daleko mu do pełnego rutyny życia dorosłych, którzy nierzadko już tylko ograniczają
się do narzekań. Świat młodości to przestrzeń pełna gwałtownych emocji, kreatywności
i marzeń. Wtedy wszystko wydaję się możliwe, wystarczy tylko chcieć. To równocześnie jednak czas wielkich pytań o sens, o to „kim tak naprawdę jestem?” i „kim będę w przyszłości?”.
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Czynniki rozwojowe, które „sterują” życiem młodego człowieka, dochodzą do głosu spontanicznie, nie wszystkie naraz. Jednak wszystkie są ważne i dobrze rozpoznane przez psychologię rozwojową. Oto one:

» Burza hormonów – staję się nowym sobą
» Uczuciowa idealizacja obiektów – kocham kochać
» Orientacja pozioma – świat moich kumpli
» Porzucenie bezpiecznej bazy – wyloty z gniazda
» Uwolnienie intelektualne wyobraźni – umysł Einsteina
Człowiek u progu dorosłości zazwyczaj przypomina bohatera wyjętego z arcydzieł wieszczów epoki romantyzmu. To rozkochane do bólu, często miłością nieuzewnętrznioną, dumnie kroczące przez życie indywidualności. Nastolatek bezkompromisowo wierzy w swoje
ideały i zapalczywie o nie walczy. Jest intelektualistą pełnym buntowniczych koncepcji.
Burzy świat dzieciństwa, by na jego podwalinach zbudować swoją dojrzałość.
Ważna jest refleksja – co jest głównym czynnikiem wpływającym na nastolatka? Co jest
dla niego najważniejsze? Trzeba to rozpoznać, ale oczywiście nie po to, by go krytykować
czy inwigilować, ale mu towarzyszyć i wspierać. Musimy dyskretnie i mądrze obserwować
zachowania nastolatka, a w razie potrzeby zdecydowanie reagować, bo dorastający młody
człowiek, pozostawiony samemu sobie, staje się podatny na złe wzorce. Wydają mu się one
atrakcyjne, wyrażające bunt i swobodę. A w rezultacie mogą prowadzić do niebezpiecznego przekraczania barier - najpierw takich, jak zasady kultury osobistej i współżycia społecznego, a potem również ograniczeń i zasad prawnych, które stawiają tamę przestępczości.
Ankieta: Kim jest mój nastolatek?
Najczęściej widzisz swoje dziecko z:
- książką
- słuchawkami
- przyjaciółmi
- komputerem
- nie widzisz go, bo ciągle gdzieś wychodzi
2. Gdzie najchętniej spędza piątkowy wieczór?
- na imprezie
- w swojej grocie
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- u przyjaciół
- w księgarniach
- u drugiej połówki
3. Ilu znajomych ma nastolatek?
- chyba żadnego
- tylko tych niewidzialnych - internetowych
- jednego, ale za to prawdziwego, najlepszego przyjaciela
- całą grupę
- nie sposób ich zliczyć
4. Gdy nastolatek przeżywa gorsze chwile…
- zamyka się w sobie
- głośno płacze
- idzie do znajomych
- oddaje się swoim pasjom
- wypłakuje się w ramię najbliższego przyjaciela
W zależności od udzielonych odpowiedzi Twój nastolatek może być jednym z typów:
wschodząca gwiazda, groto(niewy)łaz, kujon, zapaleniec, kochaś. Wystarczy tylko podliczyć
punkty i…
I nic z tego nie wyniknie! Żadne tego typu ankiety, mniej czy bardziej rozbudowane, w poczytnych kolorowych magazynach czy nawet poważnych naukowych czasopismach - nie
wniosą zbyt wiele do Waszego życia. A już na pewno niczego nie wyjaśnią. Nie sposób
określić nastolatka na podstawie kilku czy nawet kilkudziesięciu pytań. To wymaga o wiele
większego wysiłku, a przede wszystkim cierpliwego wchodzenia w osobiste relacje.
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BURZA
HORMONÓW
STAJĘ
SIĘ NOWYM
SOBĄ
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Nastolatkom nierzadko towarzyszy poczucie, jakby przebywali w obcej skórze. Na żadnym
etapie rozwoju człowiek nie jest tak wrażliwy na punkcie swojego wyglądu zewnętrznego,
jak właśnie teraz. Ciała nie da się ukryć, w przeciwieństwie do problemów emocjonalnych,
które można zamurować w sobie czy schować za fasadą szpanerstwa. Dlatego wygląd jest
dla nastolatka źródłem niekończącego się pasma kompleksów. Wielkie „zasługi” mają w
tym zakresie telewizja, internet i prasa młodzieżowa, które stale promują nieskazitelnie
piękne ciało. W konfrontacji z perfekcyjnym wyglądem celebrytów łatwo można poczuć się
brzydkim, niezgrabnym, niewydarzonym i śmiesznym człowieczkiem. Nic dziwnego, że nastolatek bardzo boleśnie przeżywa wszelkie objawy upokorzenia, ironii czy wyśmiewania.
Odczuwa je jako uderzenie w swoją godność osobistą. Potrzebuje pomocy, by zaakceptować samego siebie, również w aspekcie fizjonomii, swego wyglądu zewnętrzego, który
nieustannie porównuje z wzorcami idealnych sylwetek celebrytów, bohaterów z internetu,
filmów, seriali. To ważne, bo jeśli młody człowiek nie zaakceptuje samego siebie, jeśli nie
znajdzie w sobie wewnętrznej, autonomicznej równowagi, jego psychika będzie bardziej
podatna na negatywne wpływy, łącznie z takimi, które prowadzą do demoralizacji i popełniania przestępstw. Przyjrzyjmy się dokładnie tej delikatnej sferze dojrzewania.
Płeć określa człowieka od pierwszych lat życia, dziewczynki i chłopcy rozwijają się inaczej.

DZIEWCZYNA
W życiu dziewczynki dojrzewanie podzielone jest na kilka stacji. Rosną piersi, pojawiają się
rozmowy o pierwszym staniku. Mamy do czynienia z teatrum, który się dzieje w domu.
Niezwykle przełomowa jest pierwsza miesiączka. Rodzice! Czy przygotowaliście na to swoją córkę? Rozmawialiście, tłumaczyliście? Bywa że rodzicom akurat w tym szczególnie ważnym dla córki momencie się nie układa, a wtedy subtelności, które kierują dojrzewającą
dziewczynką, schodzą z ich pola widzenia. Jeśli nikt z nią jednak nie porozmawia, może
postrzegać swój rozwój jako chorobę. A przecież ten rozwój się nie zatrzyma, to zmiany
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nieodwracalne. Dlatego trzeba w tym trudzie dziewczyny wspierać.
Kolejną ważną stacją na drodze dojrzewania dziewczyn jest perspektywa wizyty u ginekologa. I to nie z powodu ciąży. Chodzi o możliwe niepokojące objawy związane z funkcjonowaniem układu płciowego, jak np. bardzo bolesne miesiączki, z którym nie można zaradzić domowymi sposobami. To bardzo osobiste przeżycie, sygnał, że jestem kobietą. Mama
musi córce w tym pomóc, umówić wizytę, najlepiej u lekarza z dużym doświadczeniem
w kontaktach z nastolatkami. Taka pierwsza wizyta może być dla córki poważną traumą.
Mamo! Musisz jej w tym pomóc, rozmawiać, tłumaczyć. Musisz z nią być!
Zmiany fizjologiczne „podpowiadają” także to, że dziewczyna może zostać matką. Wyobrażanie własnego macierzyństwa jest kształtowane przez opowieści dorosłych. I w zależności
od nich będzie wyczekiwane jako doświadczenie bolesne wprawdzie lecz szczęśliwe, albo
odrzucane jako coś odrażającego, wręcz nieludzkiego.

PODPOWIEDŹ
Rola dorosłego polega na towarzyszeniu i aktywnym wspieraniu. Otwórz swoją szufladę,
pokaż tampony, podpaski czy kubeczek menstruacyjny. Swobodnie mów o sposobach
depilacji czy maskowaniu pryszczy. Opowiedz córce o tym, jak ją rodziłaś. Możesz mieć
pewność, że akurat taki temat córkę zainteresuje. Twoja opowieść może być długa i bardzo
emocjonująca dla obu stron. Może stać się nowym początkiem w odbudowywaniu waszych rodzinnych relacjach. Te z kolei są dla młodego człowieka po prostu bezcenne. Stanowią jeden z najważniejszych czynników chroniących młodego człowieka przed wchodzeniem na drogi zachowań ryzykownych.

CHŁOPAK
Co może zaskoczyć, neurohormonalny skok pokwitaniowy (okres dojrzewania płciowego
charakteryzujący się intensywnym tempem wzrastania) w przypadku chłopców ma bardziej burzliwy przebieg. Dojrzewanie dziewcząt jest trudniejsze, ale rozłożone w dłuższej
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perspektywie. One dojrzewają liniowo, a chłopcy skokowo. Ma to związek z gwałtownym
uaktywnieniem się jąder, co nie u wszystkich chłopców następuje w tym samym wieku.
Nagle dostrzega się wśród kolegów zmiany, na przykład mutację: wszyscy chłopcy w siódmej klasie mówią normalnie, a ja jeszcze piszczę... albo już myślałem, że mam mutację, a
jednak się okazało, że nie.
Niepokój budzi też rewolucja w anatomii. Powiększenie się genitaliów wprowadza chłopca
w konfuzję, niemiłym zaskoczeniem są polucje. Rodzą się pytania, czy jestem normalny,
czy wszystko ze mną jest w porządku? Wstyd zwierzyć się rodzicom, a gdy wejdzie się z
tym tematem w grupę kolegów, to jedyną reakcją jest zazwyczaj fala kpin i wulgaryzmów.
W środowisku chłopców często pojawia się ten bardziej rozwinięty, który opowiada cuda
o erekcji, a pozostali, wolniej dojrzewający mają kompleksy i zastanawiają się, czy są gorsi.
Nowym doświadczeniem jest masturbacja. Pojawia się jako element zaciekawienia własnym ciałem, sprawdzenia, czy wszystko „działa”. Ale intensywność tego doznania jest tak
wielka, że masturbacja może łatwo stać się nałogiem.
Napięcie seksualne dąży do rozładowania, co wcale nie musi się wiązać z podjęciem
współżycia. Bezcenną pod tym względem aktywnością jest sport. Trzeba chłopcu stworzyć warunki uprawiania ulubionej dyscypliny, motywować do rywalizacji z rówieśnikami.
Albo angażować w inną aktywność - chodzenie po górach, podróże, wolontariat czy obozy
tematyczne. Jedną z metod przeciwdziałania przestępczości, która może przyjść na myśl
przy temacie dorastania chłopaka jest survival. Obóz przetrwania intryguje i dostarcza adrenaliny. Rozwija zarówno fizycznie, jak i psychicznie – uczy odpowiedzialności za grupę i
zaufania wobec przewodnika, radzenia sobie w trudnych warunkach, co podnosi samoocenę i dowartościowuje młodego. Chłopak uczy się oceniać zagrożenie i odpowiednio
reagować. Te umiejętności może przenieść w codzienne życie.
Musi być atrakcyjnie, wyczerpująco i zaskakująco. Bo tor, po którym podąża chłopiec w
okresie pokwitania, to przygoda i jeszcze raz przygoda.

NASTOLATEK VS NASTOLATKA
Dziewczyna i chłopak to dwa różne światy. Chłopcy dojrzewają drogą aktywności i pozyskiwania nowych sprawności. Dziewczęta poszukują czułości. Słowem, które opisuje dojrzewanie dziewcząt, jest intymność, a u chłopców – ekspansja (walka). Chłopaka trzeba z domu
„wypędzać”, dziewczynę przytulać (stąd bierze się niezastąpiona rola ojca w życiu nastolatki). On potrzebuje eksperymentowania, ona poczucia bezpieczeństwa. Zawsze z powagą
traktuj problemy, które przeżywa twój nastolatek. Dla Ciebie kilka krostek na twarzy nie
stanowi problemu, dla nastolatka to może być katastrofa. Dzięki wyrozumiałej postawie
rodziców nastolatek zacznie cenić samego siebie. Przekona się, że prawdziwe piękno człowieka tkwi w jego wnętrzu, a nie w wyglądzie.
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DZIEWCZYNY -> CZUŁOŚĆ I INTYMNOŚĆ
		
CHŁOPCY –> EKSPANSJA I PRZYGODA
MIT: EDUKACJA SEKSUALNA W RODZINIE NIE JEST POTRZEBNA, MŁODZI ZNAJDĄ WSZYSTKO W INTERNECIE.
Dzieci dorastają w rodzinie. Jeśli tata kocha mamę, to tym sposobem chroni także swoje dzieci najlepiej jak można. W dobie internetu szczególnie ważne jest, kto opowiedział
o sprawach związanych z dojrzewaniem. Warto zwrócić uwagę na to, że od „spraw dziewczęcych” nie musi być tylko mama, a od „spraw chłopięcych” tata. Liczy się relacja dziecko
- dorosły. Dużą rolę w tym okresie mogą odegrać także ciocia, babcia czy dziadek.

Sposobem na wspomaganie młodego człowieka jest opowieść – jak to jest? Ale
też stwarzanie wielu płaszczyzn, na których można rozładować napięcie.
RODZICOM POD ROZWAGĘ:

Twój nastolatek powinien od Ciebie słyszeć, że jest kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym,
jedynym w swoim rodzaju! Powiedz mu, że został „ubrany” w ciało, które jest i pozostanie
z nim na całe życie. Pomóż mu z tym ciałem się zaprzyjaźnić.
Zawsze z powagą traktuj problemy, które przeżywa dziecko. Jeśli zobaczysz w jego oczach
smutek, zmartwienie, nie lekceważ tego, ale stwórz taką atmosferę, żeby chciał się Tobie
zwierzyć z tego, co przeżywa. Kiedy otrzyma od Ciebie wsparcie, zacznie coraz bardziej akceptować także pojawiające się niedoskonałości rozwojowe.
Dla dorastającej dziewczynki bardzo ważne jest wsparcie nie tylko ze strony matki, lecz
także ojca, który przecież jest pierwszym mężczyzną w jej życiu. Zamiast żartować z tego,
że „rosną jej piersi” lub w sposób mało delikatny odnosić się do zmian zachodzących w jej
ciele, ojciec może zaprosić córkę na wspólny wypad, spędzić miło czas. Znacznie intensywniej niż do tej pory budować ciepłe relacje.
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UCZUCIOWA
IDEALIZACJA
OBIEKTÓW
KOCHAM KOCHAĆ
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Wszystkie uczucia przeżywane w młodości są wielkie. Wybuchają równie szybko jak gasną. To miłość szczenięca. Ślepa i nieracjonalna. Nie polega na poznawaniu drugiej osoby.
Nastolatkowie żyją tym, co aktualnie czują – kochają cokolwiek lub kogokolwiek i to im
wystarcza (na dany moment oczywiście). To jest ten świat, w którym nagle punktem odniesienia jest on/ona. Ja czuję coś do niego i to, co czuję, jest wspaniałe. I niewiele więcej
potrzeba do szczęścia. Gdy nastolatek wyzna miłość obiektowi zauroczenia i spotka się ze
wzajemnością, to nadal nie ma mowy o poważnej więzi. Po prostu jest wspaniale tak być
razem z nią, razem z nim.

Z punktu widzenia potrzeb rozwojowych potencjalnie każdy chłopak, który znajduje się
w otoczeniu dziewczyny, i odwrotnie, może teoretycznie zostać obiektem jej/jego westchnień. Kiedy nastolatek mówi, że kocha, to oznacza, że obiekt A odczuwa coś do obiektu
B, który może o tym nie wiedzieć, lecz to obiektowi A nie przeszkadza. Ważne są same
uczucia „dziejące się wewnątrz” obiektu A. To u nastolatków nic nadzwyczajnego. Tak jest
i tak zawsze było. Dorośli z pewnością pamiętają swoje pierwsze zauroczenia, których nie
komunikowali osobie obdarzonej względami. Mogli przeżywać wielką miłość, a druga strona dowiadywała się o tym po kilkudziesięciu latach na zjeździe maturzystów, albo do dziś
o tym nie wie.

III zasada dynamiki Newtona mówi o wzajemnym oddziaływaniu obiektów na siebie:
„Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej
wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie”. To prawo fizyki, ale nie miłości, zwłaszcza w przypadku nastolatków, którzy dokonują uczuciowej idealizacji
obiektów. Tu ciało A może działać z wielką siłą na ciało B, a ciało B nawet tego
nie poczuje.
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Jeszcze gorsza sytuacja zdarza się gdy do akcji wkracza kolejny osobnik:

Miłość młodzieńcza uświadamia nową sferę uczuć. Już nie tylko do mamy, taty, babci
czy dziadka, lecz także do chłopaka/dziewczyny - osoby mniej lub bardziej odległej, lecz
przyciągającej jak magnes. To uczucie jest jak wzburzone morze, ma przypływy i odpływy.
Wczoraj nastolatek czuł tak, dzisiaj czuje całkiem inaczej. Momentami przestaje rozumieć
samego siebie, nie radzi sobie z emocjami. Jednego dnia bez powodu się cieszy, a drugiego
jest załamany.

Stany labilności i ambiwalencji emocjonalnej (chwiejność, łatwe przechodzenie
do stanów skrajnych) charakteryzują się zmianami wektorów uczuciowych. Ten
sam czynnik potrafi błyskawicznie wywoływać skrajnie przeciwstawne reakcje
(o 180 stopni) następujące po sobie w bardzo krótkich odstępach czasu, a nawet
pojawiających się równocześnie.
FAKT: NASTOLATKOWIE CHCĄ OPOWIEDZIEĆ O SWOICH
UCZUCIACH RODZICOM, ALE CZUJĄ BARIERĘ. MAMA CZY
TATA POWINNI WIEDZIEĆ, ŻE INICJATYWA W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY DO NICH. TO ONI MUSZĄ ZAPROPONOWAĆ
ROZMOWĘ.
Mogą pomóc w ułożeniu sympatycznych relacji. Nie chodzi o to, żeby zapraszać chłopaka/
dziewczynę w roli narzeczonego/narzeczonej na oficjalne spotkanie. Ale trzeba dać sobie
szansę na wzajemne poznanie. Błędem przy tym jest podejście typu „pojawił się ktoś, kto
może odebrać mi dziecko”. To są lęki, które nie mają uzasadnienia. Mogą jednak stać się
samospełniającą przepowiednią, gdy z uczuć nastolatka zrobimy problem obłożony nakazami i zakazami.
Młodzież zostawiona sama sobie zdana jest na wpływ mody. Zakochanie się, relacje damsko-męskie w większości przekazów - filmów, reklam i teledysków ma kontekst wyłącznie
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erotyczny. Odarcie świątyni uczuć z sakrum czułości i bliskości (na różnych płaszczyznach),
a w zamian sprowadzenie „zakochania” jedynie do stosunków seksualnych, może prowadzić młodych ludzi do niebezpiecznych zachowań łamiących prawo - takich jak rozpowszechnianie pornografii i przemoc seksualna. Dlatego nastolatkowie potrzebują pozytywnych wzorców, płynących od rodziny, szkoły, wychowawców, które będą przeciwwagą
negatywnego przekazu.
Bo jeśli młodzi chłoną świat medialny, a nikt im niczego innego nie zaproponuje, to będą
narzucony obraz naśladować. Ale to nie jest ich scenariusz. Mogą równie dobrze być ze sobą
długi czas i tylko rozmawiać, trzymać się za ręce. Nic więcej, a i tak będą szczęśliwi. Dlatego warto o seksie rozmawiać, pokazywać bogaty świat intymności, nie sprowadzającej się
tylko do stosunków płciowych. Ciekawie przedstawiona alternatywa będzie dla młodych
szansą na tworzenie własnych scenariuszy, pełnych emocji i uniesień, ale bezpiecznych.
Samo uczucie nie jest seksualnie zdominowane, ale może takim się stać pod wpływem
oddziaływania czynników zewnętrznych (np. przekaz medialny).

RODZICOM POD ROZWAGĘ:
Warto wiedzieć, czy Twoje dziecko aktualnie „jest w związku”. Próbować podzielić się z nim
swoimi doświadczeniami pierwszych miłości, dyskretnie mówić o konsekwencjach.
Pamiętaj o tym, że dziecko ufa Tobie, nie zmarnuj tego. Obserwuj zachowanie Twojego nastolatka, bądź czujna/czujny i w razie gdyby zaistniała taka potrzeba (np. pojawił się kryzys
związany z pierwszym zakochaniem) bądź przy swoim dziecku.
Nigdy nie lekceważ pierwszych miłości swojego dziecka.
Nie mów: „W twoim wieku nie ma miejsca na miłość. Teraz najważniejsza jest nauka i tym
masz się zająć”.
W żadnym wypadku nie strasz. Nie mów: „uważaj, żebyś potem nie cierpiała, chłopcy w twoim wieku nie potrafią jeszcze kochać, lepiej daj sobie spokój z tym chłopakiem”.

Młodzi postrzegają świat przez różowe okulary uczuć „autentycznych” i „wielkich”.

Uczucia są dla młodego człowieka najważniejszym ze światów. Aktywność młodzieńcza
jest stymulowana oddziaływaniem inteligencji uczuciowej – najpierw czuję, a potem myślę.
W życiu nastolatka emocje biorą górę - jest ryzyko, jest zabawa. To czas marzeń. Uczuciom
trzeba dać szansę, nawet jeśli pod ich wpływem będzie się podejmować błędne działania,
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ORIENTACJA
POZIOMA
robić głupie rzeczy.

ŚWIAT MOICH KUMPLI
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Dla większości nastolatków rówieśnicy są najważniejsi. Rodzicom może się wydawać, że koledzy stali się ważniejsi od nich, co może zaboleć. Był taki miły, przytulał się do mamy i taty,
a teraz dzień w dzień sprowadza do domu kolegów. Zamykają się w pokoju ze słuchawkami na uszach. Była taka grzeczna, o wszystkim opowiadała rodzicom, a dziś bez przerwy
siedzi w telefonie. I tylko kombinuje, jak urwać się z domu.
Warto zwrócić uwagę, że młodzi ludzie korzystają z nowinek technologicznych najczęściej
po to, by z kimś korespondować. Rozwijać relacje. Nie są sparowani z mamą czy z tatą, ale
tworzą na portalach czy w aplikacjach zamknięte kręgi „znajomych”. To że młodzi ludzie
chodzą w słuchawkach i nie rozstają się ze smartfonem, nie jest złem. Samo posiadanie,
a nawet nieustanne używanie tych cywilizacyjnych gadżetów jeszcze nic nie znaczy.
Złe towarzystwo... Uzależnienie... Takie ciągłe krytykowanie pogłębia tylko alienację. Nie
można też na siłę przekraczać granic, włamywać się do ich świata, by koniecznie dowiedzieć się, co się tam (złego?) dzieje.

Przed zachowaniami ryzykownymi nie ustrzeże straszenie sądem rodzinnym, kuratorem i poprawczakiem! Najcenniejszą profilaktyką jest bliskość dorosłych, rozmowa, wytrwałe staranie o budowanie silnej więzi. Nie można być nachalnym, ale
nieustępliwym.
Nie należy być zazdrosnym o to, że nastolatek ma swoje sprawy i własne towarzystwo, a rodzic idzie w odstawkę. To naturalny bieg rzeczy, a nie powód do wymówek i utyskiwań
w stylu „a ja tyle dla Ciebie robię”. Nie jest bowiem tak, że nastolatek z zasady nie chce
rodziców, że mama i tata zawsze mu przeszkadzają. Paradoksalnie to nie on izoluje się od
„starych”, nie on zatrzaskuje przed nimi drzwi, lecz to dorośli nie chcą choćby przez lufcik
zajrzeć do jego świata.
Chodzi o pewien rodzaj równowagi w codziennym zachowaniu. Na przykład, gdy córka
zaprosiła swoich przyjaciół do domu, weszła do kuchni i zrobi coś po swojemu - coś zepsuje, nabałagani, ale sobie poradzi! Mama (albo tato) może pomóc, ale dyskretnie, tak żeby
nastolatka pozostała szefem kuchni i reżyserem spotkania. Zamiast finezyjnych tartinek
wystarczą krakersy z pastą serową z tubki. Rodzic może być kulinarnym wirtuozem, ale nie
powinien popisywać się solówkami, bo to nie jego koncert. Niech nie oczekuje też demonstracyjnej wdzięczności, tego że córka przytuli się przy wszystkich i powie, jak wspaniałych
ma rodziców. To nie ten moment. Podziękuje później, a może i nie, ale przed następną
domówką prawdopodobnie już sama poprosi o radę.

Zabójcze dla relacji rodzic - dziecko jest krytykowanie przy nastolatku jego
przyjaciela.
W takiej sytuacji jest bardziej niż pewne, że nastolatek zamknie się w sobie i będzie tworzyć świat „pod ziemią”. To do dorosłego należy wyznaczanie pewnych standardów. Warto
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dać szansę, żeby koledzy i koleżanki odwiedzali nastolatka w domu. Ale do rodziców nie
należy występowanie w roli gospodarza prowadzącego pouczające dysputy, lecz dyskretne
odsunięcie się w cień.
Ważne pytania: Rodzicu, czy znasz imiona najlepszych przyjaciół dziecka? Co się wydarzyło
w ostatnich dwóch tygodniach w jego życiu towarzyskim? Co aktualnie najbardziej zaprząta mu głowę?

Rodzice pozostaną niezwykle ważną częścią życia młodych ludzi, jeśli mają dobre
zamiary i zależy im na dzieciach.
Nastolatki potrzebują troski, oparcia, zaopiekowania. To oczywiste. Ale wbrew pozorom potrzebują także stawiania wyraźnych granic. Młody człowiek nie tyle odrzuca dorosłych, co
usiłuje budować swój własny styl bycia. Może bazować na doświadczeniach i opowieściach
rodziców, ale wkracza powoli w życie na własną rękę. Próbuje nowych relacji, chce zaistnieć
w grupie, buduje swoją tożsamość.
Ważne jest dotrzymanie kroku młodemu, podjęcie wysiłku wejścia w relację. Mama nie
musi znać slangu, ale może spróbować poznać twórczość uwielbianego przez syna rapera.
Powinna także wykazać się odrobiną inwencji – dać znać dziecku, że słyszała o czymś dla
niego ważnym i zapytać, co o tym myśli.
To zainteresowanie i dotrzymywanie kroku nastolatkowi daje jednocześnie możliwość reakcji, gdy zauważamy zagrożenia. Jeśli syn czy córka bezkrytycznie chłoną treści nawołujące do przemocy, pełne wulgarnych określeń, naruszające godność innych osób, trzeba
wyraźnie powiedzieć, że to już nie jest sztuka i rozrywka. To nie „piosenka”, tylko zjawisko
na pograniczu łamania prawa i zachęcające do przestępczości. A przed tym musimy dzieci
chronić.

RODZICOM POD ROZWAGĘ:
Nie zakazuj używania telefonów. Zauważ, że zazwyczaj za telefonem kryje się druga osoba
i życie towarzyskie, pierwsze relacje damsko-męskie.
Bądź przykładem, nie wymagaj od dziecka odstawienia telefonu, gdy sam nadmiernie go
używasz, nawet jeśli Twoja praca tego wymaga.
Ustal jasne zasady w domu, często wynikające z zasad savoir vivre, np.: nie wolno używać
telefonu podczas rozmowy, wspólnego jedzenia posiłków, odkładamy telefony wieczorem
przed snem.
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Wyjdź naprzeciw swojemu dziecku. Poszperaj w Internecie i poszukaj wiedzy o
idolach rozrywki, sportu, mody, o biżuterii, czy makijażu. Stworzysz sobie bazę do
rozpoczęcia rozmowy, będziesz miał czym otwierać furtki!
Pamiętaj, że to co TY uznajesz za (niezrozumiały dla ciebie) przejaw buntu może
być dramatycznym wołaniem o pomoc. Takim zjawiskiem jest samookaleczanie się.
Jeżeli zauważysz choćby najmniejsze ślady natychmiast zwróć o pomoc do specjalistów. Osobami pierwszego kontaktu są szkolny pedagog lub psycholog. Bądź przygotowany na to, że pokierują ciebie do poradni specjalistycznych: psychologicznej
lub psychiatrycznej. Dajcie sobą pokierować, bo stawką jest zdrowie psychiczne
twojego dziecka.
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PORZUCANIE
BEZPIECZNEJ
BAZY
WYLOTY Z GNIAZDA
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To jest ten pierwszy raz, kiedy chce się być bez rodziców, na własny rachunek, coś przeżyć
samemu. Już małe dzieci mają pokusę, by spać pierwszy raz poza domem, na przykład
w namiocie rozbitym w ogrodzie. Co za frajda! W upalną noc biorą poduszki, latarki, pluszaki – jak przyjemnie zasnąć na dworze! Jednak szybko sielanka się kończy. Coś skrzypi,
drapie, huczy. A na ścianie namiotu pojawia się cień. Może to pająk?! Wracają do rodziców
w podskokach.
Starsi nie mogą się doczekać, by pójść do znajomych i przegadać całą noc czy oglądać filmy. Dziewczyny spotykają się na domowym SPA, chłopaki grają w komputerze.

Nie jest tak, że rodzice są potrzebni nastolatkom wyłącznie jako źródło pieniędzy
Rodzicom zależy, by dziecko się usamodzielniło i rozpoczęło szczęśliwe dorosłe życie, ale
trudno jest odciąć pępowinę. Są przekonani, że łączy ich z własnym dzieckiem silna, wypracowana przez lata więź, która z wiekiem będzie tylko silniejsza i dojrzalsza. Dlatego tak
bardzo są zaskoczeni, wręcz przestraszeni nagłym jej zerwaniem. Ale bez obaw. To nie zerwanie więzi, tylko pierwsze próby opuszczenia gniazda przez dorastającego pisklaka, jego
pierwsze nieporadne loty. Jeśli w okresie jego dzieciństwa dorośli stworzyli zdrowy obraz
siebie, mogą się spodziewać, że ich nastolatek do tworzenia własnej autonomicznej tożsamości wykorzysta większość z tego, co mu przekazali. Nie powinni ograniczać tych prób
usamodzielnienia, tylko konsekwentnie tłumaczyć zasady areodynamiki, tak aby wzbił się
w powietrze, a nie rozbił o ziemię. Gniazdo i tak opuści, a od rodziców zależy, czy mu w tym
pomogą.

MIT: NASTOLATKOWIE BĘDĄ ZAWSZE SZUKAĆ PROBLEMÓW.
Z pewnością bardzo stresujące jest pierwsze wyjście dziecka z domu na imprezę. Na urodziny, osiemnastkę czy połowinki. Pewnie będą tam: papierosy, alkohol, chata wolna i nikogo do upilnowania.
Odpowiedzialni rodzice nie mogą machnąć ręką na taką sytuację, bo „będzie jak będzie”.
„Chata wolna” to nie to samo, co „wszystko wolno” i „róbta, co chceta”. Trzeba to uświadomić wyfruwającemu z gniazda nastolatkowi, bo pozostawienie mu niczym nie ograniczonej swobody będzie zachętą do przekraczania coraz bardziej niebezpiecznych granic.
Skoro wolno mi pić wódkę, to wolno mi też naigrywać się z niepijącego kolegi, wolno mi
wstawiać do sieci ośmieszające innych filmiki, domagać się haraczu od słabszych rówieśników, wulgarnie zaczepiać dziewczyny itp. A to zachowania, które w konsekwencji mogą
poważnie zachwiać świadomością młodego człowieka, pchając go nawet na drogę przestępstwa. Jak się tego ustrzec? Czy być bezwzględnym nadzorcą, czy może jednak patrzeć
przez palce na „młodzieńcze wybryki”?
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Podstawą relacji rodzic dziecko jest zaufanie
Udziel dziecku „kredytu zaufania”. Nastolatkowie będą popełniać błędy, oni dopiero się
uczą życia, są ciekawi i otwarci na przygody. Młodemu mogą przyjść do głowy różne zachowania ryzykowne, nawet ucieczka z domu i imprezowanie w szemranym towarzystwie!
Może wrócić do domu nietrzeźwy, pod wpływem alkoholu czy narkotyków, bo chciał dorównać towarzystwu, sprawdzić, na co go stać. A może w trakcie zabawy poczuł strach,
może żałował? Po raz kolejny trzeba podkreślić – najważniejsza jest rozmowa, wyraźne stawianie granic i podkreślenie konsekwencji, nie ostracyzm czy ironia. Dlaczego to zrobił? Jak
się czuł? Jakie rozwiązanie problemu proponuje? Nastolatek musi czuć, że dorośli są po
jego stronie, ale też znać granice i konsekwencje swoich zachowań.
Warto przebaczać i dawać kolejne szanse. Każda relacja, jeśli ma być trwała i silna, musi być
oparta na zaufaniu i przebaczaniu.
Trzeba jednak również opowiedzieć o różnych zagrożeniach, przygotować dziecko na wyjście z domu. Warto takie rozmowy praktykować w rodzinie już wcześniej – mieć czas
na spokojną wymianę myśli: formułować wnioski, wnosić zażalenia, cieszyć się z sukcesów. Zwoływanie zebrań rodzinnych tylko w przypadku wystąpienia zagrożeń i komplikacji
może być przeciwskuteczne.

RODZICOM POD ROZWAGĘ:
Warto wspólnie wcześniej ustalić jasne zasady imprezowania i wyznaczyć granice, ale na zasadzie otwartości – np. opracujcie plan imprezy, omówcie bezpieczny dojazd i powrót. Nie
bądź od razu na nie, rozważ pytanie dziecka. Doceń, że chce rozmawiać, nie zmarnuj tego.
Zgoda na samodzielność budzi zaufanie.
Nie mów o imprezach z panicznym strachem, nie dawaj skrajnych przykładów z telewizji.
Nie kontroluj bardziej niż to konieczne, pozwól na prywatność, na życie towarzyskie.
Pomóż w wyborze stroju, w makijażu, celebrujcie ten moment i życzcie dobrej zabawy.
Ważne jest uświadomienie zagrożeń, np. uważaj na swoje napoje, wyjdź z zaufanym znajomym, nie zostawaj i nie wracaj z imprezy sam, obserwuj zachowanie innych.
W przypadku złego zachowania rozmawiaj o konsekwencjach i swoich odczuciach, ale daj
drugą szansę. Każdy popełnia błędy. Powiedz, że dziecko może na Ciebie liczyć w każdej
sytuacji, a w razie awarii jesteś gotów po niego pojechać o każdej porze.
Nie pozwalaj na wszystko. Spokojnie, ale stanowczo stawiaj granice – wtedy dziecko czuje,
że rodzicowi na nim zależy.
Nie mów, że Ty w ich wieku byłeś wzorcowym nastolatkiem, nigdzie nie wychodziłeś i siedziałeś z nosem w książkach. Zachowania na przestrzeni lat się zmieniają, poza tym wielu
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z rodziców też ma na koncie nastoletnie wybryki.
Jeśli wykażesz się wiedzą i zrozumieniem wobec zmieniających się zachowań dziecka,
o wiele łatwiej będzie Ci wypracować nowe zasady tworzenia więzi z nim, aniżeli rodzicom,
którzy tej naturalnej prawdy nie chcą przyjąć do wiadomości.
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UWOLNIENIE
INTELEKTUALNE
WYOBRAŹNI
UMYSŁ EINSTEINA
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Dla każdego młodzieńca najważniejsze jest to, że kocha. Uwaga! To nie musi być wcale miłość do drugiej osoby! Można być zakochanym – i tak z reguły jest - w muzyce, sporcie, tańcu, książkach, grach komputerowych czy informatyce albo w wielkich ideach. Nastolatek
potrafi wytrwale zdobywać kolejne stopnie wiedzy i czerpać z tego autentyczną przyjemność. Wspieranie go w tym, podsuwanie nowych impulsów do pogłębiania zainteresowań,
to bardzo ważne zadanie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców. Brak pozytywnej stymulacji oznacza pustkę, która może być wypełniona przez negatywne wzorce i prowadzić
nawet do zachowań o znamionach przestępczości.

Nastolatkiem kręci wygrywanie olimpiad, wychodzenie na prowadzenie, bycie najlepszym.
Małe dzieci poznają świat poprzez bezpośredni kontakt zmysłowy. U starszych dochodzi
do głosu wyobraźnia. Myślenie pojęciowe włącza się najpóźniej. To zdolność rozumowania abstrakcyjnego, uogólniania, porządkowania pojęć, dostrzegania różnic i podobieństw
między poszczególnymi przedmiotami czy zjawiskami. Jak już się pojawi, mniej więcej
w wieku 18-19 lat, to chłonność umysłu i sprawność mózgu jest tak wielka, że w jedną noc
można się nauczyć do egzaminu, nawet jeśli się nie chodziło na zajęcia!
Górę bierze ciekawość intelektualna. Młodzi ludzie w tym wieku są bardzo zdolni do szybkiego uczenia się. Czasami syn siedzi przy komputerze, a rodzice chcą go na siłę wypchnąć
na dwór, do rówieśników. Ale tak jak inni znajdują się na boisku, kopiąc piłkę, on się znajduje w swoich algorytmach, programach czy z pozoru infantylnych grach. Nie należy go od
tego odwodzić. myślenie abstrakcyjno-pojęciowe, Rolą rodziców jest obserwować i towarzyszyć. Nie doszukiwać się złego, ale mieć wiedzę.
Świat nie jest już tylko organoleptyczny, poznawany bezpośrednio przez czucia, zmysły
i wrażenia, jak w przedszkolu, kiedy się liczyło na paluszkach. Otoczenie staje się przedmiotem obróbki intelektualnej. Młody człowiek zaczyna tworzyć własny światopogląd, będący
odtąd nieodłącznym wyrazem jego niepowtarzalnej osobowości.
Do tej pory nastolatek przyswajał wartości przekazywane np. przez dziadka, a teraz pojawiają się pytania: „dlaczego tak myślisz, z czego to wynika”? Ta konfrontacja jest spontaniczna – bo ja myślę inaczej. Mogę wyrażać swoje zdanie. I nie jest to absolutnie wymierzone
w kochanego dziadka.
Rolą dorosłych jest obserwowanie zachodzących zmian i nieustanne towarzyszenie. Trzeba
spokojnie i cierpliwie uczestniczyć w podejmowanych przez nastolatka, zapewne za często
i zbyt żywiołowych, polemikach, i mozolnie pokazywać, jak można kulturalnie wymieniać
zdania. On dopiero uczy się manifestowania swoich poglądów. Nie można też zakładać,
że potomek będzie prezentował światopogląd zgodny z przekonaniami rodziców. Ma prawo zająć własne stanowisko.
Jednym z ważnych czynników chroniących nastolatka jest jego stosunek do nauki szkol-
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nej. Rodzicom często się wydaje, że nastolatek jest już na tyle dorosły, że sam musi wziąć
odpowiedzialność za szkołę. Z tego powodu być może czasami odpuszczają kontrolę nad
edukacją swej latorośli, a to błąd, bowiem dziecko może nabrać poczucia porzucenia i lekceważenia. W dodatku następuje to w trudnym momencie, na rozstaju emocjonalnych
dróg. Nastolatek nadal zdaje sobie sprawę z tego, że nauka jest ważna, ale nie wie, jak
to wszystko pogodzić, kiedy wokół dzieje się tyle innych ważnych rzeczy. Bez rodzicielskich
wskazówek, bez zakazów i nakazów, bez poczucia, że nie jest z tym wszystkim sam, wybiera
ucieczkę od problemów - nauka zaczyna schodzić na dalszy plan, ważniejsze (bo łatwiejsze) staje się zawieranie nowych znajomości, odkrywanie nowych zainteresowań.

RODZICOM POD ROZWAGĘ
Nie naśmiewajcie się z problemów szkolnych dziecka. Powinniście raczej podkreślać mocne strony nastolatka, zauważać każdy choćby najmniejszy jego sukces. Pomagajcie mu odkrywać talenty i uzdolnienia. Podejmijcie ścisłą współpracę ze szkołą. Mimo że nastolatek
domaga się zaufania i samodzielnego decydowania w sprawach szkoły, to chce mieć poczucie, że bliscy dorośli interesują się jego postępami w nauce.
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CO MNIE
KRĘCI?
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WSTĘP
W poprzednim rozdziale rozważaliśmy, jakie czynniki sterują dorastaniem młodego człowieka. To właśnie będąc pod ich wpływem nastolatek żyje. Przyspiesza, zwalnia, szaleje.
Co mnie kręci? To z kolei opowieść o jego aktywności. Chodzi o sceny, na których nastolatek
odgrywa swoje role. Tam można go znaleźć. Tam jest u siebie.

KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM
BUNT I MOCOWANIE
WOLNOŚĆ OSOBISTA
ODKRYWANIE TALENTÓW I ZDOLNOŚCI
MARZENIA I IDEAŁY

Młodość jest okresem bardzo pięknym, ale zarazem trudnym. Jest czasem rozwoju, wytężonego wysiłku, pracy nad sobą, budowania podwalin pod dorosłe życie. Kruche fundamenty będą problemem przez całe życie, stanowiąc stałe zagrożenie przekroczenia norm
społecznych i prawnych, w konsekwencji nawet zejścia na drogę przestępstwa. Natomiast
mocne fundamenty staną się oparciem w trudnych chwilach i podbudową pod uczciwy
twórczy rozwój.
Przyjrzyjmy się, jakie czynniki determinują dojrzewanie owoców w naszym rodzinnym sadzie, co dla nastolatka jest jak powietrze, słońce i woda.
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KOCHAĆ
I BYĆ
KOCHANYM
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Romeo był miły i przewidywalny, wynosił śmieci i dbał o porządek, a nagle się zmienił. Do
nikogo się nie odzywa, nie wychodzi na boisko kopać piłkę, nie ogląda ulubionego serialu.
Podobnie Julia - jakby piorun w nią strzelił, stała się nie do poznania. Rodzicom wyobraźnia
podsuwa czarne scenariusze: on popadł w złe towarzystwo, ona wstąpiła do sekty. A Romeo i Julia po prostu się zakochali.
Miłość u nastolatka objawia się nagłą zmianą zachowania. Proste prawda? Przecież rodzice
doskonale znają ten stan z własnego doświadczenia. A jednak jakże trudno mamie i tacie
to zrozumieć! A jeszcze trudniej oswoić się z tym, że ich dziecko ma już swój własny intymny świat.
Kiedy córka przyprowadza chłopaka, pojawia się lęk - ciąża! Gdy syn przedstawi dziewczynę, rodzi się myśl: żeby tylko nie zmajstrował dziecka! Tymczasem kiedy się przyjrzymy
młodzieży, można sformułować tezę, że współżycie seksualne jest ostatnią rzeczą, o którą
im chodzi. Wcale nie jest tak, że współcześnie młodzież myśli tylko o współżyciu. To banał
i mit medialny.

FAKT: MIŁOSNA WIEŹ RODZICÓW STANOWI GŁÓWNY PUNKT
ODNIESIENIA PRZY TWORZENIU WŁASNYCH RELACJI UCZUCIOWYCH.
Zdecydowana większość rodziców nie jest psychicznie przygotowanych na to, że
ich dziecko mogłoby się zakochać.

RODZICOM POD ROZWAGĘ

Jeśli macie w domu nastolatka, to liczcie się z tym, że może jest zakochany na zabój.
Przypomnijcie sobie swoje pierwsze zakochanie, zauroczenie, zapytajcie dziecko, co dla
niego oznacza miłość, a co zakochanie. Po czym można poznać, że to jest miłość – postaraj
się omówić z nim różnice, jakie występują pomiędzy tymi uczuciami.
Zapytajcie o emocje, jakie towarzyszą zakochanemu. Jak taki człowiek się zachowuje? Co
w jego zachowaniu jest budujące, rozwijające, a co może spowodować przykre konsekwencje.
Unikajcie moralizowania, wyrażania wyłącznie własnych poglądów na temat miłości i nadmiernego ingerowania w delikatną sferę uczuć dziecka.
Czas dorastania to nie tylko zmiany dokonujące się w ciele i psychice, ale to też czas doświadczania pierwszych uczuć. Pierwsze nastoletnie miłości pozostają w pamięci na całe
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życie. Miłość to wartość, która niesie radość. Z miłości trzeba się cieszyć, bo świadczy
to o dojrzałości dziecka, o wchodzeniu na kolejny etap rozwoju, bo jest szansą na pełniejszy, bardziej harmonijny rozwój.
Pierwsza miłość dla nastolatka to bardzo intensywne doświadczenie. Mnożą się pytania: jak
smakuje pierwszy pocałunek, kiedy usłyszę słowo kocham, czy potrafię kochać, jak poznać,
że to miłość na całe życie. Te wątpliwości sprawiają, że nawet wygadane, żywiołowe dziecko zaczyna milczeć, ukrywać się ze swoim uczuciem. Rodzice, którzy do tej pory nie mieli
problemów z relacją ze swoim nastolatkiem, teraz są zdziwieni, że ich dziecko się wycofało.
Rodzice powinni poważnie traktować związki uczuciowe swoich nastoletnich dzieci. Kiedy
dziecko powie o tym, że jest zakochane, to jest to dobra okazja do zbliżenia się rodziców
i podjęcia poważnych rozmów o miłości. Nastolatkowi warto pomóc przeżyć młodzieńcze
uniesienie, aby przygotował się na tę jedyną, wielką, dojrzałą miłość, która jest jeszcze przed
nim.
Rodzicom potrzebna jest świadomość, że zakochany nastolatek wykazuje wysoki poziom
roztargnienia, jest nieobecny duchem, przestaje racjonalnie oceniać rzeczywistość, która
go otacza. Dla niego liczy się tylko ta druga osoba. Bagatelizowanie tego uczucia przez dorosłych, to poważny błąd, który może spowodować, że nastolatek może poczuć się skrzywdzony, niezrozumiany. To zaś może doprowadzić do jego wycofania się z relacji z rodzicami.
A stąd już niebezpiecznie blisko do różnego rodzaju toksycznych uzależnień, psychicznych
i fizycznych, które mogą popychać młodego człowieka ku destrucji, patologii i przestępczości. Natomiast kiedy rodzice okazują dziecku gotowość rozmawiania o jego uczuciach,
wtedy budują fundament dobrego kontaktu przez całe życie, a w konsekwencji mają pozytywny wpływ na kształtowanie postawy młodego człowieka.
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BUNT
BUNT I MOCOWANIE SIĘ

i mocowanie się
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W domu, w którym jest nastolatek, zawsze przychodzi ten moment. Bunt i mocowanie dorastających dzieci przejawiają się różną intensywnością, ale skala nigdy nie jest przypadkowa. Zachowanie jest obrazem życia rodzinnego. Niekulturalny nastolatek to obraz kultury
domowej. Jak się używało brzydkich słów, a teraz dziecko je powtarza, to nie jest aktualny
problem, tylko wcześniejszy. Jeśli 16-latek ucieka z domu, to można przyjąć niemal ze stuprocentową pewnością, że on i jego bliscy pracowali na to zdarzenie przez 16 lat.
To bardzo niepokojące zjawisko. Według policyjnych statystyk rocznie ucieka z domu około
4 tys. nastolatków. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć dla młodego człowieka poważne skutki, często bowiem wiążą się z popełnianiem wykroczeń i przestępstw. Jazda na gapę czy
drobna kradzież w sklepie wydają się z początku owocem młodzieńczej fantazji, ale szybko
mogą przerodzić się w notoryczne łamanie prawa. Dlatego w procesie wychowania dziecka należy zawsze dostarczać pozytywnych wzorców. Jeśli sami chwalimy się przed dzieckiem wyniesieniem z pracy ryzy papieru do drukarki, to nie dziwmy się, że przywłaszczenie
cudzej własności stanie się dla niego czymś zupełnie normalnym i akceptowalnym.
Moment dojrzewania nastolatka i wyzwolenia jego ekspresji jest bowiem soczewką skupiającą historię zdarzeń i zachowań. Przejaw buntu może być rewanżem za coś, o czym dorośli
dawno zapomnieli, a w nastolatku tkwiło jak drzazga. Niesprawiedliwie go ukarali, nie wzięli jego strony w konflikcie z nauczycielem, nie kupili deski snowboardowej, „bo zrobisz sobie
krzywdę”. Syn trochę popłakał i wydawało się, że konfliktowa sprawa jest zakończona. Ale
ona pozostaje w uśpieniu i jak bomba z opóźnionym zapłonem eksploduje, gdy dziecko
dorasta.
Przyczyną buntu może być nawet niezasłużona w opinii nastolatka krytyka, kolejna połajanka ze strony rodziców. A jeszcze bardziej od słów boli gest – wystarczy grymas lekceważenia, zniecierpliwienia, złości na twarzy matki lub ojca. Coś, czego dorosły w ogóle nie
zauważy, bo jest jego naturalnym odruchem. Dla dziecka to jednak wyraz pogardy, atak,
pretensja.

Zdecydowana większość oddziaływań wychowawczych ma charakter niewerbalny. Słowa to jedynie kilka procent.
Kiedy nastolatek krzyczy, masz szansę usłyszeć to, czego dziecko nie powie Ci w chwili
spokoju. Rodzic, który na krzyk dziecka reaguje, stosując komunikaty typu: „natychmiast się
uspokój, idź do swojego pokoju, jeszcze chwila i pożałujesz” – nie daje szansy nastolatkowi
na wyrażanie emocji, blokuje je lub jeszcze bardziej podsyca. Rodzic, który zdaje sobie sprawę z wagi emocjonalności w życiu dojrzewającego dziecka, pozwala mu się wykrzyczeć.
W każdej rodzinie zdarzają się konflikty, nie da się uniknąć spornych sytuacji. Ale jest magiczne słowo „przepraszam”, które rozładowuje złą energię. W relacjach z nastolatkiem
ważne jest to, by rodzic potrafił przyznać się do błędu. Wszyscy widzą, że jesteś w nerwach,
bo coś Ci nie poszło w pracy, niesprawiedliwie krzyczysz na córkę, ale potem nie przepro-
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sisz, idziesz w zaparte, a w złości nawymyślasz jeszcze bardziej. Przeproś, to na początek
wystarczy, Tobie korona z głowy nie spadnie, a dla dziecka będzie to opatrunek na skaleczonym ego.
Buntując się, nastolatek nie pragnie rodziców atakować i niszczyć, lecz się z nimi mocować.
Rodzice rzadko dopuszczają taką możliwość i zajmują pozycję obronną: „Skąd to wyniósł?
Przecież nie tak go wychowaliśmy”.
Córka dorasta i przestała chodzić do kościoła? Spada na nią całkowite potępienie, a ona
po prostu szuka swojego miejsca. Chce się przekonać, jak to będzie, jeśli nie pójdzie w niedzielę na mszę, chce wyrazić w ten sposób swoją odrębność. To nie musi być od razu porzucenie wiary.

Rodzice nie są dla dzieci workiem treningowym, ale punktem odniesienia
Największe poczucie własnej wartości uzyskuje się właśnie przy rodzicach. Bunt i mocowanie się mają na celu to, żeby nastolatek okazał się przy rodzicach równorzędny i wartościowy. Dorastanie to okres poszukiwania podmiotowej wartości. Kłóciłem się z tatą, pokazałem mu swoje zdanie! Nie chodzi tu o atak, tylko test własnej wartości. Paradoksalnie, im
więcej takich konstruktywnych sporów, tym lepiej dla dziecka, bo wzrasta u niego poczucie
własnej wartości. Kłóć się więc z własnym dzieckiem dla... jego dobra. Pamiętaj jedynie, aby
w takim sporze używać przemyślanych, rzeczowych argumentów.
Konflikty pokoleniowe są stare jak świat. Już około 1,5 tys. lat przed narodzinami Chrystusa
na grobowcu faraona Amenofisa III wyryto inskrypcję: „Młodzi są krnąbrni bez posłuchu
i szacunku dla starszych. Prawdę zarzucili i obyczaje mają za nic. Nikt ich nie rozumie, nie
chcą też, by ich rozumiano. Niosą zgubę światu, będą kresem wszystkiego”. I co? Świat istnieje. Młodzi są nadal krnąbrni.
Dorośli nie pamiętają swoich młodzieńczych buntów, nie pamiętają swoich relacji z rodzicami. A bunt i mocowanie są podstawowymi potrzebami. Tak jak dziecko kiedyś chciało
chodzić i nie pytało się o zgodę, tak teraz chce mówić wprost, co myśli i czuje. Nastolatkowie chcą żyć własnym życiem, sami decydować o sobie.

Receptą na budowanie empatycznej relacji jest rozpoznawanie potrzeb manifestowanych przez bunt i mocowanie się nastolatka z dorosłymi.

rozmowa
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10 ZASAD ROZMOWY Z NASTOLATKIEM
1. Unikaj podejmowania ważnych problemów pod wpływem emocji
2. Nie poruszaj drażliwych problemów w obecności innych osób
3. Nie rozmawiaj na trudne tematy w czasie posiłków
4. W czasie jednej rozmowy omów tylko jeden problem
5. Unikaj uogólnień - coś, co przydarzyło się raz, nie będzie się przydarzać bez końca
6. Potwierdzaj zarzuty konkretnymi faktami a nie domysłami
7. Nie używaj zwrotów typu: „ty nigdy”, „ty zawsze”
8. Nie mów „doprowadzisz mnie do zawału”. To szantaż emocjonalny
9. Przerwij rozmowę w sytuacji narastającej złości
10. Wycisz emocje po przerwaniu rozmowy

RODZICOM POD ROZWAGĘ

Warto przynajmniej raz dziennie docenić nastolatka. Nawet jeśli tego dnia przydarzyło się ostre
ścięcie, można znaleźć choćby najmniejszy szczegół, przejaw dobrej woli. Podziękować. Pochwalić.
Dorastający nastolatek stoi przed bardzo ważnym i zarazem trudnym zadaniem, jakim jest
określenie swojej własnej tożsamości. Nastolatek musi sobie odpowiedzieć na wiele pytań,
takich jak: kim jest, jaki jest i co potrafi, uświadomić sobie, jak postrzegają go inni. W czasie
tego procesu nastolatek przechodzi wiele prób, poddaje się wielu eksperymentom, doświadcza irracjonalnych lęków, co może stać się przyczyną wielu kryzysów.

Stan wewnętrznej sprzeczności, której doświadcza nastolatek, to z jednej strony potrzeba bycia dorosłym, z drugiej strony pragnienie zachowania przywilejów
dziecka.
Dążąc do zaspokojenia potrzeby niezależności, nie zawsze potrafi ocenić swoje możliwości
i tym samym doświadcza wielu negatywnych konsekwencji, jakie mogą pojawić się na tej
drodze.
Kiedy nastolatek buduje swoją autonomię, próbuje się uwolnić spod rodzicielskiej dominacji, co sprawia, że rodzice mogą czuć się odrzuceni. A gdy ich dziecko zaczyna przesuwać
dotychczasowe granice, przyjmują obronne postawy i reagują negatywnie na jego zachowania. Wobec takich postaw rodziców nastolatek zaczyna z kolei niezwykle sprawnie ma-
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nifestować swoje emocje i ze wszech miar bronić swoich „nowych” praw.
Zaczyna ukrywać swoje prawdziwe oblicze, przybierając w zależności od sytuacji sztuczną
pozę wobec dorosłych. Krytyczne uwagi ze strony rodziców, brak zrozumienia zachowania, mogą spowodować, że zacznie on stosować uporczywe milczenie, zamykać się w sobie, ukrywać swoje życie. Wszystko to może sprawić, że świat nastolatka będzie się toczył
za drzwiami jego pokoju. Te drzwi to swoisty rodzaj granicy, którą może zamknąć, kiedy
rodzice nie dają spokoju.
Zadaniem rodziców jest zrozumienie dorastającego dziecka, wyjście naprzeciw jego problemom, zaangażowanie się i zainteresowanie jego światem. Nie oznacza to moralizowania
czy strofowania. Zbudowane przez lata więzi rodzinne muszą rosnąć razem z nastolatkiem.

41

WOLNOŚĆ
OSOBISTA
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Z czasem nastolatek usłyszy: „zrobisz, jak będziesz chciał, kiedy będziesz dorosły”. Mija dzień 18. urodzin i skończyło się prawienie kazań. Rodzice stracili wątpliwy argument i próbują się ratować kolejnym: „W naszym domu takie

numery

nie

przejdą”.

Będziesz

mógł

szaleć,

kiedy

pójdziesz

na

swoje”.

I wizja wyprowadzki urzeczywistnia się szybciej, niż rodzice sobie wyobrażali. Nie sztuka
wciąż strofować młodego człowieka, ale to rodzi coraz większy opór i nadszarpuje relację,
którą trudno będzie odbudować.
Od tego, jak zareagujesz, będzie zależało, czy dziecko odsunie się od Ciebie, czy też uzna,
że Twoja miłość do niego nie uległa zmianie. W okresie dorastania szczególną rolę w tworzeniu więzi odgrywa miłość w rodzinie bez względu na to, co robi i jak zachowuje się
dziecko. Tylko kochając, możesz stawiać nastolatkowi granice. Skończyło się prawienie kazań. Granice muszą być na tyle elastyczne, aby dawać dziecku poczucie wpływu na siebie
i swoje życie. I na tyle stanowcze, aby nastolatek czuł się bezpieczny. Młody człowiek, któremu rodzice, wychowawcy i nauczyciele nie nakreślą wyraźnych granic, zostaje wystawiony na żer niebezpiecznych pokus i wpływów. Bez twardego kręgosłupa zasad moralnych,
wzorców kulturowych, etycznych czy religijnych, może zagubić się i przejść na złą stronę
mocy - tam, gdzie królują demoralizacja, patologia i przestępczość.

Relacja rodzic - nastolatek opiera się na partnerstwie, nie – jak w dzieciństwie
- na posłuszeństwie.
Wolność osobista nie jest całkowitą swobodą, totalnym wrzuceniem na luz. I wcale nie jest
też tak, że młody człowiek potrzebuje nieograniczonej wolności we wszystkim. Chce tylko
tego, co jest w stanie wziąć na siebie. Musisz stawiać mu wymagania, bo ich brak może być
odebrany jak obojętność. Nastolatek pomyśli: skoro rodzice niczego ode mnie nie chcą,
widocznie im na mnie nie zależy.

Miarą wolności jest zakres związanej z nią odpowiedzialności.
Jeśli w dzieciństwie nie pozwalasz dziecku na samodzielność – nie może samo jeść, bo pomidorówką poleje obrus, zabraniasz biegania, bo kolana sobie pozdziera itp. - to wywołujesz u niego wielki deficyt wolności. I ten deficyt nastolatek wyrównuje sobie z nawiązką.
Jego pokój wygląda jak Floryda po huraganie, a jemu z tym dobrze. Mój pokój, mój bałagan
i wara Wam od tego! To manifest nastolatka: nie będę wynosił śmieci, nie będę sprzątał,
mam swoje tajemnice, nie zaglądajcie mi do komputera. A skoro skończyłem 18 lat, nie
chcę widzieć rodziców na wywiadówkach.
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RODZICOM KU ROZWADZE

Dystansowaniu się wobec rodziców zwykle towarzyszy kwestionowanie czy wręcz odrzucanie wartości, które oni prezentują. Młodzież w okresie dorastania nie ma jeszcze na tyle
rozwiniętej zdolności abstrakcyjnego myślenia i subtelnego rozróżniania, by oddzielić idee,
wartości, postawy od konkretnych osób, które je prezentują. Łatwo mogą ulec demagogom.
Od atmosfery w rodzinie zależy w dużej mierze to, czy nastolatek chce podtrzymywać kontakt z rodzicami, czy będzie raczej dążyć do izolacji. Gdy emocjonalna atmosfera panująca
w domu jest dla dziecka stresująca i tworzy się napięcie między nim a rodzicami, wówczas
sposobem radzenia sobie z tą sytuacją staje się maksymalizowanie wzajemnego dystansu.
A kiedy już nastolatek zamknie swój świat przed dorosłymi na cztery spusty, bo jego potrzeby rozwojowe nie zostaną zaspokojone, bardzo trudno otworzyć jego drzwi. Czy czają
się za nimi początki depresji? A może niebezpieczne zachowania – okaleczanie się? Albo
młody będzie chciał odreagować frustracje – uciec w narkotyki czy alkohol, wyładować je,
używając przemocy? Nie wiemy, bo nie mamy kontaktu z dzieckiem. Zaostrzanie konfliktu
przez dorosłych, nieustanne karcenie i zmuszanie do posłuszeństwa powoduje odwrotny
efekt. Taka postawa rodziców może nieświadomie i niezamierzenie ułatwiać wkroczenie
na drogę przestępczości. Ratunkiem są próba zrozumienia i cierpliwe rozmowy, jak w przypadku Mateusza.

PRZYPADEK MATEUSZA – ANALIZA PSYCHOPEDAGOGICZNA
OPIS:
Zachowanie 15-letniego Mateusza od pewnego czasu bardzo niepokoi rodziców. Nie dość,
że nie sprząta pokoju, to na każdą zwróconą uwagę przez rodziców reaguje pyskówką,
trzaskaniem drzwiami, zamykaniem się w pokoju. Na dodatek ze szkoły napływają liczne
uwagi na temat niewłaściwego zachowania Mateusza. Kilka dni temu rodzice przyłapali go
na paleniu papierosów, a jakiś czas potem nie wrócił na noc do domu. Na pytanie rodziców, gdzie był, stwierdził, że jest już dorosły i nie musi się nikomu tłumaczyć. Rodzice nie
mogą zrozumieć, co stało się z ich dzieckiem, które zawsze było posłuszne i nie sprawiało
problemów wychowawczych.
Niewłaściwe podejście rodziców wobec zachowania Matusza:
Twoje zachowanie jest karygodne. Co Ty sobie wyobrażasz, że będziemy nadal pozwalać ci
na to, żebyś nas lekceważy?! Twój pokój przypomina chlew. Dopilnujemy, żebyś codziennie
go sprzątał, a jeśli tego nie zrobisz, to powyrzucamy Twoje rzeczy na korytarz. Dopóki nie
zmądrzejesz, to będziemy codziennie sprawdzać, czy nie przemycasz papierosów. Jeśli następnym razem nie wrócisz do domu na noc, to powiadomimy policję. Za karę zabieramy
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Ci komputer i telefon, nie myśl sobie, że prędko je odzyskasz. Nie mów nam, że jesteś dorosły, bo dorosły będziesz wtedy, kiedy będziesz na siebie zarabiał.
Hipotetyczne konsekwencje takiego podejścia rodziców, które może ponieść Mateusz:
Utrwalenie nieprawidłowego obrazu rodziców – moi rodzice są staroświeccy, nie zasługują
na szacunek.
Upewnienie się, że rodzice go nie rozumieją, że nie dają mu prawa do własnego życia i do
dokonywania własnych wyborów.
Odmówienie posłuszeństwa – wykonywania poleceń rodziców.
Upewnienie się, że trzeba kłamać, żeby rodzice dali mu spokój.
Pojawienie się chęci zemsty za udzielone kary, włącznie z myślą o ucieczce z domu.
Hipotetyczne konsekwencje takiego zachowania się rodziców, które mogą ponieść oni
sami:
Zerwana więź, brak porozumienia z synem.
Pułapka wielości nałożonych kar – problemy z ich wyegzekwowaniem.
Doświadczenie coraz większego buntu ze strony syna.
Utrata rodzicielskiego autorytetu.
Narażenie się na ewentualne pogorszenie zachowania syna.
Właściwe podejście rodziców:
Prosimy, porozmawiaj z nami na temat ostatnich wydarzeń. Chcemy zrozumieć, co się dzieje,
niepokoimy się Twoim zachowaniem. Bardzo chcemy Ci pomóc, jeśli dzieje się coś złego. Pomóż nam to zrozumieć. Może da się to jakoś prosto rozwiązać. Rozumiemy, że chciałeś spróbować, jak smakuje papieros, ale wiesz, że nie musisz udowadniać swojej dorosłości, zaczynając
palić. Czy możemy Ci pomóc w utrzymaniu porządku w Twoim pokoju? Może masz za mało
miejsca, może trzeba coś pozmieniać, dokupić szafkę, inaczej ustawić? Mamy nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo się martwiliśmy, kiedy nie wróciłeś na noc do domu. Jeśli
będziesz musiał zostać gdzieś na noc, uprzedź nas, chcemy spokojnie przespać taką noc, wiedząc, że jesteś bezpieczny.
Hipotetyczne wnioski z takiego podejścia rodziców, które może wysnuć Mateusz:
Rodzice starają się zrozumieć zmiany w moim zachowaniu.
Rodzicom zależy na tym, żeby miał nadal do nich zaufanie, żebym chciał dzielić się z nimi swoimi problemami.
To ważne, że rodzice udowodnili, jak bardzo się o mnie martwią.
To, że rodzice pomimo tak nagannego mojego zachowania, nie ukarali mnie, ale deklarują chęć
rozmowy i wsparcia, jest czymś bardzo dla mnie ważnym.
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Zachowanie rodziców dało mi dużo do myślenia i zrobię wszystko, żeby więcej ich nie zawieść.
Hipotetyczne wnioski z takiego podejścia rodziców do problemów syna, które mogą wysnuć oni sami:
Nasz syn dorasta i choć musimy zmierzyć się z urokami tego dorastania, to bardzo się z tego
cieszymy.
Problemy naszego syna pozwolą nam również przejść kolejną fazę naszego dorastania w rodzicielstwie.
Otaczając naszego syna opieką, dając mu nasze wsparcie, pomożemy mu uchronić się od dalszych złych decyzji i wynikających z nich konsekwencji.
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ODKRYWANIE
TALENTÓW
I ZDOLNOŚCI
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Chce zostać baletmistrzem? Wspaniale! Marzy, by zostać showmanem i organizować występy gimnastyki artystycznej czy fireshow? Dlaczego nie!
Szczególne zdolności można odkryć już u małych dzieci. Zdarza się jednak, że „rozpoznanie talentu” jest wyłącznie projekcją wyobrażeń rodzica, jego własnych niespełnionych
ambicji, a nie rzeczywistą predyspozycją dziecka. Chcesz, żeby córka grała na skrzypcach,
to zapisujesz ją, czy chce, czy nie chce, na lekcje gry i zmuszasz „dla jej dobra” do mozolnych ćwiczeń. Zamarzyło Ci się, żeby syn został judoką, to posyłasz go na treningi, choćby
zapierał się rękami i nogami. Bo tak pięknie wygląda w kimonie i przed znajomymi jesteś
dumy, że wychowałeś syna na twardziela.

Nie należy dziecka zmuszać, lecz pozwolić na odrębność, zaakceptować wybór
odmienny od rodzicielskich planów i wyobrażeń.
Jeśli nastolatek wybrał szkołę najgorszą z najgorszych, to niech sam się na tym sparzy, niech
nauczy się odpowiedzialności za własne decyzje. A szkołę zawsze można zmienić, nie wybiera
się jej raz na całe życie. Nie można jednak podcinać skrzydeł sakramentalnym: „a nie mówiłem”. Wymuszanie na nastolatku, by postępował wedle jednego apodyktycznego wzorca, nie
liczenie się z jego zdaniem, predyspozycjami i zainteresowaniami, to prosta droga do totalnego buntu, który może zakończyć się społecznym wykolejeniem i popełnianiem przestępstw.

NASTOLATEK POTRAFI MIEĆ
MILION POMYSŁÓW NA SEKUNDĘ.

Postanowienie, że chce zostać kosmonautą, nie oznacza, że będzie dążył do tego do końca
życia. Wybór talentu może też być całkowicie chybiony. Ale to nastolatkowi w niczym nie przeszkadza. Będę piosenkarzem! Nie trzymam tonacji, słoń na ucho mi nadepnął, ale za to mam
własny zespół. Nagramy płytę i zrobimy karierę! Będzie super!
Nastolatka nie można już zmusić do niczego. Porzuca to, co uważał za zniewolenie i sam decyduje, do czego ma talent. Może być to wybór, który się sprawdzi i zostanie z sukcesem zrealizowany. Córka rzuca w kąt skrzypce, nie ma mowy, żeby dalej smyrgała smyczkiem po strunach,
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nie będzie chodziła na żadne lekcje. Ale za to sama, z internetu, nauczyła się grać na ukulele
i nie rozstaje się z tym instrumentem. Syn nie chce walczyć na macie, woli biegać i ostatnio był
pierwszy w całej szkole na biegu na sto metrów.
To nie rodzice mają wybierać dziecku ścieżkę aktywności, bazując na swoich niezrealizowanych marzeniach, ale wspierać jego pomysły. Pomóż szukać aktywności, w której nastolatek
czuje się dobrze, to buduje poczucie wartości. Jeśli to możliwe kup potrzebne materiały, by
umożliwić mu rozwój, i sam doszkalaj się w danej tematyce, żebyś był kompanem do rozmowy. Dzięki temu nastolatek poczuje się doceniony.
Warto zachęcać do próbowania, zaszczepić chęć poznawania nowych rzeczy i wytrwałość
w rozwoju. Jednak ważna jest również Twoja postawa – czy Ty się rozwijasz, uczestniczysz w ciekawych spotkaniach, czerpiesz radość z różnych form aktywności, jesteś w tym konsekwentny?
Trudno zachęcać młodego człowieka do podejmowania wyzwań, przełamania stresu (bo czy
się uda?) i przekonywać, że wytrwałość prowadzi do sukcesu… siedząc ciągle przed telewizorem czy komputerem.

Od sprowadzania nastolatka na ziemię są rówieśnicy, zarówno przyjaciele, jak
i wrogowie. Rodzice mają pomagać szybować.
Młodzi ludzie zazwyczaj oceniają własne możliwości życiowe, samego siebie, swoje wady
i zalety przez różowe okulary. Dopiero konfrontacja z innymi, choć czasami bolesna, pozwala na rzetelną „wycenę” posiadanych talentów, zdolności i umiejętności.
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MARZENIA
I IDEAŁY
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„Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń” - śpiewała Anita Lipnicka. Siłą nośną
młodości są właśnie marzenia i ideały. Młody człowiek wierzy, że wszystko jest możliwe.
Nic go nie ogranicza, a jego talenty i umiejętności otwierają mu niezliczone możliwości
rozwoju.
Ideałem mogą też być upragnione cele, na przykład pozycja społeczna, wymarzony zawód,
itp. Ideały nie są czymś stałym, zmieniają się wraz z wiekiem. Zawsze są poszukiwanym
towarem spod lady.
Nie tylko od nastolatka, ale również jego najbliższych zależy, czy wejdzie w życie z podniesioną głową. Głową pełną marzeń i zapału.
Gdy dziecko wybiera zawód czy szkołę rzadko kieruje się tym, czy będzie miał szansę
na rynku pracy. Czy to się opłaci? Raczej zależy mu, żeby robił to, co kocha. Ma prawo popełnić błąd.
Ale rodzice snują dalekosiężne plany już od momentu, kiedy posyłają sześciolatka na naukę
angielskiego, na balet czy basen. Czy warto? Prędzej czy później młody pójdzie za głosem
serca. Rzuci skrzypce, zrezygnuje z akademii muzycznej, by zostać na przykład vlogerem
podróżnikiem. Realizowanie własnych marzeń napędza wewnętrznie i przynosi prawdziwą
radość z życia. Cóż z tego, że młody otrzyma dobrze płatne stanowisko, jeśli po kilku miesiącach nie będzie miał siły rano wstać z łóżka, a na myśl o poniedziałku rozboli go brzuch?
Kiedy młodemu człowiekowi odbierze się ideały, to zostaje bardzo szybko koniunkturalistą,
przeciwieństwem tego, kim chcieliśmy, żeby się stał. Chcemy, aby był praktyczny, a on się
staje cyniczny. Nie idzie za ideałami, tylko za pieniędzmi. A ten, kto za nic ma wartości, bo
każdą wartość gotów jest sprzedać, nie ma szacunku dla prawa. Dla zysku może popełnić
przestępstwo, bo przecież „pierwszy milion trzeba ukraść”. Dlatego od najmłodszych lat
należy wychowywać dzieci w duchu szacunku dla pracy, a nie w kulcie zysku i pieniądza.
Dajmy dzieciom harmonijny rozwój, a nie „wyścig szczurów” i brutalną pogoń za sukcesem.
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Jednym z wrogów wychowania jest „inwestowanie” w dzieci. To straszne słowo. Również
niebezpieczne jest nieustanne porównywanie nastolatka do rówieśników, którzy lepiej się
uczą, są zdolniejsi, bardziej przebojowi. Szkolni pedagodzy obserwują wycieczki rodziców
z prośbami o wyższe oceny. Nie bierz w tym udziału. Wyścig szczurów pozbawia młodych
ludzi możliwości, żeby pójść za własnymi marzeniami.

MIT: PRZEKONANIE, ŻE I TAK SIĘ NIE UDA
Zdarza się, że dorosłe osoby bardzo szybko pozbawiają się świeżego spojrzenia na świat.
Wpadają w rutynowy, osiadły tryb życia. Nie chcą chłonąć niczego nowego, przez co hamują swój rozwój. Młody człowiek dzięki marzeniom i ideałom jest w stanie dokonać nawet
więcej niż przypuszczał. Nie ograniczaj swojego dziecka, ale wesprzyj go w tym stresującym
czasie rozwijania umiejętności i podejmowania decyzji.

Idealizm młodzieńczy rodzi się z marzeń, których jeszcze nie zweryfikowało
doświadczenie.
Idealizm zaznacza się najbardziej u tych nastolatków, którzy nie potrafią z różnych względów poradzić sobie w zderzeniu z rzeczywistością. Ci nastolatkowie, którzy nie ulegną głębszemu zniechęceniu, wprzęgają się w służbę ideałów, przechodząc stopniowo z postawy
idealizmu do postawy realizmu.
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JAK ODNALEŹĆ
SIĘ W TYM
KOSMOSIE?
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Pamiętacie historię Ptolemeusza? Badacze przez czternaście wieków nie mogli dotrzeć do
prawdy. Musiały upłynąć setki lat mozolnych badań, odkryć i obliczeń, aż wreszcie nastąpił
przełom. Mikołaj Kopernik wywrócił świat nauki do góry nogami. Obalił teorię geocentryzmu.

Mikołaj Kopernik, z
z Torunia, zatrzymał
niebieskich” z 1543
sformułowanej już na

łac. Nicolaus Copernicus, wybitny intelektualista pochodzący
Słońce, a ruszył Ziemię. W swojej pracy „O obrotach sfer
r. odwoływał się do teorii heliocentrycznej, po raz pierwszy
przełomie IV/III wieku p.n.e. przez Arystarcha z Samos.

Same obserwacje i badania wymagały od astronoma czasu i poświęcenia, a co dopiero przeforsowanie burzącej ład ówczesnego świata teorii. Była wnikliwie analizowana,
przesyłana nawet do papieży. Taki krok wymagał nie lada odwagi, ale zaowocował nowym
porządkiem.
Przed podobnie karkołomnym wyzwaniem, tyle że dotyczącym życia osobistego,
stoją młodzi ludzie, rodzice i wychowawcy. Nastolatek musi zorientować się, że nie wszystko kręci się wokół niego, a on nie stanowi centrum wszechświata, tylko jego część. Ważną,
ale tylko niewielką. Musi zrozumieć, że współtworzy skomplikowany układ, który sprawnie
funkcjonuje tylko dzięki wzajemnemu oddziaływaniu.

Na sąsiednich orbitach znajdują się rodzice, przyjaciele, społeczność szkolna, marzenia czy
ideały, które kształtują młodego człowieka i sytuują go pośrodku kosmosu – pozornego
nieładu dorastania.
Nie pozostaje nic innego, tylko wziąć siebie w obroty na wzór Copernicusa i odważnie podołać dorastaniu. Taka praca leży nie tylko po stronie ludzi młodych, lecz także
dorosłych. Już wiemy, w jaki sposób kręci się świat nastolatków, ale co robić, by prędkość
obrotowa nie spadła?
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Na początek podejmijmy polemikę z myślą „ojca amerykańskiej literatury” Marka Twaina:
„Wychowanie jest zorganizowaną obroną dorosłych przeciwko młodym”. Jak już dobrze
wiemy, rodzice nie są przeciwnikami dzieci i na odwrót – dzieci nie chcą, by rodzice przegrali. Nie warto szafować zakazami i nakazami, ale budować zaufanie i zaprzyjaźnić się
z nową odsłoną swojego potomka. Dlatego w kolejnej części książki zajmiemy się czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi, które tworzą zespół naczyń połączonych, kształtujących środowisko psychospołeczne, w którym żyją i dorastają młodzi ludzie.

CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI NASTOLATKA
Rozwój na etapie dorastania może zostać zaburzony na wiele różnych sposobów. Wymienia
się wiele czynników, które ten rozwój mogą utrudnić, a niekiedy nawet mocno zaburzyć.
Wśród tych czynników na szczególną uwagę zasługują takie jak: nieprawidłowa struktura
rodziny, niezaspokojona potrzeba miłości, kryzys tożsamości, niedojrzałość emocjonalna,
doświadczanie permanentnego stresu, walka o własną autonomię. Wymienione czynniki
zostaną scharakteryzowane w celu pełniejszego zrozumienia, jak mogą być destrukcyjne
i jakie mogą przynieść szkody rozwojowe.

NIEPRAWIDŁOWA STRUKTURA RODZINY
Każda rodzina ze względu na to, że każdy jej członek jest indywidualnością, jest niepowtarzalna. Członkowie rodziny w oparciu o wypracowany system wartości tworzą własne środowisko uczuć, wyobrażeń, wyznaczając tym samym granice wewnątrzrodzinne oraz granice zewnętrzne. W rodzinie dokonuje się ciągła wymiana uczuć i doświadczeń pomiędzy
jej członkami, które ich wzajemnie ubogacają, lecz także prowadzą często do powstawania
sporów czy nawet sytuacji konfliktowych.
Psychospołeczny wpływ rodziny na dziecko trwa wiele lat i ma rozległy zasięg.
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Struktura zdrowej rodziny nie zakłada idealności. Konflikty, kłótnie, spory mają
prawo zaistnieć, jednak jej prawidłowość opiera się przede wszystkim na umiejętności ich rozwiązywania, wybaczania i poszukiwania kompromisów.
Ci nastolatkowie, którzy mają szczęście dorastać w zdrowych rodzinach, mając poczucie
bezpieczeństwa, mogą dorastać bez doświadczania negatywnych konsekwencji swoich
wyborów i zachowania. Znaczna liczba młodzieży nie ma takich możliwości. Liczne rozwody rodziców, rozłąka spowodowana wyjazdem jednego z nich do pracy poza miejscem
zamieszkania, problemy uzależnień rodziców nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi nastolatków.
Młody człowiek, obserwując depresyjne zachowania dorosłych, nie potrafi zrozumieć ich
przygnębienia, poczucia beznadziejności i rozpaczy, ciągłego narzekania, bezradności.
Osamotnienie, bardzo silne zagrożenie poczucia bezpieczeństwa i oparcia w rodzinie, powoduje zamykanie się w sobie, lęk, niepokój o przyszłość, przekonanie o własnej bezsilności.
Postawa apatyczna zaznacza się zwłaszcza wobec przyszłości, a zasadniczą przyczynę stanowi brak nadziei na przyszłość. Beznadziejność jest dominującym nastrojem, a w połączeniu z bezradnością i uczuciem rozpaczy przechodzi w postawę obojętności i inercji,
to znaczy bezwładności, bierności, niechęci do jakiegokolwiek wysiłku czy zmian.
Znaczącą rolę dla prawidłowego rozwoju nastolatka odgrywają też postawy rodziców mające swój związek z określeniem struktury rodziny i z tworzeniem zdrowego lub nieprawidłowego klimatu.
Atmosfera nadopiekuńczości charakteryzuje się wysokim poziomem wrażliwości na punkcie uczuć, co nie oznacza, że jej członkowie potrafią te uczucia sobie okazywać. Dotyczy
to również dzieci na etapie dorastania. Nadopiekuńczy rodzice całą swoją uwagę skupiają
na nastolatku, co powoduje, że bardzo wrażliwy młody człowiek, nie potrafiąc się uwolnić
od ich pseudomiłości, może wykazywać trudności z podejmowaniem decyzji. Z kolei nastolatek o innej strukturze psychicznej podejmuje walkę z rodzicami o własną autonomię.
Innym typem rodzin o zaburzonej strukturze jest rodzina pozbawiona więzi, źle zorganizowana i wewnętrznie rozdarta. Członkowie tych rodzin wykazują tendencje do powodowania konfliktów. Skupiając się na własnych problemach, zadręczają się nimi wzajemnie.
Ta konfliktogenna atmosfera ma bardzo znaczący wpływ na rozwój i zachowanie nastolatka. Młody człowiek czując się przez rodziców ignorowany, wykorzystywany, nie wie, czego
może się spodziewać ze strony rodziców. Niestety, zazwyczaj są to takie metody, które obracają się przeciwko niemu, a konsekwencji z nich wynikających może doświadczać przez
całe swoje życie.
Pragnieniem nastolatka z rodzin o takiej strukturze jest jak najszybciej opuścić swoją rodzinę. Zdarza się, że ucieka z domu, kiedy tylko nadarzy się ku temu okazja.
W rodzinach uwikłanych jeden z rodziców (lub oboje) jest wręcz obsesyjnie związany ze
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swoim nastolatkiem. Ta obsesyjna bliskość narusza granice prywatności nastolatka.
Młody człowiek zamiast rozwijać własną, odrębną indywidualność, uzależnia się emocjonalnie od rodziców.
W wyniku tego nastolatek, mając ogromne poczucie wdzięczności dla rodziców za ich miłość i trud, usilnie stara się odgadywać pragnienia rodziców, aby móc się dostosować do ich
wymagań i w ten sposób odwdzięczyć za ich dobroć. Jest to sytuacja niekorzystna dla jego
rozwoju, w skrajnych przypadkach przyjmująca charakter patologiczny. Takiemu nastolatkowi po osiągnięciu dorosłości trudno będzie rozpocząć samodzielne życie.
Dorastanie w rodzinie o nieprawidłowej strukturze niesie za sobą liczne konsekwencje
rozwojowe. Powszechnym zdaje się być występowanie u dorastających uczucia strachu
i niepokoju. Najczęściej jest to strach przed kontaktami z ludźmi, ponieważ u adolescenta
istnieje obawa przebywania z osobami ważniejszymi lub mającymi nad nim przewagę.
Wzrost bojaźliwości związany jest przede wszystkim z rozwojem świadomości społecznej
i oczekiwaniem pozytywnej oceny własnego postępowania ze strony innych.

NIEZASPOKOJONA POTRZEBA MIŁOŚCI
Potrzeba miłości jest podstawową potrzebą, która dotyczy każdego człowieka. Ma ona swoje źródło w miłości rodziców, a następnie w miłości do samego siebie i innych ludzi.
Ramka: Głęboka, prawdziwa miłość do samego siebie wyraża się w rzeczywistej i radosnej
samoakceptacji, autentycznym szacunku do siebie. Bogactwo życiowych doświadczeń potwierdza, że jeśli potrzeba miłości samego siebie zostanie zaspokojona, to reszta niemal
na pewno zharmonizuje się w ogólne poczucie szczęścia.
Miłość rodziców jest prototypem powiązań uczuciowych człowieka na całe jego przyszłe
życie. Zdrowa miłość rodziców do dziecka przyczynia się do jego intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Pełną podstawęprawidłowego rozwoju dziecka na każdym
jego etapie może zapewnić jedynie doświadczanie miłości obojga rodziców. Dziecko otrzy-
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mując miłość od ojca i matki ma poczucie bezpieczeństwa, wzrasta i stabilizuje się jego
poczucie własnej wartości, odważnie wychodzi naprzeciw wszelkim trudnościom, bez lęku
poznaje świat.
Na etapie dorastania zaspokojenie potrzeby miłości przybiera nieco inną formę, ale jej pragnienie jest równie silne, a może nawet większe aniżeli w dzieciństwie. Nastolatek chce być
kochany bez względu na swoje poczynania.
„Czy mnie kochacie!?” - to jedno z podstawowych pytań, które stawia dorastające dziecko
swoim rodzicom. Stawia je jednak nie w słowach, tylko poprzez zachowanie. Konfrontacja
nastolatków z wychowującymi przybiera często formę gry. Sprawdzanie uczuć, zwłaszcza
rodziców, może mieć charakter prowokacyjny, z elementami agresji włącznie. W ten sposób młodzież testuje cierpliwość i wyrozumiałość dorosłych.
Ci dorośli, którzy znają i rozumieją mechanizmy dorastania emocjonalnego, pozwalają dorastającemu „wygrać” i nie czują zagrożenia dla swojego autorytetu. Nastolatek bowiem nie
jest aż tak naiwny, aby nie zdawał sobie sprawy z tego, kto ma tak naprawdę rację i dlaczego.

Nastolatek pozbawiony miłości rodziców doświadcza poczucia odrzucenia osamotnienia, izolacji, poczucia niższości, silnego lęku, a także zaburzeń relacji z innymi
ludźmi.
Jest to prosta droga do poszukiwania wyjścia, bądź to w zachowaniach agresywnych, bądź
też w ucieczce od siebie samego lub od otaczającego go świata. Młodzieńcze smutki, załamania psychiczne, depresje czy nawet samobójstwa są najczęściej wynikiem braku miłości
i odrzucenia przez najbliższych.
Pozbawiony miłości nastolatek może wykazywać duże trudności w kształtowaniu miłości
do samego siebie. Boi się wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje życie.

Miłość własna wbrew pozorom wcale nie jest łatwa. O wiele trudniej jest pokochać siebie, aniżeli innego człowieka.
Skutkiem braku miłości własnej jest między innymi pogardzanie samym sobą, swoim ciałem. Broniąc się przed tymi doświadczeniami, nastolatek zaczyna pogardzać innymi. Ubliżanie, poniżanie innych przy pomocy przekleństw, wulgaryzmów, staje się nawykiem jego
codziennego funkcjonowania.
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Nastoletni chłopak wykazujący brak zaspokojenia potrzeby miłości nie będzie potrafił kochać innych. Nastoletnia dziewczyna poszukując miłości może wchodzić
w relacje nawet z dorosłymi mężczyznami, mając nadzieję, że otrzyma od nich
to, czego nie otrzymuje od rodziców.
Nie potrafi ocenić, czym jest prawdziwe uczucie i pozwala się wykorzystywać, w wyniku czego doznaje pasma cierpień i udręk. Te uczucia coraz bardziej mogą upewniać ją,
że prawdziwa miłość nie istnieje. Z kolei nastoletni chłopak poszukując miłości, będzie
zmieniał dziewczyny jak przysłowiowe rękawiczki. Trudno mu będzie zrozumieć, co czuje
porzucona dziewczyna.
Negatywne skutki dla rozwoju nastolatka ma też nadmiar miłości ze strony rodziców. Niezdrowa miłość skutkuje tym, że rozpieszczany nastolatek ma trudności z usamodzielnianiem się, staje się coraz bardziej w swych zachowaniach egoistyczny. Może zacząć lekceważyć rodziców, stawiane przez nich nakazy i zakazy, chce tylko brać, nie dając nic w zamian.

ODKRYWANIE WŁASNEGO JA W ASPEKCIE KRYZYSU TOŻSAMOŚCI
Podstawowym zadaniem i celem wychowania jest ukształtowanie zdrowego obrazu siebie
u dziecka. Zdrowy obraz siebie to nic innego, jak zgoda na siebie samego, akceptacja siebie
takim, jakim się jest.

Ramka: Nie ma nic gorszego jak to, że na początku życia człowiek jest istotą
z natury „oryginalną”, a kończy jako „kopia”.
Wyjątkowo przykre jest spotkanie kogoś, kto odrzuca bycie sobą, pozując na kogoś zupełnie innego.
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Poczucie własnej wartości jest czymś, co znajduje się w stanie ciągłego stawania się. Jest
dynamicznym, subiektywnym składnikiem każdego człowieka, czymś wewnętrznym, częścią psychiki. Kiedy osoba doświadcza poczucia własnej wartości, ma miejsce cały łańcuch
drobnych wydarzeń. Osoba nabiera wewnętrznego przekonania – może to być proces świadomy lub nieświadomy – że jest wartościową osobą. Coraz częściej przygląda się również
swoim wadom i zaletom. Formułuje o sobie i swoich możliwościach pozytywne sądy. Rośnie w niej poczucie zdrowej pewności siebie i optymizm. Wzrasta jej zaufanie do świata
i ludzi. Zaczyna odczuwać, że jest w stanie przezwyciężyć trudności, które stają na jej drodze do szczęścia i sukcesu.

Obserwacja współczesnych nastolatków ujawnia, że wielu z nich jest rozczarowana tym, kim są i co sobą reprezentują.
Trudno jest się im odnaleźć w świecie idealnego wyglądu, „bosko” prezentujących się ciał.
W okresie dorastania wygląd fizyczny staje się czymś najważniejszym. Nie ma się zresztą
czemu dziwić, skoro to właśnie piękna dziewczyna ma świat u swoich stóp, a przystojny, wysportowany chłopiec jest królem grupy. Pozostała większość przeciętnych spogląda
w lustro z niechęcią i pogardą.
W ten oto sposób młody człowiek wkracza w zaklęty krąg niskiego poczucia własnej wartości, tym bardziej im większych krzywd doznał w okresie dzieciństwa.
Kształtuje w sobie przekonanie o swojej niższości. Myśli o sobie coraz gorzej, przestaje wierzyć w to, że odniesie sukces w życiu. Zaczyna tracić poczucie siebie. Popada w pesymizm.
Przestaje ufać sobie i ludziom. Zaczyna się lękać otaczającego go świata. Utwierdza się
w przekonaniu, że nikt i nic nie jest w stanie zaspokoić jego oczekiwań. Dochodzi do tego,
że pozwala się wykorzystywać. Narasta w nim poczucie zazdrości, będące zarazem powodem poczucia winy. Może wchodzić w zachowania autodestrukcyjne.
Samoocena młodzieży podlega dużym wahaniom, zmienia się pod wpływem różnych okoliczności i przeżywanych nastrojów. Młodzi ludzie przymierzają się do grupy rówieśników
raz siebie przeceniając, innym razem nie doceniając.

Nieumiejętność prawidłowej samooceny jest przyczyną wielu przykrych przeżyć.
U nastolatków wykazujących niską samoocenę prawie codziennym gościem jest „wewnętrzny krytyk”. Głośny i gadatliwy krytyk ma niezwykle toksyczne oddziaływanie, jest
bardziej szkodliwy dla zdrowia psychicznego niż niejedna strata lub szok.
Obwinia o wszystko, co się nie udało.
Porównuje nastolatka do innych.
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Wyznacza młodym ludziom niemożliwe do osiągnięcia standardy doskonałości.
Chłoszcze za najmniejszy błąd.
Stale ma w pogotowiu listę ich porażek, natomiast bardzo rzadko, albo nigdy nie wspomina o ich osiągnięciach.
Każe być najlepszym, jeśli to nie wychodzi, krzyczy „Jesteś nikim!”.

Nastolatek o zaniżonym poczuciu własnej wartości zaczyna poszukiwać aprobaty. Działanie to jest bardziej pożądaniem niż potrzebą i opiera się na założeniu: „Nie ufaj sobie –
sprawdź to najpierw z kimś innym”.
Aprobata sama w sobie nie jest niezdrowa, każdy lubi być doceniony, pochwalony, wyróżniony. Uznanie ze strony dorosłych, zwłaszcza jemu najbliższych jest sprawą bardzo ważną
dla nastolatka. Pragnąc aprobaty, nastolatek poprzez uznanie ze strony innych potwierdza
to, w co sam wierzy, co uznaje za swoją wartość.
Ramka: W momencie gdy poszukiwanie aprobaty staje się potrzebą, a nastolatek jej nie
otrzyma, to w grę wchodzą siły autodestrukcyjne, które mogą doprowadzić nawet do psychicznego załamania.
Próbując ratować swoje samopoczucie nastolatek może się starać wbrew sobie dostosowywać do wymagań innych, wyręczać innych w obowiązkach, byle tylko otrzymać pochwałę. Jeżeli spotyka się z naganą, krytyką a niejednokrotnie z upokorzeniami, szuka wyjścia
w agresji, złości, gniewie, ucieczce, izolowaniu się, w samotności.
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Przychodząc z pomocą nastolatkom z zaniżoną samooceną, należy pomóc im zrozumieć,
że przenoszenie odpowiedzialności za siebie na innych uniemożliwi im dokonanie jakiejkolwiek zmiany w sobie. W ten sposób szukanie aprobaty pomaga unikaniu zmian, a w konsekwencji może stać się sposobem na życie w przysłowiowej cudzej skórze.
Nastolatek winien mieć świadomość, że w każdym momencie swojego życia może rozpocząć pracę nad sobą w celu poprawy wizerunku własnego Ja i w celu odnalezienia siebie
w swej niepowtarzalności i wyjątkowości.

NIEDOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA I ZWIĄZANE Z NIĄ ZAGROŻENIA ROZWOJOWE NA ETAPIE DORASTANIA
Zintegrowanie osobowości - w sferze rozpoznawania własnych emocji, nazywania ich oraz
umiejętnego ich wyrażania na zewnątrz, to jedno z najważniejszych zadań okresu dorastania. Zanim jednak dorastający osiągnie dojrzałą osobowość, musi być właściwie przeprowadzony przez fazę rozwojową, jaką jest dorastanie. Prowadzenie to polega na zapewnieniu odpowiednich warunków, zaspokojeniu podstawowych potrzeb, a w szczególności
potrzeby miłości i poczucia bezpieczeństwa, które w najwyższym stopniu mogą i powinni
zabezpieczać rodzice i rodzina.
Okres dorastania jest okresem wzmożonej emocjonalności.

Emocjonalność młodych ludzi w znacznym stopniu charakteryzuje intensywność
i żywotność przeżyć uczuciowych, a to w sposób szczególny uzewnętrznia się
w charakterystycznej dla dorastających intensywności zachowań, zwłaszcza gdy
młodzież przebywa w grupie.
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Będąc w grupie rówieśników, nastolatek próbuje się popisywać, nie zważając często na inne
osoby. Hałaśliwy śmiech, pokrzykiwania, popisy, krzyk, trzaskanie drzwiami, to częste oznaki takiego ich zachowania.
Podejście dorosłych chcących wymusić na grupie nastolatków zmianę zachowania odnosi
najczęściej odwrotny skutek. Zwroty typu: ”kto was tak wychował?”, „jaka ta młodzież jest
niewychowana?” itp. są nie na miejscu, wywołują jeszcze większą złośliwość młodzieży.
Dobrze, jeśli osoba dorosła powie: „rozumiem, że jest wam bardzo wesoło, w końcu jesteście młodzi i trudno wam czasami kontrolować swoje zachowanie. Jednak myślę, że jeśli
poproszę was, byście trochę ciszej się zachowywali, to jestem przekonana, że to zrozumiecie”.

Labilność emocjonalna, której w dziedzinie emocji towarzyszy duża ruchliwość,
nietrwałość i łatwe przechodzenie od jednych stanów uczuciowych do innych,
to zjawisko powszechne w okresie dorastania.
Nastolatek doświadcza często uczuć ambiwalentnych, to znaczy, że jednocześnie przeżywa miłość i nienawiść, radość i smutek, co nadaje im nieokreślony charakter, i co może
być powodem poczucia zagubienia i niepewności siebie. Dorośli często nie potrafią zrozumieć, dlaczego ich dziecko bez konkretnego powodu przechodzi tak skrajnie emocjonalne
zmiany w zachowaniu.
Bywa że ojcowie dorastających córek nie potrafią zrozumieć, dlaczego córka w jednej chwili skacze z radości, a za chwilę płacze lub się złości. Czasami brak wiedzy i zrozumienia
powodują, że ojciec woli usunąć się z pola widzenia dziecka, dać sobie „na przeczekanie”,
aż jej przejdzie. Tymczasem córka bardzo potrzebuje zrozumienia i obecności ojca w jej
życiu.
Dorośli muszą brać pod uwagę to, że dorastający młodzi ludzie potrzebują przestrzeni psychicznej dla swoich zmiennych nastrojów, irracjonalnych pomysłów, niekiedy dziwacznego
zachowania, nowego słownictwa, głupawych popisów. Warto zwrócić uwagę na bezprzedmiotowość uczuć, która może oznaczać, że dorastający często sam nie wie, dlaczego jest
mu smutno lub wesoło.

Współczesny nastolatek wykazuje liczne problemy w zakresie wyrażania emocji.
Ukrywa emocje nawet przed sobą samym za pomocą podświadomego mechanizmu
zwanego tłumieniem.
Dwie zasadnicze przyczyny blokowania wyrażania już rozpoznanych uczuć wynikają z obawy, że nastolatek nie zostanie zrozumiany przez innych, zwłaszcza dorosłych, oraz ze stra-
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chu, że ujawnione emocje mogą być użyte przeciwko niemu samemu. Tymczasem odrzucone emocje zmuszają nastolatka do płacenia wysokiej ceny za trzymanie ich w sobie.
Ramka: Zasadniczą tragedią wywołaną tłumieniem emocji przez nastolatka może być
przerwany, przynajmniej czasowo, cały proces jego rozwoju.
Na ile nastolatek tłumi emocje, na tyle traci kontakt sam ze sobą. Zatraca się wtedy w obronnych działaniach, utrwala w sobie analfabetyzm emocjonalny.
Konsekwencje mogą okazać się dramatyczne. Problemy z uwagą i myśleniem, kłopoty
w nauce, zamykanie się w sobie, izolacja społeczna, problemy zdrowotne, zaburzenia w relacjach interpersonalnych, podatność na depresję, a nawet najbardziej drastyczne rozwiązanie, jakim jest samobójstwo.
Aby temu zapobiec jedynym punktem zwrotnym w powrocie do pełni życia jest odzyskanie niechcianych emocji.

PERMANENTNY STRES JAKO WYZWALACZ NEGATYWNYCH
EMOCJI U NASTOLATKÓW
Współczesna psychologia wskazuje na bardzo ścisły związek psychiki i ciała.
Ramka: Twierdzi się nawet, że nie może wystąpić zjawisko psychologiczne, któremu nie towarzyszyłoby zjawisko somatyczne i odwrotnie. Najbardziej jest to widoczne w sytuacjach
stresu.
Nastolatek, będąc w okresie transformacji emocjonalnej, nie poznał i nie opanował jesz-
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cze swoich uczuć na tyle, aby nimi umiejętnie kierować i dlatego podatny jest w wysokim
stopniu na stres.
Jeżeli nastolatek nie potrafi pozbyć się nagromadzonej energii, żyje w ciągłym napięciu
i podenerwowaniu. Jeżeli napięcie przechodzi w chroniczny stres, jego pobudzenie jest
stałe i nie mija, to naturalny system immunologiczny organizmu nastolatka osłabia się, a on
sam staje się podatny na różnego rodzaju dolegliwości w sferze somatycznej i psychicznej.

Jedną z najsilniejszych reakcji na stres, której doświadcza każdy człowiek
w codziennym życiu, jest lęk.
To naturalny stan emocjonalny, który ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem
i mobilizuje do poradzenia sobie z trudną sytuacją. Gdy ktoś na przykład widzi agresywnego psa, zwykle odczuwa lęk i przechodzi na drugą stronę ulicy, przez co unika jego potencjalnego ataku. Jeśli uczeń obawia się sprawdzianu, to poprzedniego dnia poświęca więcej
czasu na powtórzenie materiału i dzięki temu dostaje dobrą ocenę. Taki lęk pełni funkcję
adaptacyjną – pomaga korzystnie rozwiązać napotykane problemy.
Najczęściej bywa jednak tak, że niektórym osobom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży,
po stresującej sytuacji trudno się uspokoić, w wyniku czego pojawiają się niemiłe a nawet groźne konsekwencje. Nastolatkowie, których rozwój w okresie dorastania jest bardzo
burzliwy, doświadczają oprócz naturalnych objawów lęku również objawów wykazujących
cechy patologii.
Wysokie oczekiwania, aspiracje, które stawiają sobie sami nastolatkowie, jak i ich rodzice
i szkoła, powodują, że próbują oni czasami za wszelką cenę udowodnić swoją wartość.
Przyczyny lęków są często ukryte pod postacią nierozwiązanych, nieświadomych lęków wewnętrznych. Nastolatek nie potrafi odróżnić swoich ambicji od realnych możliwości.

Nastolatkowie o wrażliwej strukturze psychicznej zdecydowanie gorzej radzą
sobie ze stresem i opinią innych.
Częstymi mechanizmami obronnymi w sytuacjach doświadczanego przez nastolatków
lęku jest gniew, złość, agresja. Gniew jest emocją, która ma różne odcienie i stopnie natężenia, na przykład złość, irytacja, wściekłość, niechęć, niezadowolenie, furia, itp.
Gniew naturalny pełni dwie ważne funkcje informacyjną i energetyczną. Sygnalizuje osobie, że na zewnątrz niego dzieje się coś niepożądanego i zarazem dostarcza energii do
zmiany tego stanu. W aspekcie obu tych funkcji można powiedzieć, że gniew jest bezcennym darem dla człowieka.
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Nie sposób nie zauważyć, że nastolatkowie bardzo często na sytuację stresową reagują złością prowadzącą nawet do zachowań agresywnych. Zwłaszcza nastolatek we wczesnej fazie dorastania jest skory do złości, bardzo czuły na wyrządzone mu krzywdy, na niesprawiedliwe traktowanie. Często postrzega siebie jako ofiarę i w sytuacji, kiedy ogarnia go gniew,
atakuje.

Wiek dorastania charakteryzuje się bardzo niskim progiem odporności na niepokój
i rozdrażnienie.
Uczucie gniewu samo w sobie nie jest czymś złym. Problemem staje się wtedy, gdy nastolatek nie potrafi odczytać w sobie tego uczucia i nie wie, jak z nim postępować, jak wyrażać
emocję gniewu. Zdecydowana większość nastolatków nie rozumie, czym tak naprawdę
jest gniew i jak go rozładowywać.
Gniew jest najczęściej wynikiem nieświadomych procesów i powinien zostać rozpoznany,
a następnie w otwarty, szczery i bezpośredni sposób wyrażony na zewnątrz.
Będący w fazie dojrzewania młody człowiek, nie potrafiąc w sposób naturalny poradzić
sobie z emocją gniewu, kieruje go do wewnątrz. W ten sposób tłumi reakcję energetyczną
i kieruje gniew na samego siebie. Efektem może być obciążenie organizmu niewyrażonym
napięciem z wyraźnymi konsekwencjami typu: drażliwość, depresja, obniżenie zdolności
zapamiętywania i koncentracji, załamanie umysłowe oraz nerwowe, itp.
Napięcie skierowane na zewnątrz może objawiać się hałaśliwym zachowaniem, nadmierną aktywnością nerwową, gwałtownością w zachowaniu. Takie okazywanie gniewu przez
nastolatka może doprowadzić do prawdziwego nieszczęścia. Nastolatek bowiem podnosi
poprzeczkę i często przechodzi do prowadzenia otwartej lub zakamuflowanej walki z tymi,
którzy w jego odczuciu są przyczyną przeżywanej przez niego emocji gniewu. Tymi osobami są najczęściej rodzice i nauczyciele. Gniewny nastolatek podejmuje więc działania
nastawione na zniszczenie lub uszkodzenie obiektu wywołującego gniew.

Często celem zasadniczym, który stawia sobie nastolatek, jest zemsta zrealizowana w sposób pośredni, np. poprzez upór, zwlekanie, złe stopnie lub ucieczkę
w uzależnienia.
Ściślej mówiąc, wygląda to mniej więcej tak: „Zrobię im na złość…”. Natomiast celem podświadomym jest wyprowadzenie z równowagi i doprowadzenie do gniewu.
Z gniewnym nastolatkiem nikt sobie na pewno nie poradzi, stosując metody zmuszające
go do uległości, poddania się. Zwycięstwo może być bowiem tylko pozorne. Jakże częste
są przypadki, kiedy to rodzice proszą swoje dorastające dziecko, aby przyrzekło im, że nigdy
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więcej tak nie postąpi, i jakże często ponoszą porażkę. Tymczasem dorośli, którzy są świadomi procesów zachodzących w wyrażaniu ludzkich emocji, uczą nastolatka, jak wyrażać
gniew, i są przygotowani na nowy sposób doświadczeń z przeżywającym emocje gniewu
nastolatkiem.

Właściwe i dojrzałe wyrażanie gniewu jest najtrudniejszą lekcją w procesie
dorastania, zarówno dla samego dorastającego, jak i dla tych, którzy mu w tym
dorastaniu towarzyszą.
Wychodząc naprzeciw gniewnemu nastolatkowi, należy pozwolić mu na wyrażanie gniewu w sposób bezpośredni. Warunkiem jest ustalenie granic, których nawet w sytuacji gniewu nastolatek nie może absolutnie przekroczyć, np. nie może obrażać godności rodziców,
nauczycieli, stosować wyzwisk czy epitetów, posługiwać się wulgaryzmami itp.
Natomiast zwykła „pyskówka” może być świetnym źródłem poznania jego problemów, których bez emocji gniewu nie ujawniłby być może nigdy. Bardzo ważnym czynnikiem jest
postawa otwartości na rozmowy i dyskusje, nawet jeśli nie są miłe i po myśli osób dorosłych. Taka postawa pozwoli zbudować klimat zaufania. Dzięki temu nastolatek otworzy się
na wykorzystanie swojego aktywnego rozumowania intelektualnego dla poznania sztuki
świadomego zapobiegania złości, w celu zredukowania gniewu.
Osoba dorosła musi też pracować nad sobą, nad własną reakcją gniewu w sytuacji, gdy
nastolatek krzyczy, złości się. Reakcja podobna do reakcji nastolatka spowoduje kłótnię,
w której osoby krzyczące nie słyszą się wzajemnie i nie mogą usłyszeć, o co im tak naprawdę chodzi.
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Tylko postawa spokoju może zatrzymać krzyczącego nastolatka, zmusić go do
zweryfikowania swojego zachowania i do podjęcia rozmowy.
Doświadczając permanentnych lęków, nastolatek może utracić wiarę w sens życia, w efekcie czego może się wycofać z relacji społecznych, a w skrajnych sytuacjach popaść w depresję.

Skłonność do depresji staje się coraz powszechniejsza wśród młodzieży bez
względu na to, co jest jej podstawą.
Ze względu na wstrząsy emocjonalne depresja w okresie dorastania jest trudna do rozpoznania. To najbardziej skomplikowany stan emocjonalny. Jest poczuciem smutku i przygnębienia, dotyka nie tylko umysłu, lecz ogarnia cały organizm.
Nastolatek najczęściej doświadcza depresji łagodnej, która zazwyczaj jest prawie niezauważalna nawet dla jego rodziców.
Nastolatek to mistrz pozorów, potrafi bardzo dobrze maskować swoją depresję. Patrząc
na niego można odnieść wrażenie, że jest zadowolony i szczęśliwy, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. W ten oto sposób nakłada w obecności innych pewien rodzaj maski,
natomiast gdy pozostaje sam, zrzuca ją niemal natychmiast, a uśmiech zastępuje smutkiem i przygnębieniem. Wnikliwy obserwator może jednak zauważyć, że zaczyna uciekać
w marzenia, fantazjuje, jego koncentracja jest mniejsza, pojawiają się coraz dłuższe okresy
oddalania od dorosłych.
Innym wskaźnikiem mogą być pogarszające się wyniki w nauce. Można też zauważyć,
że nastolatek w fazie depresji łagodnej zaczyna poruszać tematy chorób, stresu, a nawet
związanych z umieraniem.
Innym objawem może być przedłużająca się nuda (normalne zjawisko nudy trwa zazwyczaj krótko – od dwóch do kilku godzin, wyjątkowo do dwóch dni). Nastolatek w okresie
nudy depresyjnej chce być sam, leży na łóżku, oddaje się marzeniom lub słucha muzyki.
Traci zainteresowanie sprawami, które do tej pory bardzo go zajmowały i cieszyły. W sytuacji pogłębiającej się nudy nastolatek stopniowo przechodzi w stan depresji umiarkowanej.
Zaczyna doświadczać bólu fizycznego, np. bólu głowy, może zacząć wycofywać się z kontaktów z rówieśnikami. W ten sposób coraz bardziej zaczyna odczuwać samotność. Aby ją
sobie choć trochę zrekompensować, może szukać ukojenia w alkoholu, narkotykach bądź
w nieodpowiednim towarzystwie.
Jeśli ból „umysłowy” i fizyczny staje się nie do zniesienia, depresja łagodna może przejść
w stan depresji ostrej, a ta z kolei może być przyczyną takich zachowań jak przemoc, rozwiązłość seksualna, itp.
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BUNT I MOCOWANIE JAKO WYRAZ WALKI NASTOLATKA
O WŁASNĄ AUTONOMIĘ
Wolność jest jednym z podstawowych praw człowieka.
Ramka: Prawo do wolności nie stanowi jedynie przywileju, ale również wiąże się z obowiązkami z niego wynikającymi.
To właśnie w okresie dorastania bardzo silnie dochodzi do głosu zakodowana w naturze
człowieka potrzeba wolności. Nie jest ona jednak właściwie przez nastolatka pojmowana.
Często myli on ją z samowolą polegającą na robieniu tego, co mu się podoba w danej
chwili. Nie ma jeszcze tej świadomości, że prawdziwa wolność jest nierozłączna z odpowiedzialnością za siebie i za innych.

Nastolatek myli wolność z samowolą
„Kiedy wreszcie będę wolny, niezależny?” – pytanie to stawia sobie prawie każdy młody
człowiek na etapie dorastania. Dla wielu jednak wolność oznacza uwolnienie od przymusu
i przyzwolenie na czynienie czegokolwiek i kiedykolwiek zechce. Myślą: „mogę robić, co mi
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się podoba, mogę zaspokajać wszystkie swoje instynkty, impulsy. Nikt i nic nie jest w stanie
mi tego zabronić, ani w tym przeszkodzić, nawet rodzice”.

Prawdziwa wolność nie rozgrywa się na płaszczyźnie instynktów, ale na płaszczyźnie przeżyć i odczuć wewnętrznych, na płaszczyźnie ludzkiego sumienia.
Pierwszy objaw buntu jest odczytywany przez dorosłych jako fakt, że oto rodzic ma świadomość utraty kontroli nad swoim ukochanym dzieckiem, co zarazem tłumaczy sobie „widocznie tak musi być” i przechodzi nad tym do porządku dziennego, stwierdzając „niech
sobie radzi dalej sam”. Młody człowiek słyszy wtedy najczęściej słowa: „Jesteś już duży, dorosły, więc nie licz na mnie. Masz myśleć i zachowywać się w sposób dojrzały”. Tymczasem przed dorastającym otwiera się świat dla niego zupełnie nieznany, przerażający, pełen
niepokojów i zagrożeń. Jak sobie z tym poradzić? Jak pokazać, że jest się już prawdziwie
dorosłym?
Prawie każdy dorastający w którymś momencie zasygnalizuje zakodowaną w sobie od urodzenia potrzebę prywatności i będzie domagał się jej respektowania. Będzie bronił swojego terytorium bez względu na to, czy dotyczyć ono będzie jego pokoju, własnego kącika
we wspólnym pomieszczeniu czy też rzeczy osobistych. Naruszenie tej prywatności będzie
odbierał jako pogwałcenie wolności, a co za tym idzie, jako przyzwolenie do walki o należne mu prawa. Rodzice mogą wtedy usłyszeć z ust dziecka „to są moje rzeczy i mogę z nimi
zrobić, co zechcę; to jest moje miejsce, mój pokój i mogę w nim robić, co chcę”.
Argumenty rodziców polegające na przypominaniu mu, że to oni partycypowali w kosztach, mogą być odebrane nie tylko jako wyrzut, ale również jako poczucie winy, że swoim
przyjściem na świat dziecko naraziło rodziców na takie koszty i wyrzeczenia. Jakże często
w takim momencie nastolatek czyni bolesny dla rodziców wyrzut: „Ja się na świat nie prosiłem. Nie prosiłem Was, żebyście się dla mnie poświęcali”.

Pierwszym sygnałem dążenia do niezależności jest bunt.
„A we mnie ani pokoju, jeno bunt, nie zaczepna ambicja tylko obronna duma. Zbuntowany
niewolnik, który ma ostatnią jedyną wolność: powiedzieć nie” [Janusz Korczak].
W wieku dorastania bunt jest często jedynym sposobem na zaznaczenie swojego Ja. Dzieje się to zazwyczaj nieoczekiwanie i ma gwałtowny przebieg. Młody człowiek rozpoczyna
poszukiwanie sensu życia na własną rękę. Nazywając własne potrzeby i możliwości, ma
szansę samodzielnie określić, po co żyje i kim jest.
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Konstruktywny bunt zdaniem psychologów uczy podejmowania decyzji, odpowiedzialności za własne wybory, rzeźbi osobowość.
Bywa jednak, że do głosu dochodzi bunt destruktywny, przy którym człowiek się gubi, a on
sam przestaje pełnić swoją funkcję rozwojową. Taki bunt może przyjąć formę wojny z całym światem – „świat nie jest takim, jakim być powinien, ludzie są źli, nie rozumieją mnie,
moich pragnień, potrzeb, marzeń”. Nastolatek zniechęca się do świata, zaczyna wątpić
w ludzi i w Boga. Dochodzi do wniosku, że skoro dorośli zawiedli, nie ma potrzeby przestrzegania zasad, które ustanowili. Narasta w nim wysoki poziom krytycyzmu, który często
przybiera formę zwykłego krytykanctwa według zasady „krytyka i nie zgadzanie się tylko
po to, aby się nie zgadzać, aby postawić na swoim, dać upust narastającej złości, dokuczyć,
a może nawet zemścić się”.
Czy młody człowiek powinien się buntować, czy można mu na to pozwolić? Zarówno
dorastający, jak i każdy inny człowiek winien buntować się twórczo w granicach normy.
Na przykład przeciw głupocie i wygodnictwu, przeciw nudzie i niesprawiedliwości, przeciw
krzywdzie i nietolerancji, przeciw stagnacji i prymitywnemu egoizmowi. Tylko wówczas jest
szansa na spotkanie z prawdziwą dojrzałością.

Bunt to niekoniecznie wojna i próba postawienia na swoim za wszelką cenę. Jest
w tym coś z określania własnych granic i uczenia się autonomii.

Przeciwieństwem buntu jest konformizm. Mówi się, że jest on wyrazem instynktu samozachowawczego uzależnionego od ogólnie funkcjonujących norm. W skrajnych przypadkach
może być formą autodestrukcji, symbolicznego morderstwa popełnionego na własnej, niepowtarzalnej osobie. Konformizm zabija zdolność autentycznego przeżywania, wywołuje
uczucie wewnętrznej pustki. Konformista żyje wygodnie, nie rzuca się w oczy, nikomu nie
podpada, zawsze wie, z której strony wieją wiatry. Jest ostrożny, nie wyrywa się ze swoim
zdaniem, pilnie nasłuchuje, co mówią inni. Postępując zgodnie z obowiązującą modą, przytakuje i dzięki temu jest uważany za dobrego kumpla i supergościa. Nie lubi się wyróżniać,
dzięki czemu życie płynie mu spokojnie, bez większych rozterek. Konformista unika trudów
dokonywania wyborów. Od tego są inni. On ma jedynie pilnować, by nie wychylić się poza
grupę. Za bycie konformistą trzeba jednak zapłacić rezygnacją z własnej indywidualności.
Dorastający, którzy przystają na taką rezygnację, nie kształtują w sobie poczucia własnej
wartości, poczucia kim i czym w rzeczywistości są, a skutkiem tego jest dezorientacja.
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WSTĘP
Ze względu na szybkość i gwałtowność zachodzących w jednostce przeobrażeń czas dorastania traktowany jest jako głęboki kryzys, który środowisko może w znacznym stopniu
złagodzić, ale może też go zaostrzyć.
Aby młoda osoba mogła pokonać kryzys dorastania i osiągnąć zdolność do podejmowania
i realizowania zadań przynależnych człowiekowi dorosłemu, należy przyjść jej z pomocą,
przeprowadzając ją zręcznie od wychowania do samowychowania. Nie jest to zadanie łatwe, ani dla samego dorastającego, ani dla tych, którzy z racji takich czy innych funkcji
współuczestniczą w jego dorastaniu.
Spośród czynników, które w sposób szczególny sprzyjają prawidłowemu rozwojowi nastolatków na szczególną uwagę zasługują: silna więź emocjonalna z rodzicami, świadomość
wpływu na budowanie własnej tożsamości, wartość nauki, stosunek o wyznawanej wiary,
rola autorytetów oraz przynależność do grupy rówieśniczej.

SILNA WIĘŹ EMOCJONALNA Z RODZICAMI
W życiu zdecydowanej większości rodziców przychodzi czas, kiedy ich dziecko zacznie poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jestem? jaki jestem? kim dla mnie są moi rodzice?
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania to jeden z podstawowych dylematów okresu dorastania, który dotyczy uzyskania niezależności. Droga do niezależności może być wynikiem
krytycznej postawy wobec rodziców i innych autorytetów. Dorastające dziecko z jednej
strony chce być niezależne, samo stanowić o sobie, z drugiej strony może ujawniać postawę roszczeniową, robić rodzicom wyrzuty dotyczące opuszczenia, braku zainteresowania,
niezrozumienia ze strony rodziców.
Rodzice świadomi zmian zachodzących w ciele i psychice ich dorastającego dziecka pozwolą mu w jasno określonych granicach przejść przez ten proces. Natomiast ci, dla których dorastanie dziecka będzie zaskoczeniem, mogą na przemiany psychofizyczne dziecka
reagować nerwowo i tym samym przyczynić się do zaburzenia jego prawidłowego rozwoju
na tym etapie.

Jednym z podstawowych zadań na każdym etapie rozwoju jest tworzenie silnej
więzi z dzieckiem. Dotyczy to też, a może w jeszcze większym wymiarze, etapu
dorastania.
Najważniejsze wskazania mogące pomóc tworzyć i umacniać więź między rodzicami a ich
dorastającym dzieckiem:
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Akceptacja przemian dokonujących się w ciele i psychice dziecka. Rodzice, którzy wykażą
się wiedzą i zrozumieniem wobec zmieniających się zachowań dziecka, będą zdecydowanie bardziej zdolni do wypracowania nowych zasad tworzenia więzi z nim, aniżeli rodzice,
którzy tej naturalnej prawdy nie chcą przyjąć do wiadomości.
Miłość ponad wszystko. W okresie dorastania szczególną rolę w tworzeniu więzi odgrywa
wszechogarniająca miłość, bez względu na to, co robi i jak zachowuje się ich dziecko. Tylko
kochając, rodzice mogą stawiać nastolatkowi granice. Granice muszą być na tyle elastyczne, aby dawać dziecku poczucie wpływu na siebie, i na tyle stanowcze, aby nastolatek czuł
się bezpieczny, zaopiekowany. Należy zwrócić uwagę na to, że nastolatek będzie stosował
różne sposoby, aby sprawdzić, czy rodzice nadal go kochają. Często będą to zachowania
prowokujące, np. eksperymentowanie w ubiorze, niegrzeczne odzywki, trzaskanie drzwiami, głośna muzyka, itp. Od tego jak zareaguje rodzic, będzie zależało, czy dziecko odsunie
się od rodziców, czy też uzna, że ich miłość do niego nie uległa zmianie. Zamiast krzyczeć
„ścisz natychmiast tą muzykę”, można powiedzieć „chciałabym chwilę odpocząć, dlatego
proszę cię, abyś ściszył muzykę”.
Tworzenie atmosfery sprzyjającej wymianie poglądów. Dotychczasowa nauka i życie dowodzą w sposób dość jednoznaczny, że rodzice z trudem godzą się z odmiennymi poglądami
swoich dorastających dzieci, choć pozornie wszyscy przyznają, że każdy człowiek ma prawo
do własnych poglądów. Charakter interakcji między rodzicami a dziećmi w wieku dorastania jest z jednej strony czynnikiem wpływającym na przebieg procesów adolescencji,
z drugiej zaś stanowi probierz klimatu emocjonalnego i więzi rodzinnej.

Irena Obuchowska, profesor psychologii: „każde dorastające dziecko w pewnym
sensie ucieka od swoich rodziców, zmienia dotychczasowe bezpieczeństwo na niepewność, a stabilność i harmonię dziecięcego świata na trudy poszukiwań. Choć
pragnie utrzymać więź z rodzicami, to równocześnie pragnie być sobą, podkreśla
swoją odrębność i walczy o prawo do niej” .
To od atmosfery w rodzinie zależy w dużej mierze to, czy nastolatek będzie chciał pootrzymywać kontakt z rodzicami, czy będzie dążyć do izolacji od nich. W wypadku, gdy emocjonalna atmosfera panująca w domu jest dla dziecka stresująca i tworzy się napięcie między
nim a rodzicami, wówczas częstym sposobem radzenia sobie z tą sytuacją staje się maksymalizowanie wzajemnego dystansu. Rodzice, od których dzieci się izolują, mają mniejsze
szanse pozytywnego wpływu na ich zachowanie.

Dystansowaniu się wobec rodziców zwykle towarzyszy kwestionowanie czy wręcz
odrzucanie wartości, które oni prezentują.
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Młodzież w okresie dorastania nie ma jeszcze na tyle rozwiniętej zdolności abstrakcyjnego
myślenia i subtelnego rozróżniania, by oddzielić idee, wartości, postawy od konkretnych
osób, które je prezentują.
Stabilizacja emocjonalna. To, co zdaniem znaczącej liczby dorastającej młodzieży zaburza
więź między nimi a ich rodzicami, jest brak stabilności emocjonalnej rodziców. Z powodu
zmian hormonalnych dorastającym trudno jest opanować swoją emocjonalność i rodzice
są tymi, którzy mogą im w tym pomóc. Umiejętność reagowania w momencie, kiedy nastolatek krzyczy, może pomóc wyciszyć się. Kiedy nastolatek krzyczy, rodzic ma szansę usłyszeć często to, czego dziecko nie powie mu w chwili spokoju. Rodzic, który na krzyk dziecka reaguje, stosując komunikaty typu: „natychmiast się uspokój, kto dał ci prawo na mnie
krzyczeć, natychmiast idź do swojego pokoju, jeszcze chwila i pożałujesz tego, jak się zachowujesz” – nie daje szansy dziecku na wyrażanie swoich, często negatywnych emocji,
blokuje je, lub też jeszcze bardziej je podsyca.

Rodzic, który rozumie emocjonalność nastolatka, pozwoli mu się wykrzyczeć,
starając się w tym czasie zająć swoimi emocjami. Może mówić sobie: „spokojnie,
spokojnie, nie daj się sprowokować”.

W chwili, kiedy dziecko się uspokoi, może powiedzieć: „nie podoba mi się twoje zachowanie, ale rozumiem, że to twoje emocje zaburzyły twoją zdolność oceny sytuacji. Mnie
też było trudno zapanować nad swoimi emocjami, ale udało mi się. Proszę idź teraz do
swojego pokoju, spróbuj się wyciszyć i przemyśl to, co mi wykrzyczałeś. Przyjdę do ciebie za godzinę i porozmawiamy, jak rozwiązać twoje problemy i poprawić relację między
nami”. Ten sposób u nastolatka tworzy się przekonanie, że rodzic rozumie jego problemy
emocjonalne, a jednocześnie ma szansę razem z rodzicem wypracować sposoby rozwiązywania problemów. W ten sposób tworzy się coraz silniejsza więź pomiędzy rodzicem i jego
dorastającym dzieckiem, a to sprzyja całościowemu rozwojowi.
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REFLEKSYJNE DZIAŁANIA W RELACJACH Z NASTOLATKIEM
Ważną rzeczą w tworzeniu więzi z dorastającym dzieckiem jest kontrolowany system podejmowania decyzji. Wielu rodziców zaskoczonych spontanicznym sposobem wyrażania przez nastolatka informacji reaguje zbyt pochopnie, udzielając odpowiedzi, które są nieprzemyślane, bagatelizują problemy i potrzeby dziecka. Czas na przemyślenie tego, co rodzic usłyszał od dziecka,
pozwoli mu podjąć właściwą decyzję, którą przekaże dziecku. Zamiast mówić: „nie, bo nie” – dobrze jest powiedzieć: „zaskoczyła mnie twoja propozycja, w tym momencie nie wiem, co mam
ci powiedzieć, potrzebuję czasu, żeby udzielić właściwej odpowiedzi”. W ten sposób nastolatek
nie będzie czuł się zlekceważony, rodzic natomiast daje sobie szansę na wypracowanie kontrolowanego systemu podejmowania decyzji.
Rozmowa zamiast walki. Rozmawiaj! Rozmawiaj! Rozmawiaj! Szczere rozmowy z dorastającym
dzieckiem o jego problemach są szczególnym wyznacznikiem budowania wzajemnej więzi.
Natomiast unikanie rozmów, cisza i obojętność mogą przyczyniać się do zadawania bólu i ran,
które bardzo trudno leczyć. Nastolatek oczekuje od rodzica informacji na temat swojego samopoczucia, pytań o pozwolenie na robienie różnych rzeczy, na liczenie się z ich zdaniem i opinią,
na respektowanie ich poleceń, na informacje dokąd idziesz i kiedy wrócisz do domu, jakich
masz przyjaciół, itp.
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Używaj mądrości zamiast krzyku. Naucz się na nowo mówić – mówić mądrze... by nie używać
zbyt wielu słów komunikatów brzmiących jak rozkazy. Unikaj zbyt głośnego mówienia i pozbądź się, tak często słyszanej w głosie dorosłych, ironii. Przysłuchaj się temu jak mówisz.

Statystyki wykazują, że bardzo liczna grupa rodziców wypowiada swoje zdanie w
postaci pogadanek, ma znamiona bezużyteczności, jest głośne, przesiąknięte dominacją i często też prowokacyjne.
Warto stwarzać w rozmowie atmosferę bezpieczeństwa.

ZASADY PROWADZENIA WSPIERAJĄCEJ / KONSTRUKTYWNEJ ROZMOWY RODZICA Z DORASTAJĄCYM DZIECKIEM
Zasada pierwsza: Przygotowanie się do przeprowadzenia rozmowy.
Tematy ważnych rozmów powinny być podejmowane w odpowiednich momentach, po wcześniejszym przygotowaniu się do rozmowy. Należy unikać podejmowania ważnych problemów
pod wpływem emocji – emocje wyłączają zdolność realnego myślenia, uruchamiają natomiast
chęć odegrania się na osobie, która te emocje wywołała.
Należy unikać podejmowania drażliwych problemów w obecności innych osób. Czasami wydaje
się, że zwrócenie uwagi w obecności innych, zwłaszcza znaczących dla dziecka osób, zmieni jego
zachowanie, jednak jest to bardzo mylące podejście i stanowi jedną z najpoważniejszych „blokad
psychicznych”. W takim stanie nastolatek już nie tylko będzie unikać rodziców, ale też wszelkich
spotkań z rodziną czy znajomymi rodziców.
Należy unikać podejmowania drażliwych tematów ważnych rozmów w czasie posiłków. Niestety, takie podejście nie tylko kończy się przegraną rodziców, ale przyczynia się do tego, że dziecko,
a zwłaszcza nastolatek, coraz bardziej będzie unikało rozmów z rodzicami.

Wskazania, jak przygotować się do rozmowy:
Dokonać wyboru dnia i godziny, kiedy dany problem chcemy z dzieckiem omówić.
Poinformować dziecko o terminie i temacie rozmowy. Np: „Chciałabym porozmawiać z tobą
jutro o twoim wczorajszym zachowaniu. Proszę, tak poukładaj sobie jutrzejszy dzień, żeby o godzinie 17 mieć dla mnie czas”.
Uwaga: Ten przykład poinformowania dziecka o rozmowie należy stosować w sytuacji, gdy zachowanie dziecka było na tyle naganne, że upoważnia rodziców do szybkiego działania dyscyplinującego.
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Inny przykład: „Chciałabym jutro porozmawiać z tobą o ważnych dla nas sprawach. Proponuję godzinę 17, czy jest ona dla ciebie odpowiednia? Jeśli nie, to proszę zaproponuj swój
termin, postaram się do niego dostosować”.
Uwaga: Taki przykład może być stosowany przez rodziców w sytuacjach, gdy chcą poruszyć
z dzieckiem trudne tematy, ale nie są one związane z jakimś bezpośrednim nagannym
zachowaniem dziecka.
Rodzic powinien wiedzieć, o czym chce rozmawiać, jakie argumenty przedstawi nastolatkowi, jakie przewiduje konsekwencje, gdy dziecko nie zechce podjąć współpracy lub gdy
nadal będzie postępować wbrew zaleceniom rodzica.

Zasada druga: Jedna rozmowa = jeden problem (temat)
W czasie jednej rozmowy należy podejmować wyłącznie jeden temat lub omawiać jeden
problem. Przy bardzo trudnych problemach warto zrobić sobie notatki podczas przygotowania – pozwalają one trzymać się tematu, uniknąć odwoływania się do czasu przeszłego,
a także zbędnych słów, które wypowiadamy bez przemyślenia, pod wpływem stresu.
Starać się nie odwoływać do sytuacji, które dziecko popełniło wcześniej i zostało z nich
rozliczone.
Przykład: Jeśli dziecko ponownie popełniło to samo wykroczenie, możemy zastosować następujący styl postępowania: „Przypomnij nam, jak ostatnio rozwiązaliśmy ten sam problem” – oddajemy głos dziecku. „Co się zatem stało, że musimy ponownie wracać do tego
samego problemu?” – oddajemy głos dziecku. „Co tym razem zaproponujesz, jakie masz
rozwiązanie?” - oddajemy głos dziecku. Dopiero po tej analizie, którą rodzic pomaga dziecku przeprowadzić, sam wyraża swoje zdanie i albo przychyla się do propozycji dziecka, albo
nakłada nowe konsekwencje. Natomiast należy absolutnie unikać stwierdzeń w stylu: „Nie
można Ci ufać, znowu narozrabiałeś, jesteś niepoprawny, nieodpowiedzialny” itp.

Zasada trzecia: Rozprawiamy się z problemem. Unikamy uogólnień.
Ta zasada zakłada rozprawienie się z problemem, a nie z nastolatkiem. Dziecko musi wiedzieć, że bez względu na to, co się stało, jest nadal kochane, co nie zwalnia go z poniesienia
konsekwencji zachowania, które naruszyło ustalone zasady.
Należy unikać uogólnień – coś, co przydarzyło się raz, nie oznacza, że będzie się przydarzać
bez końca. Wynika to z tego, że zdarzenie było nieprzyjemne i spowodowało wytrącenie
z równowagi. Ból odrzucenia niemal zawsze wynika z nadmiernego uogólniania.

Zasada czwarta: Potwierdzamy zarzuty konkretnymi faktami a nie domysłami.
Liczą się tylko konkretne fakty. Rodzic nie może posługiwać się ani własnymi domysłami,
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ani też niepotwierdzonymi informacjami usłyszanymi od innych osób. Nie ma nic gorszego,
jak wmawianie nastolatkowi winy, kiedy rodzic nie jest pewny, że zrobił on coś złego. Nie
mając konkretnych faktów potwierdzających winę, należy unikać wszelkich domysłów.

Zasada piąta: Nie używamy zwrotów typu: „Ty nigdy”, „Ty zawsze”, itp.
Stosowanie właściwych zwrotów pomaga rodzicom uniknąć oceniania i krytykowania dorastającego dziecka.

Ocena i krytyka to pierwszy krok do wywołania buntu ze strony dziecka.
Przykład: Nastolatek odważył się opowiedzieć rodzicom swoją wersję wydarzeń, rodzic
wysłuchał, ale potem padło stwierdzenie – „nie wiem, czy możemy ci wierzyć, bo ty kłamiesz jak z nut. Tyle razy obiecywałeś i nigdy nie dotrzymywałeś słowa”. W wyniku takiego
uogólnienia sprawy nie było sensu podejmowania rozmowy z nastolatkiem, a tym bardziej
zapewniania o tym, że oczekuje się od niego prawdy, bo „najgorsza prawda jest lepsza od
kłamstwa”. Można natomiast powiedzieć: „Jestem gotowy przyjąć twoją wersję wydarzeń.
Chciałbym jednak, żebyś pamiętał o tym, że jeśli okłamujesz bliskie osoby, to największą
krzywdę robisz sam sobie. Bliskie osoby ufają sobie, bo tylko w ten sposób możemy nawzajem siebie wspierać”, albo „Dziękujemy ci za to, że postanowiłeś powiedzieć nam prawdę.
Teraz będziemy mogli ci pomóc”.
Np. dziecko powiedziało: „Nie wiem, dlaczego pani wychowawczyni wskazała na mnie,
że paliłem papierosy, ja tego nie robiłem”. Rodzice: „Jeśli tak jest, jak mówisz, to jutro pojedziemy do szkoły i wyjaśnimy tę sprawę do końca, nie możemy pozwolić na to, aby nasze
dziecko było niewinnie posądzane”. Kiedy dziecko mówi prawdę, nie będzie się wzbraniać przed wyjaśnieniem, jeśli kłamało, to zacznie kombinować w stylu: „Nie warto do tego
wracać; myślę, że pani powie wam to samo, co ja” itp. Rodzice słysząc takie słowa, nadal
przyjmują, że wersja dziecka jest prawdziwa, ale konsekwentnie trwają przy stwierdzeniu:
„Wyjaśnimy to, żeby nie mieć poczucia, że nie chronimy cię przed pomówieniami”.
Rodzic, chcąc przedstawić swoje argumenty, może odwołać się do własnych odczuć,
uczuć, emocji, posługując się zwrotami typu: „Ja uważam”; „Mam wrażenie, że…”; „Kiedy
mówisz mi o swoich problemach, to czuję, że jestem dla ciebie ważną osobą i że zasługuję
na twoje zaufanie”, itp.

Zasada szósta: Przerwać rozmowę w sytuacji narastającej złości.
Gdy rodzic poczuje narastające napięcie i niezadowolenie, złość, gniew, lepiej żeby nie
podejmował rozmowy. W takiej sytuacji może ona zwielokrotnić problem i poprowadzić
w kierunku wzajemnych oskarżeń, żalu, a co za tym idzie wprowadzić jeszcze większą de-
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strukcję w relacji z nastolatkiem. Należy jak najszybciej (zanim emocje wezmą górę nad realną oceną sytuacji) powiedzieć: „Nie jestem w stanie kontynuować rozmowy. Czuję, że narasta we mnie gniew. Proszę o przerwę. Muszę opanować własne emocje”.
Należy wrócić do przerwanej rozmowy w chwili, gdy obie strony poczują, że mogą ją kontynuować. Pomocne mogą okazać się pytanie do siebie: „Czy jestem w stanie prowadzić spokojną dyskusję”? Jeśli potrzeba więcej czasu na dojście do siebie, to należy poinformować
o tym dziecko i ustalić wstępny termin kontynuowania rozmowy.

Zasada siódma: Zaopiekowanie się sobą po przerwaniu rozmowy.
Kiedy rozmowa zostanie przerwana, każdy z rozmówców (i rodzic, i nastolatek) powinien
zaopiekować się sobą. Zaopiekowanie polega przede wszystkim na wyciszeniu własnych
emocji, uporządkowaniu ich i przygotowaniu się do podjęcia dalszej rozmowy.
Pomoże dialog z samym sobą, natomiast zdecydowanie oddalają myśli o swoim rozmówcy, np. rodzica o dziecku. Przykład: rodzic mówi do siebie: „Uspokój się, tylko wewnętrzny
spokój pozwoli ci na rozwiązanie problemu, emocje w niczym ci nie pomogą, już nie jeden
raz doprowadziły do jeszcze większych negatywnych konsekwencji”.
Bardzo pomagają świadome oddechy, wypowiadanie słowa „spokój, spokój”. W sytuacji,
gdy rodzic zacznie rozpatrywać winę dziecka w stylu: „Nie wiem, czy mogę mu zaufać,
czemu moje dziecko tak mnie rani, nie warto z nim rozmawiać” itp., to emocje będą się
wzmagać, żal i poczucie krzywdy narastać i powrót do konstruktywnej rozmowy stanie się
niemożliwy.

Zasada ósma: Całkowicie eliminujemy szantaż emocjonalny!!!
Ta zasada wyklucza jakikolwiek, nawet najmniejszy element mający kontekst szantażu
emocjonalnego.
Ramka: Stosując szantaż emocjonalny, wzbudzamy niezdrowe poczucie winy, czego częstym efektem stają się zaburzenia psychiki, zwłaszcza u wrażliwych nastolatków.
Takie osoby broniąc się, nieświadomie „zabijają” w sobie uczucia, bo to jedyny sposób na to,
żeby mniej cierpieć. Przykład: rodzic mówi: „Chyba doprowadzisz mnie do zawału”, „Przez
ciebie trafię do szpitala”, „Przez ciebie się wykończę”, itp. Dziecko, słysząc takie słowa, zacznie ulegać rodzicowi w obawie, aby te wyrocznie się nie spełniły, jednak z biegiem czasu
jego uczucie do rodzica, który ucieka się do szantażu, będzie coraz mniejsze.
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ŚWIADOMOŚĆ UDZIAŁU
W KSZTAŁTOWANIU

WŁASNEJ
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Tożsamość określana jest jako centralny problem okresu dorastania.

Przed nastolatkiem stoi bardzo poważne zadanie polegające na tym, że musi on
zintegrować swoją dotychczasową przeszłość z teraźniejszością i koncepcją przyszłości.
Wchodząc w okres dorastania dziecko zwraca się coraz bardziej do wewnątrz siebie. Przygląda się sobie i zaczyna stawiać pytania typu – „Kim jestem? Jaki jestem? Jaki jest cel
mojego życia?”. Nastolatek jest coraz bardziej świadomy własnej odrębności, psychicznej
autonomii, a to jest punktem wyjścia do określenia swojej własnej tożsamości. Nadal jednak nie rezygnuje z bacznej obserwacji otoczenia, reakcji na próby uzyskania przez siebie
niezależności.

Obrazowo proces tworzenia tożsamości można przedstawić jako swoisty rodzaj
budowli, którą przez cały okres dzieciństwa wznosili rodzice, a którą teraz
dorastające dziecko musi zburzyć, aby zrealizować własny projekt, który będzie
określać jego tożsamość.
Jeśli w okresie dzieciństwa rodzice tworzyli zdrowy obraz siebie u swojego dziecka, mogą
się spodziewać, że ich nastolatek do tworzenia własnej autonomicznej tożsamości wykorzysta większość z tego, co wcześniej przekazali mu rodzice.
Odkrywanie własnej tożsamości nie jest łatwym procesem. W czasie tego procesu nastolatek napotyka na wiele trudności, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych w obszarze
własnym i w obszarze zewnętrznym
.

Mówi się, że odkrywanie własnej tożsamości to jeden z poważniejszych kryzysów
rozwojowych i od tego, czy nastolatek pokona ten kryzys, zależeć będzie dalszy
jego rozwój osobowości.
Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać dorośli, zwłaszcza rodzice i nauczyciele. Mogą oni
bardzo konstruktywnie wspierać dorastającego, muszą jednak wiedzieć, jak mają to czynić,
aby nie urazić rozbudzonej ambicji nastolatka do samostanowienia o sobie.
Trudności, z którymi może spotkać się zarówno nastolatek, jak i osoby mu towarzyszące:
Eksperymentowanie z samym sobą. Większość nastolatków w okresie swojej transformacji
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na drodze od dzieciństwa do dorosłości ma problemy z akceptacją siebie takim, jakim są.
Dzieci z dobrym poczuciem własnej wartości znają swoje cele, silne strony, słabości, pragnienia, nadzieje i marzenia, i wtedy czas dorastania nie musi być dla nich tak trudny. Jednak zdecydowana większość nastolatków w mniejszym lub większym stopniu podejmuje
próby zmieniania siebie. Mogą to być próby samodzielne, do których zalicza się między
innymi zmianę pisma, sposobu mówienia, ubierania się, uczesania, różnego rodzaju postanowienia. Próby samodzielne mogą okazać się dla młodego człowieka bardzo konstruktywne, gdyż mogą pomóc mu w wykreowaniu własnego indywidualizmu, a także odkryć
w sobie te wartości, o których dotąd nie wiedział. Próby te wymagają głębokiego zaangażowania w analizę siebie, pracy nad sobą, a także umiejętności rezygnowania z wielu
dotychczasowych przyzwyczajeń. Na taką pracę decydują się, niestety, nieliczni. Większość
woli drogę z pozoru łatwiejszą, czyli drogę prób naśladowczych, która polega na przejmowaniu cudzych zachowań, sposobów ubierania się, mówienia, poruszania, itp. Najczęściej
są to postaci wykreowane w mediach. Dorastający sądzi, że jeśli będzie ubierał się tak jak
jego idol, mówił tak jak on, podobnie się zachowywał, to pozbędzie się tej części siebie, której nie akceptuje. Puste miejsce wypełni z kolei tym, co przejmie od osoby, która budzi jego
podziw i zachwyt. Szybko jednak orientuje się, że ta metamorfoza nie daje mu pełnego
zadowolenia, a przejęte zachowania nie pasują do jego osobowości. Jest to powodem do
jeszcze większego wchodzenia w obszary eksperymentowania, z możliwością zupełnego
zagubienia swojej własnej osobowości. Jedną z możliwości przyjścia z pomocą młodym
ludziom są szczere i konstruktywne dyskusje w temacie „doskonalić siebie, czy przestać być
sobą i próbować stać się kimś innym”.
Narastająca potrzeba prywatności. Prawie każdy dorastający w którymś momencie zasygnalizuje zakodowaną w sobie od urodzenia potrzebę prywatności i będzie domagał się
jej respektowania. Będzie bronił swojego terytorium bez względu na to, czy dotyczyć ono
będzie jego pokoju, własnego kącika we wspólnym pomieszczeniu, czy też rzeczy osobistych. Naruszenie tej prywatności będzie odbierał jako pogwałcenie wolności, a co za tym
idzie jako przyzwolenie do walki o należne mu prawa. Rodzice mogą wtedy usłyszeć z ust
dziecka „to są moje rzeczy i mogę z nimi zrobić, co zechcę; to jest moje miejsce, mój pokój i mogę w nim robić, co chcę”. Argumenty rodziców polegające na przypominaniu mu,
że to oni partycypowali w kosztach, mogą być odebrane nie tylko jako wyrzut, ale również
jako poczucie winy, że swoim przyjściem na świat dziecko naraziło rodziców na taki koszt
i wyrzeczenia. Jakże często w takim momencie nastolatek czyni bolesny dla rodziców wyrzut: „Ja się na świat nie prosiłem. Nie prosiłem Was abyście się dla mnie poświęcali”.
Rozbudzona wrażliwość. Na żadnym etapie rozwojowym człowiek nie jest tak wrażliwy
na punkcie wyglądu zewnętrznego, jak właśnie na etapie dorastania. Największą wrażliwość wykazuje nastolatek na punkcie swojego ciała, które niestety w okresie dojrzewania
fizjologicznego nie spełnia oczekiwań zgodnych z wykreowanymi modelami, wręcz odwrotnie - pojawiające się zmiany wzbudzają ogromny niepokój i obawę o to, że tak już
pozostanie. Nie można się zresztą dziwić choćby z tego powodu, że nastolatek w czasie
transformacji z okresu dziecięcego w dorosłość ma bardzo wyraźnie zachwiane poczucie
własnej wartości i wydaje mu się, że główną tego przyczyną są mankamenty urody. Ciało
jest bowiem tą częścią człowieka, która najbardziej jest widoczna i której nie można ukryć,
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w przeciwieństwie do problemów psychicznych, które można „zamurować w sobie”, schować
za fasadą sztucznego szpanerstwa. Wielkie „zasługi” ma w tym zakresie telewizja i prasa młodzieżowa, które promują niemal bez przerwy wręcz nieskazitelnie piękne ciała. W konfrontacji
z tak „perfekcyjnymi” ciałami można poczuć się brzydkim, niezgrabnym, niewydarzonym, a nawet śmiesznym człowieczkiem i popaść w niekończące się pasmo kompleksów. Nic dziwnego, że nastolatek bardzo boleśnie przeżywa wszelkie objawy upokorzenia, ironii, wyśmiewania.
Odczuwa je jako uderzenie w swoją godność osobistą. Wychowujący powinni bardzo poważnie traktować autentyczne zmartwienia nastolatka dotyczące jego wyglądu, nie przekonywać,
że ubiór i wygląd nie są najważniejsze, natomiast zaproponować w miarę możliwości konkretną
pomoc i wyrozumiałość. Dzięki wyrozumiałej postawie wychowujących – zwłaszcza rodziców
– nastolatek w miarę dorastania zacznie cenić coraz bardziej swoją mądrość i inteligencję, i to,
że prawdziwe piękno człowieka jest tak naprawdę w jego wnętrzu, a nie na zewnątrz.
Wewnętrzny chaos. Nastolatek żyje głównie chwilą obecną, z trudem znosi przeciwności,
zwłaszcza jeśli korzyści z nich płynące mają pojawić się dopiero w dorosłym życiu. Śmiało można podpisać się pod stwierdzeniem, że „dla nastolatka rok jest wiecznością!”. To właśnie jest najczęstszą przyczyną przybierających na sile w okresie dorastania problemów związanych z lekceważeniem podstawowych obowiązków, zwłaszcza związanych z nauką. Dorośli bowiem bardzo
często uważają, że ich nastolatkowie oprócz nauki nie mają nic innego do roboty i domagają się
od nich jak najlepszych wyników w nauce, nie biorąc pod uwagę żadnych tłumaczeń ze strony
dziecka. Argumenty typu „to dla twojego dobra, dla twojej przyszłości” budzą często nie tylko
obojętność, ale bunt i lekceważenie. „To, co teraz jest dla mnie miłe i sprawia mi przyjemność,
jest tak naprawdę jedynie ważną dla mnie sprawą” myśli zdecydowana większość nastolatków.

Brak zrozumienia ze strony wychowujących, wszelkie krytyczne uwagi mogą być powodem uporczywego milczenia, zamknięcia się w sobie, ukrywania swojego życia.
Problem swobody. „Zawsze się mnie czepiacie!” – to najczęstsza skarga nastolatka adresowana
przede wszystkim do rodziców, kiedy próbują korygować niewłaściwe postępowanie swojego
dziecka. Jednym z zadań rodziców jest udzielanie nastolatkowi swobody w takich granicach, by
mógł on doświadczać życia poza rodziną, ale jednocześnie był bezpieczny. Ostatnio przeważa
poczucie, że nastolatkowi można pozwolić na wszystko. Tymczasem jedną z podstawowych
zasad postępowania z nastolatkiem jest zdrowa tolerancja, której nie należy jednak utożsamiać
z pobłażliwością. Specjaliści są zgodni co do tego, że nastolatkowie mają największe poczucie
bezpieczeństwa, gdy wiedzą, jakie granice zostały określone dla ich niezależności i na co mogą
sobie pozwolić.

Tak naprawdę nastolatkowie nie oczekują, że będą wygrywać z dorosłymi. Oczekują
natomiast miłości, ciepła, akceptacji i cierpliwości, zwłaszcza w momentach sytuacji
konfliktowych.
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W chwili narodzin każdy człowiek wpisany został na nieformalne studia zwane życiem. Od
tej chwili każdego dnia odbiera kilka lekcji, a każda z tych lekcji ma wiele różnorodnych
wersji. Nauka w szkole życia nigdy się nie kończy. Sztuka uczenia się to nie tylko próba uniknięcia błędów, ale raczej umiejętność wyciągania wniosków z każdego przeżytego dnia,
w tym również z popełnionych błędów. Pierwszymi nauczycielami są rodzice, a następnie
funkcje edukacyjne przejmuje szkoła.
Czas dorastania jest tym czasem, który nastolatek w znaczącej większości spędza w szkole.
Nauka to główne zajęcie i obowiązek dorastających. W szkole nastolatkowie zdobywają
wiedzę, rozwijają swoje talenty, nawiązują relacje rówieśnicze.

To właśnie stosunek nastolatka do nauki szkolnej jest jednym z ważnych czynników mających znaczący wpływ na jego prawidłowy rozwój i zarazem czynnikiem
chroniącym przed negatywnymi wpływami na ten rozwój.
Największą rolę w tym zakresie odgrywają rodzice i nauczyciele. Dorosłym często się wydaje, że nastolatek jest już na tyle „dorosły”, że sam musi wziąć odpowiedzialność za szkołę
i naukę. Z tego powodu rodzice odpuszczają, a ich dziecko może mieć poczucie porzucenia i lekceważenia. Tymczasem nastolatek nadal zdaje sobie sprawę z tego, że nauka jest
ważna, ale jak to wszystko pogodzić, kiedy wokół dzieje się tyle innych ważnych rzeczy?
Często bywa tak, że nauka zaczyna schodzić na dalszy plan, ważniejsze staje się zawieranie
nowych znajomości, odkrywanie nowych zainteresowań.
Niektórzy rodzice są zdania, że ich nastolatkowie oprócz nauki nie mają nic innego do
roboty i domagają się jak najlepszych wyników w nauce, nie biorąc pod uwagę żadnych
tłumaczeń ze strony dziecka. Argumenty typu „to dla twojego dobra, dla twojej przyszłości”
budzą często nie tylko obojętność, ale bunt i lekceważenie. „To, co teraz jest dla mnie miłe
i sprawia mi przyjemność. jest tak naprawdę jedynie ważną dla mnie sprawą” - myśli zdecydowana większość nastolatków.
Rodzic, który chce pomóc dorastającemu dziecku rozbudzać zainteresowanie nauką, zdaje sobie sprawę z tego, że ma prawo dokonywać krytycznej analizy systemu nauczania
w szkole oraz treści, które jego zdaniem są zbędne. Aby ta krytyczna postawa miała charakter konstruktywny, trzeba otworzyć się na dyskusje intelektualne z dzieckiem. Wspierający
stosunek rodziców do dziecka w dużej mierze wpłynie na to, jak poradzi sobie z okresem
buntu w sprawach szkoły.
Rodzice wspierający nigdy nie naśmiewają się z problemów szkolnych dziecka. Starają się
podkreślać mocne strony nastolatka, zauważać każdy jego sukces, pomagają odkrywać
jego talenty i uzdolnienia.

86

Odpowiedzialni rodzice nastolatka podejmują ścisłą współpracę ze szkołą. Mimo
że nastolatek domaga się zaufania i samodzielnego decydowania w sprawach szkoły, to tak naprawdę chce mieć poczucie, że rodzic interesuje się jego postępami
w nauce.
Rola nauczyciela we współczesnej szkole nie może sprowadzać się wyłącznie do przekazywania wiedzy i jej egzekwowania. Zadaniem nauczycieli jest inspirowanie uczniów do podejmowania określonych wyzwań, poszerzania wiedzy, odkrywania zainteresowań. Zmotywowany przez nauczyciela uczeń może odkryć w sobie pasje i talenty, które zaważą na jego
dorosłym życiu, wyklarują poglądy na określone tematy. Nie należy zapominać, że sam nauczyciel jest nośnikiem określonych wartości i jako element szerszej instytucji kulturowej,
jaką jest szkoła, przekazuje pewne wzorce osobowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Posiada zatem potencjał do kształtowania osobowości wychowanka przy czynnym udziale samego zainteresowanego. Widać więc wyraźnie, że wpływ
pedagoga na ucznia może odbywać się na wielu płaszczyznach.

WIARA W ŻYCIU NASTOLATKA – INSPIRACJĄ DO PEŁNEGO
ROZWOJU
„Jestem powołany, aby być kimś i coś zrobić, do czego nikt inny nie jest powołany. Mam
miejsce w Bożym planie i na Bożej ziemi, które jest tylko dla mnie. Czy jestem bogaty czy
biedny, uznany czy nie uznany przez ludzi, Bóg zna mnie, kocha mnie i woła mnie moim
własnym imieniem”
[Henry Newman].
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Czynnikiem, który przyczynia się do uniknięcia wielu przykrych konsekwencji na etapie
dorastania, okazuje się być zakotwiczenie w wierze. Regularne praktyki religijne pomagają
nastolatkowi odkrywać nie tylko swoją sferę duchową, lecz także kształtować swój własny światopogląd. Właściwe krystalizowanie się światopoglądu następuje w końcowej fazie
okresu dorastania w wyniku wewnątrzpsychicznych przeobrażeń w atmosferze dużego napięcia intelektualnego i uczuciowego. Wobec tych niepewności i napięć nastolatek może
doświadczać różnych skutków psychologicznych, a mozolnie budowany światopogląd ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom.
Światopogląd ze względu na niepowtarzalność człowieka jest też niepowtarzalny, jednak
przekonania światopoglądowe kształtują się pod wpływem oddziaływań społecznych.
To rodzice przekazywali swoim dzieciom wiarę w Boga. Jeśli rodzice prezentowali autentyczną postawę wobec Boga, ich zaangażowanie w życie religijne wynikało z głębokiej miłości do Boga, to raczej nie muszą się bać o to, że ich dziecko odejdzie od Boga.
Rodzice powinni być też świadomi, że nastolatek może podjąć różne działania mające
na celu wypracowanie własnego poglądu na sprawy wiary. Może się to wiązać nie tylko
z krytyką, ale nawet z porzuceniem zaszczepionych przez rodziców przekonań, a nawet
rezygnacją z religijnych praktyk. Bywa wtedy, że rodzice mogą takie zachowanie uznać
za swoją porażkę wychowawczą i podejmują walkę z dzieckiem mającą na celu przymuszenie go do praktykowania wiary.
Taka walka jednak może przynieść całkiem odwrotne skutki. Nie da się bowiem nikogo,
a zwłaszcza nastolatka przymusić do przyjaźni z Bogiem. Należy raczej postawić sobie
pytanie: czy istotą problemu jest kryzys wiary, czy może inne problemy, które wynikają
z naturalnych przeobrażeń związanych z dorastaniem?
Ramka: Kryzys wiary, który dotyka nastolatków, to moment porzucenia swojej relacji do
Boga, jaką tworzyli przez pryzmat wiary rodziców i uczenia się wiary osobistej.
Kiedy młody człowiek usłyszy w swoim sercu słowa: „ja wierzę w Boga”, wtedy jego wiara
będzie już jego własnym wyborem i stanie się fundamentalną wartością w jego dalszym
życiu.
To, co mogą zrobić rodzice dla nastolatka doświadczającego kryzysu wiary, to spokój, cierpliwość i mądra miłość do dziecka. Tylko wtedy można podejmować rozmowy z nastolatkiem.

Rodzice rozmawiając z swoim nastolatkiem winni posługiwać się argumentami, a nie
przekonywaniem do swoich racji. Ważne jest też słuchanie, co mówi dziecko,
jakie jest jego spojrzenie na wiarę.
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ROLA AUTORYTETU W DORASTANIU
Każdy człowiek ma wyobrażony swój wzór osobowy, swoje „ja” idealne, z którym się porównuje i identyfikuje. Często jest to wzór konkretnej osoby, do której chce się upodobnić. Ideałem mogą też być upragnione cele, na przykład pozycja społeczna, wymarzony zawód, itp.
Nastolatek zanim osiągnie dorosłość musi się zmierzyć z wieloma problemami i dylematami.

Młody człowiek potrzebuje drogowskazów, autorytetów, aby wybrać właściwą
drogę swojego rozwoju. Autorytet jest potrzebny każdemu młodemu człowiekowi,
by mógł uczyć się i wzorować na innych, ażeby zwiększać własną wartość oraz
stawać się lepszym człowiekiem.
Dla ogromnej rzeszy młodzieży wielkim autorytetem jest święty Jan Paweł II. O czasie dorastania papież Polak mówił, że jest to czas odkrywania przez młodego człowieka własnego
wnętrza wraz z jego właściwościami, talentami, szlachetnymi pragnieniami, ideałami a jednocześnie uświadamiania sobie słabości, wad.
Pierwszym i największym autorytetem dla dziecka jest i powinien być rodzic.
W okresie dzieciństwa dziecko nieświadomie wzoruje się na rodzicu i często bezkrytycznie
przyjmuje to, co rodzic robi i jak się zachowuje. W okresie dorastania ta bezkrytyczność
zmienia swoją formę i rodzic może przestać być autorytetem, ale może też stać się bezapelacyjnym wzorem do naśladowania.
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GRUPA RÓWIEŚNICZA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ
NASTOLATKA
Jednym z istotnych obszarów rozwojowych dziecka jest rozwój społeczny. W okresie dzieciństwa najważniejszymi osobami mającymi wpływ na interakcje społeczne dziecka mają
rodzice. To oni stanowili fundament zaufania dziecka do świata, byli źródłem wiedzy na pozytywnych i negatywnych kontaktów społecznych.

Wraz z przechodzeniem dziecka na kolejne etapy rozwojowe znaczenie rodziców
słabnie, a na sile przybierają kontakty z rówieśnikami. Potrzeba nawiązywania relacji rówieśniczych osiąga swoje nasilenie w okresie dorastania.
Rówieśnicy zaczynają stanowić punkt odniesienia nastolatka w budowaniu własnej samooceny. Obecność w grupie rówieśniczej pomaga nastolatkowi w poszukiwaniu odpowiedzi
na pytania: „kim jestem? jaki jestem”? I tym samym oddziałuje na proces zdefiniowania własnego JA. Nastolatkowie wykazują coraz większą potrzebę bycia rozpoznawanym i akceptowanym przez kolegów. Nastawienie na poszukiwanie przyjaźni może skutkować wieloma
pozytywnymi korzyściami, takimi jak poczucie zaufania, akceptacji, może też powodować
wiele cierpień. Przynależność do grupy rówieśniczej pozwala nastolatkowi zaspokajać te
potrzeby, których nie mogą i często nie potrafią zaspokoić rodzice czy nauczyciele.
Wiele, a może nawet wszystko zależy od tego, jaką grupę rówieśników wybierze dany nastolatek. Grupy rówieśnicze prezentują bardzo różne cechy i wynikające z nich zachowania
jej członków. Właściwy wybór grupy sprzyja rozwojowi dorastającego.
W grupie o pozytywnych wpływach na rozwój nastolatek uczy się poznawania i akceptowania norm społecznych, dzięki czemu tworzy własny system zasad postępowania. Udział
w takiej grupie pozwala mu rozwijać własną aktywność społeczną nastawioną między innymi na dialog. Możliwość dialogu z uczestnikami grupy pozwala negocjować i poszukiwać kompromisu w sytuacjach tego wymagających. Wszystko to rozwija również obszar
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intelektualny nastolatków. Uczestnictwo w pozytywnej grupie daje nastolatkowi możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego. Grupa rówieśnicza kreuje wzorce myślenia,
wpływa na preferencje i podejmowanie wyborów. Dotyczy to stylu ubierania się czy wyboru
słuchanej muzyki.

POWSTRZYMAĆ KROK W PRZESTĘPCZY ŚWIAT
Z kolei wybór grupy niewłaściwej może wypaczyć charakter nastolatka i zaburzyć jego całościowy rozwój. Destrukcyjny wpływ grupy może skutkować wieloma konsekwencjami.
Zaczyna się często od opuszczania zajęć w szkole i pogorszeniem wyników w nauce. Potem mogą pojawić się problemy z alkoholem, narkotykami, a nawet różne formy niedostosowania społecznego. Krótka droga dzieli takie zachowania ryzykowne od wkroczenia na
drogę przestępczości.
W tym miejscu warto przytoczyć znane powiedzenie: „Kto z kim przestaje, takim się staje”.
To powiedzenie znajduje uzasadnienie zwłaszcza w okresie dorastania ze względu na to,
że psychika młodego człowieka jest w trakcie kształtowania się i często w wyniku wpływu
innych poddaje się i ulega zmianom. Żelazną zasadą dla dorastającego winno stać się unikanie negatywnych grup.

Krocz przez życie z podniesionym czołem i dobieraj sobie towarzystwo, o którym
wiesz, że jest uczciwe, prawdomówne i godne zaufania. I nie krępuj się postępować w tych kwestiach rygorystycznie.
Dla rodziców nastolatków to, że ich dziecko domaga się coraz większej swobody, samodzielnego podejmowania decyzji i traktowania jak osoby dorosłej, jest wielkim wyzwaniem.
Z jednej strony rodzice zdają sobie sprawę z tego, że dla prawidłowego rozwoju niezbędne
jest uczestniczenie dziecka w grupie rówieśniczej, z drugiej zaś strony pojawia się stały lęk
o to, czy będzie to właściwy wybór. Bywa, że rodzicom trudno jest zaakceptować próbę
uniezależnienia się dziecka. Wydaje im się, że dziecko powinno ich nadal słuchać bez
jakiegokolwiek sprzeciwu i to, że opinia kolegów jest dla niego ważniejsza, prowadzi do
konfliktów.
Takie zachowanie rodziców może spowodować, że nastolatek przestanie im mówić o swoich problemach, a do największych tajemnic dopuszczeni zostaną koledzy.
Rodzicom nie wolno jednak bagatelizować tego, jakimi kolegami otacza się ich dziecko.
Muszą „trzymać rękę na pulsie” i w razie potrzeby reagować. Nastolatek musi wiedzieć,
że rodzice go nadal kochają, interesują się nim i są gotowi otoczyć go wsparciem i opieką,
wtedy kiedy poczuje się zagubiony. Należy jednak pamiętać o tym, że obserwacja ma być
dyskretna, uwzględniająca to, co się dzieje z nastolatkiem.
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A ZATEM NAJSKUTECZNIEJSZĄ PROFILAKTYKĄ PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY JEST WYJŚCIE DOROSŁYCH
NAPRZECIW POTRZEBOM ROZWOJOWYM MŁODEGO CZŁOWIEKA. PEŁNE MIŁOŚCI, WSPARCIA I ZROZUMIENIA ZAOPIEKOWANIE SIĘ NASTOLATKIEM, KTÓRY JEST JESZCZE
PRZECIEŻ DZIECKIEM, POZWOLI UCHRONIĆ GO PRZED WYPŁYNIĘCIEM NA NIEBEZPIECZNE OBSZARY RYZYKOWNYCH
ZACHOWAŃ, KTÓRE WIODĄ KU PRZESTĘPCZOŚCI.
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