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A kamaszkor megér tése

Saját kamaszkorunk

SAJÁT KAMASZKORUNK
Kamaszéveink élénken élnek bennünk, emlékeinknek különös
JELENTêSÁGETTULAJDONÅTUNKØZELSêCSËK AJOGOSÅTV¹NY
megszerzése… Gyermekeink azonban nem mi vagyunk, és ahhoz,
HOGYJËSZÔLEIKLEHESSÔNK ELêSZÎRISAMÒLTUNKATKELLTISZT¹N
látnunk.

Ha kamasz gyermekünk viselkedése
IRRACION¹LISREAKCIËTV¹LTKIBELêLÔNK ÁRDEMES
átgondolnunk, mi lehet az oka, mert az segítHETÞNOMÅTANIAREAKCIËINKAT-INDENKAMASZ
ellenszegül néha a szüleinek, ez természetes
VELEJ¹RËJAAZÎN¹LLËSUL¹SNAK(ASZÔLEINKRE
ATEKINTÁLYELVèNEVELÁSISTÅLUSVOLTJELLEMZê 
MIISÒGYGONDOLHATJUK HOGYASZÔLêKNEK
mindig engedelmeskedni kell, vagy pont elLENKEZêLEGSOKKALLAZ¹BBANKEZELJÔKAKÁRDÁST
(ASZÔLEINKMEGSZÁGYENÅTETTEK NEMSZËLTAK
HOZZ¹NKVAGYÞGYELMENKÅVÔLHAGYT¹KAZÁRZÁseinket, és még nem dolgoztuk fel mindezt,
ASAJ¹TGYERMEKÔNKKELVALËKONßIKTUSAINKSOR¹N
MIISÅGYVISELKEDHETÔNK(AZèRÎKÁSISKOLAI
NEHÁZSÁGEKJELLEMEZTÁKASERDÔLêKORUNKAT 
érzékenyen érinthet, ha tizenéves gyermekünk
HASONLËÔGYEKBEKEVEREDIK
Tekintsünk vissza a gyermekkorunkra,
és tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket:
Mit szeretek, és mit nem a szüleim nevelési
MËDSZEREIBEN

(OGYANTUDN¹MH¹ROMSZËBANLEÅRNI MILYEN
VOLTAKAPCSOLATOMASZÔLEIMMELKAMASZKÁNT
(OGYANBEFOLY¹SOLTAASZÔLEIMNEVELÁSIMËDSZEREAZT HOGYMILYENFELNêTTÁV¹LTAM
Most pedig nézzük a jelent:
Szokott a kamasz gyermekem úgy viselkedni,
HOGYATTËLELBORULAZAGYAM
-IÁRTIDEGESÅTFELEZENGEMENNYIRE %SETLEG
összefügg azzal, ahogy annak idején velem
B¹NTAK
%LêFORDULT HOGYMINêSÅTETTEMAGYERMEKEM
VISELKEDÁSÁT %NGEMVAGYATESTVÁREIMET
NEMMINêSÅTETTEKHASONLËAN (AIGEN MILYEN
ÁRZÁSVOLT
4UDATOSGYERMEKNEVELÂS
Osszuk meg emlékeinket és gondolatainkat
SZÔLêT¹RSUNKKAL6ESSÔKÎSSZEATAPASZTALATOKAT 
és egyezzünk meg, hogyan támogathatnánk
egymást kamasz gyermekünk nevelésében.
Nehéz ugyanis egy csapásra függetleníteni
MAGUNKATSAJ¹TSZÔLEINKNEVELÁSIMËDSZEREITêL

&ONTOSÁSZREVENNÔNK HA¹RTALMASELêÅTÁLETEK
ÁLNEKBENNÔNK)NTêJELEKLEHETNEKPÁLD¹UL
%GYBELSêHANGDIKT¹LNIKEZDI HOGYAN
„kellene” vagy „illene” kamasz gyermekünknek
viselkednie, tekintet nélkül az adott helyzetre.
6EGYÔKÁSZRE AMIKOR¹LTAL¹NOSÅTËCÅMKÁKET
kezdünk aggatni gyermekünkre: „lusta”,
„elkényeztetett”, „pimasz”.
&IGYELJÔKMEGAZOKATASZITU¹CIËKAT 
AMIKORKAMASZGYERMEKÔNKVISELKEDÁSEÞZIKAI
feszültséget okoz bennünk. Ez annak lehet
a jele, hogy az akaratlan folyamatokért
FELELêSAGYTÎRZSMèKÎDÁSEELNYOMJAALOGIKUS
gondolkodást.
Gyermekünk viselkedését mérlegelve
ËVAKODJUNKAbVÁSZMAD¹RKOD¹STËLo VAGYISNE
VETÅTSÔKELêREAKUDARCAITVAGYAKATASZTROF¹LIS
JÎVêJÁT
-EGFELELëT¼VOLS¼GTART¼S
ØTINÁDZSEREKSAJ¹TOSREAKCIËINAKEGYIKOKA 
hogy még tanulják az érzelmeik szabályozását.
Ha mi sem tudunk uralkodni magunkon,

és gyermekünkre sztereotípiákat aggatunk,
AKONßIKTUSOKCSAKFELERêSÎDNEK*ËZAN
T¹VOLS¹GTART¹SSALMÁRLEGELJÔKAKÎVETKEZêKET
b(OGYÁRZIMAG¹TAVELEMTÎLTÎTTIDêUT¹N o 
b-ITSZERETNÁK ÁVMÒLVAMILYENSZÔLêKÁNT
EMLÁKEZZENVISSZAR¹M o

SAJÁT KAMASZKORUNKRA
VISSZATEKINTVE ELKERÜLHETJÜK
AZ AZONOS MINTÁK ÖNTUDATLAN
MEGISMÉTLÉSÉT.
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Saját kamaszkorunk

Kamasz gyermekünk agya

KAMASZ GYERMEKÜNK

AGYA

ØSERDÔLêKORKÔSZÎBÁNAZAGYM¹RMAJDNEMELÁRIFELNêTTKORI
MÁRETÁT BELSêbHUZALOZ¹SAoAZONBANMÁGCSAKKBOS
ØH¹TRALÁVêAHOMLOKLEBENYSèRèSÁGÁNEKNÎVEKEDÁSÁVEL
alakul ki – vagyis a kamaszkor kezdetén.
!ZAGYFEJLëDÂSETINÂDZSERKORBAN
ØVÁGREHAJTËFUNKCIËKÁRT TEH¹TAGONDOLKOdásért, a döntéshozatalért, az önuralomért és
ATERVEZÁSÁRTFELELêSHOMLOKLEBENYMAJDCSAK
gyermekünk húszas éveinek közepén kapCSOLËDIKÎSSZETELJESMÁRTÁKBENAZAGYTÎBBI
részével.
 ØKÎVETKEZêNÁH¹NYÁVBENTEH¹TKÁTFOLYAMATJ¹TSZËDIKLEØZELSêBENAZAXONOK
AZIDEGSEJTEKINFORM¹CIËKATSZ¹LLÅTË HOSSZÒ
NYÒLV¹NYAI KÎRÔLEGYJËLSZIGETELê ZSÅRBAN
gazdag anyag, ún. mielinhüvely alakul ki. Ez
AZÒNMIELINIZ¹CIËMEGERêSÅTIÁSFELGYORSÅTJAA
KOMMUNIK¹CIËTAZIDEGSEJTEKKÎZÎTTIÔZENETEK
többezerszer gyorsabban haladnak, méghozzá
az agy mindkét felének részvételével – a gonDOLKOD¹STEH¹TKIÞNOMULTABB¹V¹LIKØM¹SIK
folyamat a nem használt, felesleges agysejtek
bVISSZAMETSZêDÁSEo AMIMEGNÎVELIAZAGY
hatékonyságát.
 %ZAKÁTFOLYAMATAZAGYKÔLÎNBÎZêRÁSZEIBENKÔLÎNBÎZêIDêBENZAJLIKLEqAPREFRONT¹LIS
kéregben utoljára. Ez azt jelenti, hogy az

ÁRZELEMSZAB¹LYOZ¹STSZOLG¹LËELLENSÒLYOZË
gondolatok nem haladnak elég gyorsan ahhoz,
hogy meggátolják az impulzív viselkedést.
Ahelyett tehát, hogy gyermekünk megfontolná a
dolgokat, a következmények mérlegelése nélkül
cselekszik.
A kutatások szerint van egy másik oka is
ANNAK HOGYATINÁDZSEREKAFELNêTTEKTêLELTÁRêENL¹TJ¹KAVIL¹GOTØNUCLEUSACCUMBENSNEK 
vagyis „jutalmazási központnak” is nevezett
idegsejtcsoport kamaszkorban éri el legnagyobb méretét, amit részben a „boldogságHORMONo VAGYISADOPAMINNAGYOBBMÁRTÁKè
FELSZABADUL¹SASTIMUL¹L%TTêLSZËLMÁGNAGYOBbat egy-egy kaland, és ezért van, hogy semmi
sem lehet olyan klassz, mint kamaszkorban,
AKOCK¹ZTAT¹SÁRTJ¹RËJUTALOMPEDIGHATALMAS
!HORMONOKSZEREPE
Mi a helyzet a hormonokkal, amelyeket sokáig
OKOLTAKAKAMASZOKVISELKEDÁSÁÁRT ØNEMI
hormonok fokozottabb termelése változásokat
indít be a testükben, és kialakul a szexuális

AMÍG A KAMASZOK AGYA TELJESEN
KI NEM FEJLŐDIK, AZ IZGALMAK, A KOCKÁZATOK HOZZÁK IGAZÁN LÁZBA ŐKET.

ÁRDEKLêDÁSØKAMASZOKHANGULATV¹LTOZ¹SAI
mögött azonban inkább az agyi folyamatok állnak.
A stresszhormonok, például a kortizol viszont
VALËBANÁRZÁKENYEBBÁTESZIKAZAGYTÎRZSETÁS
az érzelmi agyat, valamint annak fenyegetésÁRZÁKELêbANTENN¹J¹To AZAMIGDAL¹T%ZEKAHORmonok gyorsabban és intenzívebben váltják ki
a „küzdj vagy fuss” választ, mivel a prefrontális
KÁREGbHUZALOZ¹SAoMÁGNEMFEJEZêDÎTTBE
-ITÓZENMINDEZASZÓLëKNEK
ØFENTLEÅRTKOGNITÅVFEJLêDÁSMEGÁRTÁSÁVEL
JAVULHATAKOMMUNIK¹CIËNK(ATUDJUK HOGY
ALOGIKUSGONDOLKOD¹SÁSATERVEZÁSEGYELêRE
nagy kihívás a számára, könnyebben ellen
tudunk állni a késztetésnek, hogy „rászálljunk”.
Ilyenkor vagy leráz minket, vagy defenzív „üss
VAGYFUSSoREAKCIËVALV¹LASZOL,EGYÔNKINK¹BB
T¹MOGATËK SEGÅTSÔKELIGAZODNIÁSHALLGASSUK
MEG'YORSANV¹LTOZËAGY¹NAKVANELêNYEIS
KÎNNYENTANUL(AMEGPRËB¹LJUKÁSZSZERèBB
REAKCIËKIR¹NY¹BATERELNI IDêVELEZEKBEÁPÔLnek, és bölcsebb döntéseket hoz.
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A kamaszkor megér tése

A kamaszkor végigkövetése

A KAMASZKOR

VÉGIGKÖVETÉSE
Mai világunk rengeteg új kihívás elé állítja a tinédzsereket,
AJËHÅRAZONBANAZ HOGYAZAGYUKKALKAPCSOLATOS
kutatások eredményeit megismerve könnyebben tudunk
segíteni nekik a kihívások leküzdésében.
ØKÁPALKOTËELJ¹R¹SOKNAKKÎSZÎNHETêEN AMELYEK
megmutatják, hogy bizonyos ingerek hatására az
AGYMELYRÁSZEIAKTIV¹LËDNAK AZAGYATAMèKÎDÁS
FOKOZATAIKÎZBENISMEGÞGYELHETJÔK+AMASZ
GYERMEKÔNKSAJ¹TDÎNTÁSEIKÎVETKEZMÁNYEIBêL
TANUL(AMEGPRËB¹LJUKMEGÁRTENIAVISELKEDÁSE
okait, segíthetünk neki eligazodni a világban.
4EKINTSÔNKMAGUNKRAÁLETVEZETÁSITAN¹CSADËKÁNT 
aki bátorítást nyújt. Amikor kudarc vagy fájdalom
éri, engedjük, hogy megfogalmazza a gondolatait,
mivel így a bal és a jobb agyféltekét, illetve az agy
ALACSONYABBÁSMAGASABBRENDèGONDOLKOD¹Sközpontjait is használva szerez tapasztalatokat.
!FEJLëDÂSFELISMERÂSE
Nem fogjuk tisztán érzékelni, amikor a kognitív
TERÔLETEKENLÁPELêRE AHOGYANNAKIDEJÁNM¹SZni vagy beszélni kezdett. Ám ha látjuk, hogy le
TUDJAKÔZDENIAFRUSZTR¹CIËJ¹TÁSDÔHÁT HAOLYAN
FELADATOKBANISKITARTË AMELYEKETHETEKKEL
korábban még félbehagyott volna, hosszú távú
CÁLOKATTèZKI ÁSÞGYELEMBEVESZIM¹SOKVÁLEMÁNYÁT AKKORTUDHATJUK HOGYJËÒTONJ¹R

A KORAI KAMASZKOR
13 –14 É V E S
'YERMEKÔNKPRËB¹LJAMEGHAT¹ROZNI KIISêVALËJ¹BAN ÁSHOGY
MELYIKbBAND¹HOZoTARTOZIK ¹MTOV¹BBRAISAT¹MOGAT¹SUNKRA
SZORULØGY¹NAKÒJRAHUZALOZ¹SAÁSAHORMON¹LISHULL¹MZ¹SOK
MEGGONDOLATLANCSELEKEDETEKREÎSZTÎNÎZHETIK
-ITGONDOL
Gondolkodása fekete-fehér: szereti azt hinni,
HOGYADOLGOKVAGYbJËKoVAGYbROSSZAKo
Az absztrakt gondolkodás nagy kihívást jelent
SZ¹M¹RA INTELLEKTU¹LISÁRDEKLêDÁSEAZONBAN
fokozatosan kitágul, és elkezdi árnyaltabban
látni a világot.
-ITÂREZ
Hajlamossá válik összehasonlítani magát
M¹SOKKAL AMITêLIGENALACSONYISLEHETAZ
önértékelése és az önbizalma.
&OKOZOTTANÞGYELARRA HOGYbNÁZIKEo MÁG
akkor is, ha nincsenek jelen a társai. Ez azt
jelenti, hogy igen öntudatosan viselkedik, ha
êVAGYEGYISMERêSEOLYANDOLGOTCSIN¹L AMIT
szerinte mások megítélnek.
%LêFORDUL HOGYSZERELMESLESZ HISZENAMIkor meglát valakit, aki tetszik neki, kap egy
bDOPAMINLÎKETEToqAZILYENKORFELSZABADULË
DOPAMINNEVèNEUROTRANSZMITTERBOLDOGS¹GÔZENETEKETKÔLDAZAGYJUTALMAZËKÎZPONTJ¹BA
Ebben a korban érzi leginkább, hogy különleges személy, akinek nem történhet baja.

-ITCSIN¼L
Az agy átalakulása, a pubertás okozta
bizonytalanság és a valahova tartozni vágyás
miatt átmenetileg csökkenhet a teljesítménye,
különösen, ha a társai szerint a kemény munka
NEMMENê
A tesztoszteronszint emelkedése nemcsak
a nemi vágyat növeli mindkét nemnél,
hanem a törekvést is egy bizonyos társadalmi
státuszra és a kockázatvállalásra. Az agy
ÎNKONTROLLÁRTFELELêSVÁGREHAJTËFUNKCIËINAK
bHUZALOZ¹SAoMÁGTART EZÁRTOLYANKONßIKTUsokba is belekeveredik, amelyek szerintünk
ELKERÔLHETêEKLENNÁNEK
Kifejezetten egocentrikus, azt gondolja,
MINDENKIODAVANÁRTE AHOGYêISODAVANSAJ¹T
MAG¹ÁRT.EHEZENTUDJAM¹SSZEMSZÎGÁBêL
L¹TNIAVIL¹GOT VAGYISÎNZê ÁSHI¹NYZIKBELêLE
az empátia.
Ebben a korban gyakoriak a barátok közti
KONßIKTUSOK ÁSJELLEMZêAKLIKKESEDÁSIS
A kamaszok küzdenek azért, hogy minél
magasabb társadalmi státuszt vívjanak ki
maguknak.
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A kamaszkor megér tése

A kamaszkor végigkövetése

A KÖZÉPSO KAMASZKOR
15 –16 É V E S

A KÉSEI KAMASZKOR
17–18 É V E S

'YERMEKÔNKKOGNITÅVÁSANALITIKUSKÁPESSÁGEIAZAGY
FEJLêDÁSÁVELTOV¹BBÞNOMODNAKØMEGSZIL¹RDULË
BAR¹TS¹GOKNAKKÎSZÎNHETêENMAGABIZTOSABB DETOV¹BBRAIS
IMPULZÅVÁSKOCK¹ZATV¹LLALË

Gyermekünk gondolkodása egyre megfontoltabb
ÁSKIEGYENSÒLYOZOTTABBLESZ¡RETTEBBÁV¹LIK ÁSEGYRETÎBB
EMP¹TI¹TMUTAT ÅGYKÎZELEBBKERÔLHETÔNKHOZZ¹

-ITGONDOL
Az agyi idegsejtek közötti kapcsolatok létrejötte, azaz a szinaptogenezis, illetve a nem használt agysejtek „visszametszése” következtében
GYERMEKÔNKAGYAEGYREKIÞNOMULTABBÁSHATÁ
KONYABBLESZ¥GYKÎNNYEBBENKITUDTèNNI
bizonyos területeken, például valamilyen sportágban vagy tantárgyban, s ez növeli az öntudatát.
&EJLêDIKATERVEZÁSIKÁPESSÁGE EGYRETÎBB
CÁLTTèZKIMAGAELÁ ÁSEZ¹LTALVONZËNAK 
SZABADNAKL¹TJAAJÎVêT
Egyre jobban foglalkoztatja az élet értelme
és a saját szerepe a világban. Összehasonlítja
erkölcsi felfogását a családi értékekkel.
Kezdi megérteni, hogy nem létezik abszolút
TUD¹S ÁSVAN AMIKORNINCSEGYETLENJË
válasz.
-ITÂREZ
¡RDEKELNIKEZDIKAVEGYESNEMèCSOPORTOK 
mivel tetszik neki a másik nem gondolkodása,
viselkedése.
Egyre jobban érzi magát kortársaival, akik
SZERINTEALEGJOBBANMEGÁRTIKêT B¹RHAPROB-

LÁM¹IADËDNAKABAR¹TIKAPCSOLATAIBAN 
MÁGMINDIGSEGÅTSÁGRESZORUL4ÎBBIDêTTÎLT
barátaival, akiknek sokat ad a véleményére,
EZZELISDEMONSTR¹LVANÎVEKVêFÔGGETLENSÁgét.
6ALËSZÅNèLEGHAT¹ROZOTT¹V¹LIKAZELKÁPZELÁSE
SZEXU¹LISIR¹NYULTS¹G¹RËL B¹RLEHET HOGYMÁG
a felfedezés fázisában van. A melegek leginkább ebben a korban vállalják fel másságukat
SZÔLEIKELêTT

-ITGONDOL
-OSTANRAKIFEJLêDÎTTN¹LAAMETAKOGNÅCIË 
vagyis képes megérteni saját gondolkodási
folyamatait. Jobban fel tudja mérni a követKEZMÁNYEKET ÁSAZT MENNYIIDêÁSENERGIA
kell egyes feladatokra, például a tanulásra.
ØHOMLOKLEBENYTOV¹BBRAISZAJLËbHUZALOzása” révén nyugodtabban, átgondoltabban
REAG¹LSTRESSZESSZITU¹CIËKRA,ASSANVISSZASZORULAHANGULATIHULL¹MZ¹SÁSAZAGRESSZIË

-ITCSIN¼L
-IUT¹NTESTIFEJLêDÁSELASSANBEFEJEZêDIK 
esetleg új megjelenéssel, új identitásokkal
kezd kísérletezni.
A társak, a család és az iskolai feladatok
H¹ROMSZÎGÁBENKIHÅVËBBANVISELKEDIK 
és könnyen vitába keveredik. Ösztönei
felett azonban egyre jobban tud uralkodni,
kirohanásai ritkábbak, és könnyebben
MEGGYêZHETê
3ZERETIMEGKÁRDêJELEZNIASZAB¹LYOKATÁS
a tekintélyt, valamint mások hatalmát önmaga
felett.

-ITÂREZ
Hacsak nem érte valamilyen trauma vagy
törés, közeledni fog hozzánk, és nagyobb
tiszteletet tanúsít. Szívesebben kér tanácsot és
BESZÁLSZEMÁLYESPROBLÁM¹KRËL
Pontosabb már az elképzelése, hogy a céljai
ELÁRÁSÁHEZMITKELLTENNIEØJÎVêIDEALIZ¹L¹SA
UT¹NESETLEGNYUGTALANÅTANIKEZDIAFELNêTTÁLET
VALËS¹GAÁSFELELêSSÁGE
A társak befolyása már nem érvényesül
ANNYIRA HISZENÁNKÁPE MEGGYêZêDÁSE
IDêKÎZBENMEGERêSÎDÎTT ÅGYKÎNNYEBBEN
LEMONDAKOCK¹ZATOSVISELKEDÁSRêL

-ITCSIN¼L
6IL¹GOSS¹V¹LIKAZERKÎLCSIMEGGYêZêDÁSE 
és szeret olyan tevékenységekben részt venni,
amelyekben ezt képviselheti, például
DEMONSTR¹CIËKBANVAGYÎNKÁNTESKEDÁSBEN
Komoly párkapcsolata is lehet. A középiskola
befejezésekor a tinédzserek fele már túl van
AZELSêSZEXU¹LISÁLMÁNYEN
Egyre inkább képes mások szemével is látni
a világot, és megfontoltabban,
KEVÁSBÁÎNZêNVISELKEDNI
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A kamaszkor megér tése

Élvezzük ki a kamaszkorát!

ÉLVEZZÜK KI
A KAMASZKORÁT!
Habár gyakran hallani, hogy a kamaszkort a tinédzserek
LEGINK¹BBbTÒLÁLNIo ASZÔLêKPEDIGbELVISELNIoSZERETNÁK 
APSZICHÁSFEJLêDÁSÁSAZIDEGTUDOM¹NYOKTERÁNZAJLËLEGÒJABB
kutatások szerint nagyon is kreatív és izgalmas évek ezek.
%GYPOZITÆVV¼LTOZ¼SOKKALTELIIDëSZAK
ØK¹RMILYENIDEGESÅTêKISTUDNAKLENNINÁHA 
a kamaszok viselkedésének megvan az oka.
ØFELNêTTEKSZERINTKIHÅVËVISELKEDÁSNEKTÎBBNYI
REVANELêNYEÁSEVOLÒCIËSCÁLJAIS R¹AD¹SULJËL
tükrözi a változásokat, amelyeken a kamaszok
AGY¹NAKAFELNêTTÁV¹L¹SIGVÁGIGKELLMENNIE
Azt hihetjük például, hogy gyermekünk csak
AT¹RSAINYOM¹S¹RACSELEKSZIK DEVALËJ¹BAN
erre a viselkedésre van „huzalozva” az agya.
+ÁPALKOTËELJ¹R¹SOKKALKIMUTATHATË HOGYAZAGY
JUTALMAZËKÎZPONTJANAGYOBBDOPAMINLÎKETET
KAP HABEILLESZKEDIKAT¹RSAIKÎZÁ FêLEG HAKOCK¹ZATV¹LLALËNAKISMUTATKOZIK%ZAbHUZALOZ¹So
készteti arra is, hogy a biztonságos családi
KÎZEGBêLKILÁPVEFELFEDEZZEAVIL¹GOT ÁSEGY
másik „törzset” keressen, ahova beilleszkedhet.
 ØK¹RMILYENF¹JDALMASAKISAKONßIKTUSOK
GYERMEKÔNKKEL AVISSZATÁRêVIT¹KNAKMEGVAN
a maguk szerepe. A kamaszok ugyanis nem tudNAKFELNêTTÁV¹LNI HANEMSIKERÔLVALAMENNYIRE
LEV¹LNIUKADOMIN¹NSFELNêTTEKRêL

&IGYELJÓNKODAR¼
ØSZÔLêKHAJLAMOSAKAKAMASZKORÁVEITEGYETLEN
NAGYERêDEMONSTR¹CIËV¹TENNI+ÎNNYENAZT
hihetjük, hogy nem nekünk, hanem gyermekünkNEKKELLMEGV¹LTOZNIA HOLOTTêPONTAZTCSIN¹LJA 
AMITERMÁSZETESAZêKOR¹BANMHANYITOTTAK
vagyunk arra, amit mondani akar, rengeteget
TANULHATUNKTêLE
 ØHOGYAGONDOLKOD¹SAEGYREKIÞNOMULTABB¹
válik, olyan abszurditásokra is rámutathat, ameLYEKETMIM¹RÁSZRESEMVESZÔNK AVIL¹GMèködése iránti kíváncsisága pedig szembesíthet
MINKETOLYANIGAZS¹GTALANS¹GOKKAL AMELYEKRêL
M¹RELISFELEDKEZTÔNK%LêRETEKINTê OPTIMISTA
életszemléletével jobbá akarja tenni a világot,
HOZZ¹¹LL¹S¹TNEM¹RNYÁKOLJABEAFELNêTTEKREOLY
JELLEMZêCINIZMUS
Érzéseinek intenzitása néha egészen félelmeTESNEKTèNHET DEEZTERMÁSZETES HISZENKEVESEBB
SZèRêN¹TÁLIMEGEZEKETAZÁRZÁSEKET0ONTOSAN
ezért olyan szenvedélyes és lelkes – és ezért tölti
meg energiával és örömmel otthonunkat.

KAMASZ GYERMEKÜNK ENERGIÁJA ÉS ELŐRETEKINTŐ
SZEMLÉLETMÓDJA ÚJ NÉZŐPONTOKKAL GAZDAGÍTHAT BENNÜNKET.

ØKÎZÎSSÁGIMÁDIAR¹NKZÒDULËHÅRÎZÎNÁNEK
KÎSZÎNHETêENGYERMEKÔNKISFOLYAMATOSAN
ÁRTESÔLAZAKTUALIT¹SOKRËLØZINTERNETENELÁRT
ÎN¹LLËS¹GARÁVÁNJOBBANKITUD¹LLNIAMEGGYêZêDÁSEMELLETT LEGYENAZABOLYGËNKJËLLÁTE 
AZ¹LLATOKJOGAIVAGYANEMEKEGYENLêSÁGE
¥GYPRËB¹RATEHETIAMIGONDOLKOD¹SUNKATIS 
és ösztönözhet arra, hogy vele együtt tegyük
jobbá a világot.
Ha sikerül megértenünk gyermekünk neuROLËGIAIFEJLêDÁSÁNEKEFONTOSST¹DIUM¹T 
ÁRTÁKELNIFOGJUKFOLYAMATOSANV¹LTOZË
agya briliáns teljesítményét. Keressük
MEGTEH¹TAMËDJ¹T HOGYÁLVEZZÔK
a kamaszkorát: nevessünk vele, kérjük
ki a véleményét, értékeljük egyedi
tulajdonságait. És ne feledjük:
a kamaszkornak nem az a lényege,
HOGYASZÔLêKÁLETÁTMEGNEHEZÅTSE 
HANEMHOGYGYERMEKÔNKÎN¹LLË
FELNêTTÁV¹LJON AKIKÁPESNÁLKÔlünk boldogulni a világban.
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