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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.

Przemoc, chorobliwe ambicje, porównywanie się, presja rówieśników,
narkotyki – te tematy nie są mi obce. Poznałam ten świat, a nawet
poniosłam tego konsekwencje. 

Dlatego tym bardziej rozumiem życie nastolatków i chcę im pomóc. 
By nareszcie mogli spojrzeć na siebie lepszymi oczami. Z większym
zrozumieniem, akceptacją oraz szacunkiem. 

Relacje to dla nastolatków szalenie ważny temat, a także trudny. 

Dlatego napisałam o tym post:
              >> kliknij i przeczytaj post na blogu<<

A także przygotowałam checklistę jako materiał dodatkowy. 
Wykorzystaj ją w pełni. Im więcej rozmów odbędziesz ze swoim
nastolatkiem na temat przyjaźni, bez kazań i morałów, tym lepiej.

Opowiedz mu proszę o swoich doświadczeniach, nawet tych bolesnych.
Szczerość zawsze popłaca, a młodzi szczególnie to doceniają.

https://dziewczynawtrampkach.pl/przyjaciele-czy-niszczyciele-relacje-nastolatkow/
https://dziewczynawtrampkach.pl/przyjaciele-czy-niszczyciele-relacje-nastolatkow/


Co nastolatek powinien wiedzieć
na temat przyjaźni?
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Tylko ułamek przyjaźni nawiązanych w podstawówce
potrafi trwać latami. 

Dlatego przypomnij nastolatkowi, że otwartość na nowych
ludzi, komunikatywność, odwaga w nawiązywaniu relacji
może mu przynieść więcej korzyści niż szukanie tej jedynej
bratniej duszy, która będzie przy nim do końca życia.

Jak wygląda nastoletnia przyjaźń? Poczucie odtrącenia,
zdradzanie sekretów, zazdrość, żal po utraconej przyjaźni 
– to coś normalnego. 

Ale młody człowiek o tym nie wie, dla niego to koniec świata.
Dlatego warto wyprzedzić te fakty opowiadając o swoich
doświadczeniach. Dzięki temu nastolatek przeżyje mniejsze
rozczarowanie.

Twój nastolatek wcale nie musi mieć jednego przyjaciela,
który będzie dla niego wszystkim. Posiadanie wielu przyjaciół
też może być równie satysfakcjonujące.

Wykorzystaj doświadczenia innych – te rzeczywiste, ale 
także te z filmów, aby porozmawiać z nastolatkiem o tym, 
jak powinni traktować się przyjaciele. Ta wiedza jest mu
potrzebna tym bardziej, że relacje/przyjaźnie budujemy 
przez całe życie.



Czego unikać, czyli jak nie
zepsuć rozmowy?
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Na początek bolesna prawda...

Twój nastolatek nie dba o to, co sądzisz o jego grupie przyjaciół. Dla
niego/niej najważniejsze jest to, czy oni ich lubią i czego razem mogą
doświadczyć.

Dlatego im bardziej krytycznie będziesz wyrażać się o tych młodych
ludziach, tym większe ryzyko, że nastolatek zignoruje tę opinię.

Lepszym rozwiązaniem jest słuchanie niż pouczanie. Warto lepiej
poznać przyjaciół nastolatka - dla dobra każdej ze stron. 

Zamiast: „Nie podoba mi się, że przyjaźnisz się z…”, 
spróbuj: „A co najbardziej lubisz w ……(imię osoby)”!

Możesz mieć złe zdanie na temat jakiejś osoby, ale równie dobrze możesz się
mylić. Kiedy ktoś próbuje narzucać nastolatkowi, z kim może się przyjaźnić,
a z kim nie, z góry się buntuje. Moim zdaniem lepiej z nim rozmawiać na
temat różnych przyjaźni – tych właściwych i toksycznych. Bo młodzi tak
naprawdę nie wiedzą, że ludzie mogą mieć na nich negatywny wpływ. Tak
samo, jak nie wiedzą, że w każdej chwili mogą powiedzieć NIE!

Zamiast: „Może tak będzie najlepiej. Nigdy go nie lubiłem”,
spróbuj: „Przykro mi, że tak się stało. Jakbyś chciał/chciała
porozmawiać, pamiętaj że jestem”!

Gdy nastolatek zostanie zraniony przez byłego przyjaciela/przyjaciółkę, nie
wylewaj na tę osobę wiadra pomyj z nadzieję, że Twoje dorastające dziecko
lepiej się poczuje. Tak nie będzie.
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On czuje się źle, bo jest rozczarowany, może zawiedziony. Nie wiadomo, co
tak naprawdę zaszło między nimi. Poza tym nikt, gdy cierpi, nie lubi słuchać,
że tak będzie najlepiej.

Zamiast: „W końcu znajdziesz kogoś dla siebie”, 
spróbuj: „Miałam/miałem podobne doświadczenie, jak Ty.
Chcesz wiedzieć, co mi pomogło?"

Zanim nastolatkowie znajdą prawdziwego przyjaciela, równie dobrze mogą
mieć wokół siebie większą grupę ludzi, którzy będą spełniać różne potrzeby.

Zamiast: „Pamiętaj, że trzeba być uprzejmym dla każdego”, 
CZYŻBY?

Czy można być taką osobą dla kogoś, kto znęca się nad Twoim nastolatkiem
lub go wyśmiewa?

Szacunek to podstawa w każdej relacji, ale co jeśli z drugiej strony tego
szacunku w ogóle nie ma? W szkole różne rzeczy się dzieją – najważniejsze
to właściwie na nie zareagować. W zgodzie ze sobą. 

Zamiast: „Ale (ta osoba) jest taka miła”,
spróbuj: „Ty wiesz najlepiej, jaka ta osoba jest dla Ciebie”!

Najważniejsze jest to, jak tą osobę postrzega nastolatek. Dlatego zamiast
oceniać czyjeś zachowanie, skup się na tym, jak Twoje dorastające dziecko
opowiada o swoich uczuciach. I pomóż mu je zrozumieć oraz uporać się 
z nimi.
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Zamiast: „Prawdziwy przyjaciel nie potraktowałby Cię w ten
sposób”, 
spróbuj: „Opowiedz mi proszę, co się stało i co najbardziej Cię
zabolało”!

Nawet prawdziwi przyjaciele potrafią zranić swoim zachowaniem czy
słowami. Najlepiej poprosić nastolatka, aby „wyszedł” z tej sytuacji i spojrzał
na to wszystko z dystansem, np. mówiąc:
- „Czy wydaje Ci się to w porządku?”
- „Jeśli to samo wydarzyłoby się między Twoją siostrą i jej przyjaciółką, 
co byś jej doradził?”

Emocja między przyjaciółmi bywają bardzo
intensywne, ale nie są trwałe. Rozmawiając 
z nastolatkiem o ich przyjaźniach, zachęcaj go 
do tego, żeby nie palił za sobą mostów. 

Skoro ich relacja zmieniła się raz, może zmienić się
ponownie. Nigdy nic nie wiadomo…

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

W  R E L A C J A C H  
Z  R Ó W I E Ś N I K A M I

? ? ?
 

KLIKNIJ TUTAJ

https://dziewczynawtrampkach.pl/produkt/pomocnik-postaw-na-przyjazn/

