
A Zmiany psychiczne 
^ • w o kr es i e d oj r ze vya n i a 

NA TEJ LEKCJI DOWIECIE SIĘ 
jakie problemy przeżywają dziewczęta w okresie dojrzewania, 
z jakimi trudnościami zmagają się nastoletni chłopcy, 
o zmianach psychicznych i rozwoju uczuć w okresie 
adolescencji. 
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Do rzewanie psychiczne dziewczą 

Dojrzewanie psychiczne dziewcząt 
Burza hormonalna powoduje u dziewcząt brak stabilności emo
cjonalnej - tak zwaną huśtawkę nastrojów. Dojrzewająca dziew
czyna łatwo przechodzi od stanu euforycznej radości do nastroju 
przygnębienia, apatii, czasem wręcz depresji. Rankiem świat jest 
piękny, wieczorem - ponury i beznadziejny. Niektóre dziewczęta 
są w tym czasie skore do płaczu bez wyraźnej przyczyny („tak mi 
jakoś smutno"), inne trwają całymi dniami w ponurym nastroju. 
Owa zmienność jest typowa dla okresu dojrzewania i - na szczę
ście - mija. Warto o tym pamiętać w chwili, kiedy życie wydaje się 
bez sensu. 

Dorastające dziewczęta są bardzo spragnione czułości, ciepła, 
tęsknią za miłością. Chcą być podziwiane i adorowane, pragną 
się podobać. Ten głód miłości sprawia, że czasem bezkrytycznie 
wiążą się z chłopcem, który obiecuje miłość, choć nie do końca 
rozumie, co to słowo znaczy. W początkowym okresie dojrzewa
nia dziewczęta nie odczuwają napięcia seksualnego, gdyż nie mają 
w organizmie testosteronu (jest on produkowany przez nadnercza, 
ale w znikomych ilościach). Owo napięcie pojawi się nieco później 
i będzie raczej natury psychogennej, czyli jego źródłem będzie bar
dziej psychika niż hormony. Tak więc dziewczyna inaczej przeżywa 
czas dojrzewania: najczęściej nie rozumie chłopięcych trudności 
związanych z napięciem seksualnym, tak jak chłopak nie rozumie 
braku napięcia u dziewczyny. Jeśli młodzi ludzie nie wiedzą o tych 
różnicach, łatwo mogą się nawzajem skrzywdzić: dziewczyna - po
wodując w sposób niezamierzony podniecenie chłopca, chłopak -
nakłaniając dziewczynę do działań seksualnych, których ona nie 
chce i nie potrzebuje. 

Budząca się kobiecość szuka akceptacji - dobrze, jeśli dziew
czyna w tym okresie znajduje ją u swych rodziców. Akceptacja ojca 
pozwala jej potwierdzić swą wartość jako kobiety i nie musi szukać 
takiego potwierdzenia w przedwczesnych związkach z chłopcami. 



4. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania 

Przyjaźń i dobre relacje z matką utwierdzają w poczuciu, że do
brze jest być kobietą. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych cza
sach, kiedy wśród dziewcząt obserwuje się dość często brak zgo
dy na swoją kobiecość. Postawa matki jest tu decydująca. Jeśli jest 
ona kobietą niezadowoloną z życia, sfrustrowaną, podkreślającą 
trudy bycia żoną i matką, jej młodziutka córka powita z niechęcią 
przejawy stawania się kobietą. Może zrodzić się w niej bunt i brak 
akceptacji samej siebie, co silnie zaburzy jej proces dojrzewania 
psychicznego. Mama zadowolona ze swej kobiecości, nawet mimo 
utrudzenia, przemęczenia i czasem złego humoru, będzie dla swej 
córki wsparciem w trudnym procesie dorastania. 

Trzeba jeszcze dodać, że adolescencja* to czas dużych możliwo
ści intelektualnych, artystycznych, sportowych itp. Dziewczęta są 
w tym okresie otwarte na wiedzę, szczególnie jeśli lubią uczyć się 
języków obcych, czytać książki i rozwijać swoje zainteresowania. 

Dojrzewanie psychiczne chłopców 
Burza hormonalna nie omija także chłopców. Powiedzieliśmy już, 
jak działa najsilniejszy hormon płciowy męski - testosteron. Efek
tem działania testosteronu jest także agresja. Niekoniecznie musi 
się ona objawiać skłonnością do bójek, choć bywa i tak. Częściej jej 

* Adolescencja - wiek młodzieńczy. 



Dojrzewanie psychiczne chłopców 

przejawem jest chęć imponowania, dominacji w grupie rówie
śników, dążenie do objęcia przywództwa. Może też przejawiać 
się w postaci rywalizacji sportowej czy chęci zdobywania świa
ta, dokonywania bohaterskich czynów, odkryć i wynalazków. 
Energia, którą kipi chłopak, może dać wspaniałe efekty, jako że 
towarzyszy jej wzrost możliwości intelektualnych - nastoletni 
chłopcy są bardzo dociekliwi i szybko się uczą. Oczywiście, jeśli 
zechcą poświęcić na to czas... 

Agresja oraz wzrastające napięcie sek
sualne powodują czasem wzrost wulgarno
ści, stosowanie wulgarnego nieparlamen
tarnego języka i opowiadania ordynarnych 
dowcipów, często o tematyce erotycznej. 
Zjawisko to rodzi potrzebę szczególnej 
pracy nad sobą, czyli samowychowania. 
Sfera erotyczna jest i powinna być piękna, 
ale można ją także zwulgaryzować, zanim 
się ją pozna. Trudno sobie wyobrazić, by 
chłopak, który w co drugie zdanie wstawia 
ordynarny przerywnik językowy na „k", 
w przyszłości był czułym i delikatnym 
mężem. 

Dla dorastającego chłopca ważne jest 
posiadanie dobrego wzorca męskości -
najlepiej, gdy jest to ojciec. W dawnych 
czasach ojciec przejmował opiekę nad do
rastającym synem, wprowadzał go w życie, 
uczył swojego zawodu czy innych typowo męskich zajęć. Dziś nie 
jest to takie proste. Zdarza się, że ojciec pracuje kilka lat za grani
cą i więzy się rozluźniają. Warto jednak się potrudzić, by między-
pokoleniowa męska więź została nawiązana i podtrzymana. 

POLECENIA I PYTANIA 
Zastanów się, co wiesz o życiu swego ojca? Kim on jest dla ciebie? 
Inicjatywa takiego bliższego kontaktu (jeśli go dotąd nie ma) może 
wyjść od ciebie. A jeśli z różnych przyczyn nie jest to możliwe, rozej
rzy] się w swoim najbliższym otoczeniu. Kto mógłby być dla ciebie 
wzorcem męskości? Do kogo chciałbyś być podobny za 10-20 lat? 
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4. Zmiany psychiczne v\/okresie dojrzewania 

Burzliwe wzrastanie 
• Czarno-białe widzenie 
Młodzi ludzie są skłonni do popadania w skrajności. Albo coś jest 
fantastyczne, albo zupełnie bez sensu. Albo ktoś jest genialny, albo 
jest ignorantem. Tymczasem życie ma, oprócz bieli i czerni, bar
dzo wiele odcieni szarości. Nie wszystko, co wam się wydaje bez
nadziejne, jest pozbawione wszelkich zalet, a to, co uważacie za 
wspaniałe, ma czasem ukryte lub jawne, tylko niezauważone przez 
was, wady. 

• Przeżywanie wszystkiego dużo silniej 
To, co dla dorosłego może być nieistotne i bez znaczenia, wy prze
żywacie głęboko. Kłopot drobny dla dorosłego w waszych oczach 
urasta do rangi dramatu, zdarzenie niewarte wzmianki może być 
dla was przyczyną szalonej radości. 

Dojrzałość obejmuje także umiejętność opanowywania nad
miernych emocji. Charakterystyczna dla nastolatków intensyw
ność stanów emocjonalnych ujawnia się w tym, że żywo reagujecie 
na krzywdę i najmniejszą krytykę. Oburza was niesprawiedliwość, 
pragniecie zmieniać świat. Wzrasta wasza wrażliwość i empa
tia. Może warto ten potencjał rozwijać, angażując się na przykład 
w działania na rzecz innych poprzez uczestnictwo w różnych for
mach wolontariatu. 

• Krytycyzm w stosunku do dorosłych 
Dla małego dziecka rodzice to najwyższy autorytet; wiedzą wszyst
ko i nigdy się nie myłą. Dojrzewający młody człowiek zauważa, że 
dorośli nie zawsze mają rację, że zdarza im się kłamać i oszukiwać, 

że nie są tacy wspaniali, 
jak mu się dotąd wydawa
ło. Bywa też i tak, że ostro 
krytykuje świat dorosłych, 
a kształtująca się samo
dzielność rodzi bunt prze
ciwko rodzicom i innym 
starszym osobom. Mło
dzi patrzą podejrzliwie 
na rodziców i starają się 



3urzliwe wzrastanie 

przyłapać ich na błędzie albo oszustwie. Stają się aroganccy - i kon
flikt gotowy. 

Nie ma jednak ludzi nieomylnych. Człowiek jest niedoskona
ły i popełnia błędy, czasem tragiczne w skutkach. Możecie suro
wo osądzać świat dorosłych, ale dajcie sobie czas na przemyślenie 
sprawy, zanim wydacie wyrok. 

• Poszukiwanie własnej tożsamości 
Małe dziecko dowiaduje się od rodziców, co jest do
bre, a co złe. Młody dojrzewający człowiek musi 
stworzyć własny system wartości, sam zdecydo
wać, co jest dla niego ważne, a co nie, czym bę
dzie się w życiu kierował. W konstruowaniu 
własnego świata wartości kieruje się zarówno 
wychowaniem, jakie dotąd otrzymał, jak i swo
imi przemyśleniami, wnios- kami z przeczyta
nych książek, wynikami dyskusji z dorosłymi 
i rówieśnikami. Dziewczyna, chłopak muszą 
sobie odpowiedzieć na pytania: K i m jestem? 
Kim chcę być? Co jest w moim życiu ważne? 
Zaczyna się czas poszukiwania sensu życia 
i pogłębionego poznawania siebie. 

Budowanie własnej tożsamości jest bar
dzo trudnym zadaniem. Żyjecie w zalewie 
informacji, w powodzi sprzecznych opinii 
i poglądów. Trzeba umieć obronić się przed 
nachalną reklamą, presją grupy rówieśniczej, 
sztucznymi potrzebami lansowanymi przez 
media oraz przed mirażami* fałszywej wolności. Trzeba umieć po
znać i docenić poglądy ludzi mądrych, dobrych, życzliwych, któ
rzy mogą być dla was autorytetami. Trzeba odnaleźć świat wartości 
prawdziwie ludzkich, świat prawdy, dobra i piękna. 

POLECENIA I PYTANIA 
Pracując w grupach, zaprojektujcie na arkuszach papieru zabawny 
plakat pt. „Nastolatek/nastolatka w domu - wyzwaniem dla rodziny". 

* Miraż - ułuda, złudzenie, pozory czegoś. 


