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CUM  COMUNIC CU COPILUL MEU ADOLESCENT

Vă prezint câteva recomandări privind comunicarea cu adolescentul. Alegeţi ce se potriveşte în cazul dumneavoastră.

 Intrebaţi înainte de a judeca  Renunţaţi la critica continuă Calmaţi-vă înainte de a răspunde la
furia lui

Porniţi  de  la  ideea  că  a  avut  un  motiv
pentru  care  a  făcut  un  anumit  lucru.
Arătaţi-i ca îi respectaţi personalitatea şi că
sunteţi curios în legătură cu alegerile sale.
Daca nu luaţi din start comportamentul ca
fiind  „greşit”  sau  „stupid”,  veţi  mări
şansele să se deschidă şi să-ţi explice de ce
acţiunile sale au avut sens pentru el. Dacă
vă sună cineva şi vă spune ceva neplăcut,
despre un lucru pe care l-a făcut, întrebaţi-l
întâi pe el “Ce s-a întâmplat? Cum a fost?”

Dacă va auzi adesea cuvinte cicălitoare, va
înceta  să  mai  asculte.  De  exemplu,  dacă
sunteţi  mereu  nemulţumit  de  cum  se
îmbracă, ce mănâncă, şansele să vorbească
cu  dumneavoastră  despre  probleme  mai
grave  precum  drogurile  sau  sexul  sunt
destul de mici.

Adolescenţii “lovesc” adesea în persoanele
pe care le iubesc cel mai mult şi în care au
încredere, nu pentru că le urăsc, ci pentru
că se simt confuzi. Nu vă gândiţi că simte
într-adevăr cuvintele dure pe care le spune
(“Te urăsc!”).  E posibil  doar  să  se  simtă
confuz, furios, supărat, pierdut şi să nu ştie
cum  să  exprime  acest  lucru.  Numai  cu
persoanele  în  care  au  încredere  îşi  pot
permite să-şi arate furia sau frustrarea. 

Întrebaţi  înainte de a presupune sau
acuza

Exprimaţi-vă clar dorinţa de a-l ajuta Fiţi dumneavoastră înşivă responsabili

Nu presupuneţi că ştiţi  ce se întamplă. În
loc  să  întrebaţi  „Te  agresează  cineva?”,
încearcă:  „Am  fost  îngrijorat,  îmi  pari
schimbat şi mă întrebam ce se întamplă cu
tine  în  această  perioadă.  Te  pot  ajuta  cu
ceva?”

Dacă  bănuiţi  că  adolesecentul   consumă
excesiv alcool sau droguri, fiţi blând cu el,
dar direct. Intrebaţi-l şi spuneţi-i că îl veţi
ajuta  indiferent  de  dificultăţile  prin  care
trece.  S-ar  putea  să  vă refuze  la  început,
dar  dacă  nu  se  simte  presat  e  posibil  să
vină mai târziu să vă povestească.

Adolescentul vă va critica dacă nu urmaţi
dumneavoastră înşivă sfaturile pe care i le
oferiţi.  Dacă consumaţi  alcool  este  foarte
probabil  să  vă  răspundă:  “Nu  eşti  în
măsură să vorbeşti!”. Este important să fiţi
atenţi la propriile obiceiuri. În cazul în care
consumaţi  alcool  sau fumaţi,  fiţi  pregătiţi
să  discutaţi  acest  aspect.  Puteţi  vorbi
despre părţile pozitive şi cele negative ale
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consumului  de alcool,  despre cât  de greu
vă e dumneavoastră să vă lăsaţi de fumat.

Ajutaţi-l să gândească pentru el Faceţi-l să se simtă în siguranţă Evitaţi să puneţi întrebări la care nu-şi
doreşte să răspundă

Adolescenţii urăsc să li se ţină predici sau
să  fie  bombardaţi  cu  soluţii.  În  loc  să
încercaţi să fiţi expertul în viaţa lui, ajutaţi-
l să gândească pentru el pentru a fi capabil
să ia decizii corecte. Puteţi avea în vedere,
de  exemplu:   Discutaţi  potenţialele
implicaţii ale fumatului anumitor substanţe
sau  ale  sexului  în  adolescenţă.  Îl  puteţi
întreba:  “Cum crezi  că se simte cineva a
doua zi după ce a fumat diverse substanţe?
Cum crezi că ţi-ar putea afecta activitatea
la  scoală  sau  la  fotbal?”.  Înainte  de  a  a
borda  anumite  subiecte,  asiguraţi-vă  că
dumneavoastră  vă  simţiţi  confortabil
abordând subiectul respectiv.

Adolescentul se teme adesea că vorbind cu
un adult va înrăutăţi lucrurile. De multe ori
cred că se pot descurca singuri. Trebuie să
îi fie clar că vreţi să-l ajutaţi şi că nu veţi
face nimic din ceea ce nu vrea să faceţi.
Nu-l  dezamăgiţi  în acest  aspect,  mai  ales
când este vorba despre agresiuni. O dată ce
copilul ţi se destăinuie,  explicaţi-i că este
inacceptabil  să  fie  agresat.  Ascultaţi-i
temerile  şi  reasiguraţi-l  că  nu  e  vina  lui.
Ajutaţi-l  să-şi  recapete  încrederea,
încredinţându-l  că  veţi  face  faţă
problemelor împreună.

Uneori  veţi  afla  mai  multe  lucruri  de  la
adolescent  dacă  veţi  pune  întrebări
deschise.  Dacă  are  o  tulburare  de
alimentaţie, de exemplu, a-i pune întrebări
directe precum: “Ce ai mâncat la prânz?”
sau “Ţi s-a făcut rău azi?”, se va solda cu
ignorarea lor sau cu răspunsuri nesincere.
Utilizând însă expresii de tipul : “Cu ce te-
ai  distrat  astăzi?”  sau  “  Cum  ţi-a  fost
ziua?”  îl  vor  ajuta  pe  adolescent  să
vorbească cu tine despre cum se simte. De
multe  ori,  adolescentul  nu  vrea  neapărat
părerea  dumneavoastră  despre  o  anume
situaţie, ci doar să fie ascultat.
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