
Lekcja dla chłopców 

Zmiany psychiczne 
w okresie dojrzewania 
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W okresie dojrzewania Twój organizm przechodzi zmiany które mają 
na celu przystosowanie Cię do dorosłego życia. To etap trudny zarów
no dla Twojego cida, jak i umysłu. Z powodu silnego oddziaływania 
lormonów zmienia się Twoje postrzeganie świata, a banalne proble

my urastają do rangi niewyobrażalnych przeszkód. Łatwo wtedy stra
cić panowanie nad sobą. Bywasz więc drażliwy, niecierpliwy, a czasem 
wprost się buntujesz. Chciałbyś uzyskać jak najwięcej niezależności. 
Denerwują cię pytania: O której wrócisz? Z k im idziesz do kina? Z a 
brałeś kanapkę do szkoły? Ty jednak czujesz, że powinieneś częściej 
sam o sobie decydować; chcesz, aby traktowano Cię jak osobę dorosłą. 
Z drugiej strony trudno C i zrezygnować z przywilejów dziecka: niedu
żo obowiązków {poza nauką), kieszonkowe itp. 

Coraz częściej pytasz: K i m jestem? K i m chcę być? Czego pragnę od 
życia? Co jest dla mnie ważne? Pytania te świadczą o tym, że zaczy
nasz poszukiwać własnej tożsamości. 
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Przekonujesz się, że mimo rozpoczynających się zmian fizycznych 
nadal jesteś tą samą, odrębną, wyjątkową, niepowtarzalną osobą: M i 
chałem, Jarkiem, Krzyśkiem... Potwierdzenia swojej niepowtarzalno
ści poszukujesz wśród rówieśników. Liczy się ich akceptacja. Bywa, że 
obawiając się odrzucenia, jesteś w stanie zrobić wszystko, byle mieć 
paczkę przyjaciół. Chęć zwrócenia na siebie uwagi może prowadzić 
do różnych problemów, np. ryzykownych zachowań, uzależnień. Te
stosteron, nazywany hormonem agresji sprawia, że niektórzy z Was 
są skłonni do bójek lub dziwnych zaczepek. Wyzwala się chęć impo
nowania i dążenia do dominacji w grupie rówieśników. Ma to także 
pozytywne strony, ponieważ pojawia się rywalizacja sportowa i in 
telektualna. Warto w tym kierunku rozwijać swoje zainteresowania. 
Spróbuj rozładować nadmiar energii na siłowni, na boisku, a może 
w olimpiadzie matematycznej? 

Wypisz kilka aktywności (sportowych, intelektualnych), które mógłbyś 
:jodjąć. 
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Zastanów się, jaki wzorzec męskości jest Ci najbliższy. Dlaczego 
właśnie ten? Za co go cenisz? 
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MrKyr tap i nnarta231 zwrócili się do internautów o pomoc Na podsta
wie informacji z lekcji, a także zawartych w podręczniku spróbujcie im 
odpowiedzieć i dać konkretne wskazówki. Zapiszcie je, sporządzając 
krótką notatkę. 
Pan_Lewski, autor trzeciej wypowiedzi, ma inny dylemat. Zawarł go 
w ostatnim zdaniu. Jak e rozumiecie? 

Biją mnie w szkole. Co mam robić? 
Codziennie, kiedy idę do szkoły, boję się przekroczyć jej progi. Wiem, 
że za chwilę będę obiektem drwin i popychanek. Zbyt długo tego uni
katem. Chcę się tego pozbyć raz na zawsze. Na początku pomyślałem 
o rodzicach, ale nie mam odwagi, aby i m o tym powiedzieć. Nie cho
dzi o to, że nie umiem się bić, ale o to, że nie chcę. Jestem przewodni
czącym szkoły i nie chcę kłopotów. Zresztą nigdy nie chciałem. Chcę 
żyć ze wszystkimi w spokoju, ale niektórzy tego nie rozumieją. Nie 
wiem, czego nie lubią we mnie. Nie mam tyle siły co oni, nawet dużo 
mniej, ale jestem szybszy, mądrzejszy Nie ubieram się „lamersko" Je
śli chodzi o rodziców, to napiszcie, jak powinienem im to powiedzieć. 
Jeśli macie w rodzinie psychologa itp., to spytajcie go. 

MrKyrtap 
za: http://zapytQj.onetpl [dostęp: 21 czerwca 2017 r j 
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Chłopak przeklina, mówiąc do mnie. Mam dość! 

Mój chłopak zawsze był wybuchowy i nerwowy a przy tym wulgar
ny Chociaż wie, że ja takich wyrazów nie akceptuję, mimo to często 
przeklina. Jak jest zły to mówi, że to moja wina, bo go zdenerwo
wałam. Zależy mi , aby traktował mnie z szacunkiem. Dzisiaj to już 
przegiął. Byliśmy w pasażu sklepów i tam usłyszałam od niego takie 
przekleństwo, że chłopak, który przechodził obok popatrzał się na 
mnie z politowaniem. Jak wpłynąć na niego, żeby się powstrzymywa 
z przeklinaniem? 

nicirtcj23/ 
za: http-Jf.kafeteńa.pl/ [dostęp: 21 czerwca 2017 r.J 

Pasji mi nie brak 
Mama nauczyła mnie czytania dla rozrywki i pokazała, co jest warte 
łodziwu w malarstwie i muzyce. Ojciec, chociaż zmarł dość szybko, 
zdążył dać m i inspirację. To osoba ojca - artysty zainspirowała mnie, 
by wrócić do rysunku. Czytanie też dużo m i dało, rozszerzyło widze
nie i wyobraźnię. Wszystko to jakoś złożyło się na otwarty umysł, któ
ry umiłował naukę i chce też tworzyć sztukę pod różnymi postaciami. 
Pasji m i nie brak, tylko życia brak.. . 

Pan_Lewski 
http://www.netkobiety.pl [dostęp: 21 czerwca 2017 r.] 
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