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W i t a j !
 

Nazywam się Małgorzata Kapuściak.
Jestem Towarzyszką Nastolatków w życiu oraz w rozwoju.

Jako Dziewczyna w trampkach jeżdżę po szkołach i rozmawiam 
z młodymi o emocjach, kryzysach, problemach, wyzwaniach. 
O ważnych dla nich sprawach, z którymi nie mogą sobie poradzić.

Pierwsza miłość dla nastolatków to szalenie ważny temat. 
Wielu dorosłych go bagatelizuje, co jest błędem. Bo skąd młodzi mają
wiedzieć: Kiedy ten KTOŚ naprawdę mnie kocha? 

Tutaj muszą wkroczyć rodzice, którzy opowiedzą im jakie są rodzaje
miłości i na co uważać. Najlepiej zanim jeszcze młodzi wejdą w fazę
zakochania lub zauroczenia. 

Napisałam o tym post, zajrzyj:
  >> kliknij i przeczytaj post na blogu<<

Ale to nie wszystko!  
Przygotowałam checklistę z gorącymi tematami, aby podpowiedzieć
Tobie  – o czym nie można zapomnieć.

Kto wie, może ta rozmowa będzie dla Twojego dorastającego dziecka,
jedną z najważniejszych o miłości? 

https://dziewczynawtrampkach.pl/pierwsza-milosc-nastolatkow/
https://dziewczynawtrampkach.pl/pierwsza-milosc-nastolatkow/
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ZAKOCHANIE
Stało się – Twoje dziecko się zakochało! 

To oczywiste, że teraz godzinami będzie rozmawiać przez telefon ze
swoim chłopakiem/dziewczyną. Uśmiechanie się do smartfona też za
chwilę stanie się normalnością. Nie mówiąc już o bujaniu w obłokach.

Ale zakochanie… to jeszcze nie miłość. 

Niestety nastolatkowie o tym nie wiedzą. Szczególnie dziewczyny,
które są bardziej emocjonalne niż młodzi panowie. 

Uczucia dorastającego człowieka mogą być nietrwałe i na to warto 
ich przygotować. Każde ważne słowa, jakie słyszą od drugiej osoby,
muszą mieć potwierdzenie w czynach. I nie chodzi tutaj o podważanie
lub lekceważenie tego, co słyszą.

Ale młodzi często udają zaangażowanie uczuciowe, manipulują sobą.
Albo wymuszają na sobie, że powinni coś czuć – bo boją się zranienia
czy odrzucenia. 

WAŻNE! Nastolatki coraz częściej wpadają w pułapkę!

WYSYŁAJĄ ROZBIERANE ZDJĘCIA I FILMIKI 

Dlaczego tak się dzieje? Dziewczyny czują się samotne i szukają 
w Internecie uwagi oraz uznania. Mężczyźni, także ci młodzi, są 
w stanie „zaczarować” słowami nastolatkę, aby tylko osiągnąć swój
cel. Tak więc z jego strony szybko otrzymuje uznanie, które później
okazuje się transakcją wiązaną. 

W takiej sytuacji młoda dziewczyna, bez żadnych podejrzeń, realizuje
prośbę mężczyzny, jaką jest: Wyślij mi swoje nagie zdjęcie, chcę
zobaczyć jaka jesteś wspaniała…!
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Nastolatka widząc jego zaangażowanie i zrozumienie, nawet nie
pomyśli, że wysłanie nagich zdjęć może mieć swoje konsekwencje. 
Ani że to coś złego – jak przekroczenie jej granic.  

Nigdy nie wiadomo, czy te zdjęcia nie trafią do sieci. Jeśli tak się stanie,
już na zawsze tam zostaną. Takie „niewinne” żarty często kończą się
publicznym ośmieszeniem, a nawet próbą samobójczą nastolatki. 

Wiele dziewczyn, kiedy chce zaimponować swojemu wybrankowi 
też popełnia ten błąd. Gorzej, jak dochodzi między nimi do rozstania…

RODZAJE 
 MIŁOŚCI

Nastolatkowie powinni wiedzieć, że nie każda miłość jest taka sama.

MIŁOŚĆ WARUNKOWA
To miłość egoistyczna, która rządzi się zasadą: 
Będę Cię kochać, jeżeli…

Daje się ją za coś, czego pragnie się od drugiej osoby. Niespełnienie
tego warunku zazwyczaj oznacza koniec miłości. 

W tym układzie tylko jedna strona odnosi korzyść – druga musi się
postarać, by na nią zasłużyć. 

Łatwo rozpoznać taką formę miłości. 
Np. w sytuacji: „Jeśli nie pójdziesz ze mną do łóżka, nie będę Cię
kochał”. 

Takie podejście zazwyczaj prowadzi do nienawiści. Wystarczy tylko, 
że prośba/oczekiwania nie zostanie spełnione. 
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MIŁOŚĆ "ZE WZGLĘDU NA..."

W niej rządzi zasada: Kocham Cię za to, jaka/jaki jesteś. Kim jesteś. 
Jak świetnie wyglądasz…

To właśnie taką miłością związana jest większość par, szczególnie tych
młodych. Tutaj każda ze stron może się dowartościować, wzmocnić
obraz siebie, podwyższyć samoocenę. 

Ale… 
Kiedy pojawi się ktoś z większą ilością zalet, bardziej odpowiadający
naszym wyobrażeniom - miłość jest zagrożona. 

Dlatego nastolatki zaczynają się malować, odchudzają się (niekiedy
nawet głodują). A chłopacy zmieniają swój styl, aby bardziej
przypodobać się innym. 

Chociaż najgorsze jest to, kiedy udają kogoś, kim nie są. Kiedy wstydzą
się pokazać swoje prawdziwe wnętrze. 

A wszystko to z obawy, że byliby mniej kochani lub nawet odrzuceni,
gdyby pokazali kim naprawdę są. Dlatego grają i udają, aby tylko
prawda nie wyszła na jaw. 

MIŁOŚC BEZWARUNKOWA
To najpiękniejsza forma miłości – tutaj nie ma żadnych oczekiwań czy
warunków. Każdy jest w niej taki, jaki naprawdę jest. Z zaletami,
wadami i słabościami. 

Tutaj rządzi zasada: Akceptuję Cię w pełni, pomimo Twoich wad…

Nikt się niczego nie boi, a ewentualne zmiany wynikają jedynie 
z chęci. Na tym właśnie polega prawdziwa miłość – by ludzie, młodsi
jak i starsi, chcieli się stawać lepszym człowiekiem. Najpierw dla siebie, 
a później dla innych. 
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JAK ROZPOCZĄĆ TAKIE ROZMOWY?

Najlepiej wykorzystać do tego codzienność – film 
w telewizji lub na Netflixie, przeczytany artykuł, albo
po prostu powrócić do swoich własnych wspomnień. 

Nic tak nie działa na nastolatków, jak prawdziwe
historie. To dzięki nim mogą wyciągnąć własne
wnioski – bez nacisku. 

Przekazanie młodym tej wiedzy to jedyny sposób,
abyśmy mogli uniknąć epidemii poranionych
nastolatków, którzy w dorosłym życiu będą tworzyli
jedynie powierzchowne relacje. Pozbawione
prawdziwej bliskości …

J A K  W S P I E R A Ć  
N A S T O L A T K A  

W  D O J R Z E W A N I U
? ? ?

 

KLIKNIJ TUTAJ

https://dziewczynawtrampkach.pl/sklep/

