




Bunt – narodziny dorosłego człowieka

Paradoks - Im rodzice mniej boją się buntu dziecka, tym 
zwykle jest on mniej drastyczny. 

Im bardziej rodzice się boją, tym bardziej boi się też 
dziecko, a strach eskaluje emocje. 



 Warto zauważyć, że 
najczęściej głównym 
motywem zachowań 
buntowniczych nie jest 
chęć zaszkodzenia 
rodzicom ale potrzeba 
zaznaczenia swojej 
niezależności.



 Próby drastycznego przeciwdziałania buntom 
(pacyfikowanie) wywołują przykre 
konsekwencje albo eskalację buntu, albo bunt 
w ukryciu, czyli poza domem, często w postaci 
łamania zakazów m.in. picie alkoholu.



Jeśli masz coś nieprzyjemnego do powiedzenia nastolatkowi (nakazy, zakazy), powiedz to 
krótkim zdaniem. Na przykład. „Kasiu, pościel łóżko!”. Albo: „Piotrek, idź już do 
szkoły!”. Jeśli to nie działa, a zwykle tak jest, powtarzaj coraz dobitniej to krótkie 

polecenie.



 Nastolatek potrzebuje kogoś, kto pomoże mu w chwilach 
zawirowania unormować swój stan.



- huśtawki do siebie i do świata,

- huśtawki od rodziców do rodziców,

- huśtawki nastrojów,





 Choć trudno to zrozumieć –
huśtawka nastrojów najczęściej 
nie ma wyraźnej przyczyny 
zewnętrznej. Przyczyny te są 
wewnętrzne; bombardują 
nastolatka od środka. Zły nastrój, 
smutek, dół, rozdrażnienie –
wszystko to może się zakończyć 
kłótnią i trzaskaniem drzwiami. A 
za chwilę pojawia się wspaniały 
nastrój, luz, radość i szczęście. 



 Te zmiany mogą następować co chwila, co godzinę, z dnia na 
dzień.

 Warto zwrócić uwagę, że nastolatki często wyolbrzymiają 
swoje przeżycia; dramatyzują przed rodzicami. Dzieje się tak 
dlatego, że mają poczucie, iż są w centrum uwagi, że wszyscy 
na nich parzą i rozmawiają o nich, jakby znajdowali się na 
scenie.



 to znaczy może być bardzo skupiony na sobie, zamknięty, 
niedostępny, a potem potrafi wystrzelić fascynacją dla świata i 
ludzi.



 Bywają okresy, że dorastający 
młodzi ludzie długo śpią, nie 
wychodzą z pokoju, mają 
zasłonięte okna, nie odzywają 
się do domowników, a potem 
niespodziewanie potrafią 
uczestniczyć w imprezach, 
uroczystościach i ważnych 
wydarzeniach religijnych, 
sportowych, muzycznych i 
niewiele spać przez kilka dni.





 Jedną skrajność można nazwać manią wielkości. Nastolatek 
czuje się tak, jakby wszystko umiał, był silny, wielki i 
samowystarczalny. Wyolbrzymia swoje możliwości, a przy 
okazji zwykle degraduje rodziców (także innych dorosłych). 

 Rodzice są przeszkodą, zawadzają, kwestionują 
nieograniczone możliwości. Towarzyszą temu też mniej lub 
bardziej jawne zachowania: krzyki, ubieranie się w bardzo 
wyróżniający sposób, nocowanie poza domem itp. 



 W okresie manii wielkości występują bardzo niebezpieczne 
fantazje o niezniszczalności. Każdy rodzic słyszał takie słowa: 
„nic mi nie będzie”, „nic się złego nie stanie”. 



 Druga skrajność to powrót do dziecięcej zależności. Jest tak, 
że samodzielność i samowystarczalność okazuje się mrzonką. 

 Swoją niesamodzielność przeżywają jak niewolę, słabość i 
porażkę. 

 Nic nie potrafię, nic ze mnie nie będzie, nigdy nie będę tak 
wspaniały i wielki jak moi koledzy. 





 Wszystkie badania pokazują, że dobre relacje z rodzicami/ 
wychowawcą są najważniejszym czynnikiem chroniącym 
nastolatka przed ryzykownym zachowaniem; sięganiem po 
używki, wczesną inicjacją seksualną, załamaniem się kariery 
szkolnej czy poważnymi kłopotami emocjonalnymi.

 Pokaż jak być szczęśliwym bez np. alkoholu.



 powoli poszerzamy zakres swobody i wolności dziecka. Jeśli 
coś pójdzie nie tak, wracamy zwykle do większych ograniczeń 
i stosowania granic.

 Gdy nastolatki zrobią coś złego, mają poczucie winy. To 
bardzo ważne, aby uczyły się, jakie skutki powoduje ich 
zachowanie. Istotne jest też, aby miały możliwość naprawiania 
swoich błędów. Dzięki temu właśnie uczą się dorosłości. 
Stwarzajmy takie sytuacje, aby mogły naprawiać swoje błędy i 
uczyć się od nas wybaczania sobie i innym. 



 Wielokrotnie możemy zaobserwować sytuacje, gdy stanowcza, 
spokojna i zdecydowana postawa rodzica działa na dziecko 
uspokajająco. 



 Z obserwacji wynika, że wystarczająco dobrzy wychowawcy
stosują kontrolę, nakazy, zakazy, określają obowiązki i 
decydują za nastolatka, gdy uznają to za stosowne.



 Równocześnie, gdy dziecko jest w potrzebie, potrafią je 
wspierać, a gdy jest na to czas pozwalają na swobodę, 
decydują się na eksperymenty a nade wszystko są ciekawi 
jego pomysłów. Wiedzą, że nie mogą stać w miejscu, muszą 
nadążać i dorastać wraz ze swoimi dziećmi.


