
Да си тийнейджър не е лесно 

Всъщност това е един от най-трудните периоди в живота - както заради стреса, така и заради 

промените - физически, когнитивни и социални. През този период се осъществява преходът 

между детството и зрелостта и именно това е времето, в което нашите деца се опитват да 

изградят своята собствена идентичност. 

"Всичко това може да е доста стресиращо", предупреждава професорът по психология Сара 

Вилануева. 

В своята книга "Как да бъдеш родител на тийнейджър и да живееш, смеейки се над това" тя 

пише за стреса, на който са подложени децата и дава изключително ценни напътствия на 

родителите. 

Вижте кои са три от основните причини за стреса и тревожността при тийнейджърите и малки 

хитрини за справянето с тях. 

Училище 

Родители и учители допускат една и съща огромна грешка в отношението си към децата – те 

очакват от тях да знаят какво искат да правят, в коя област искат да се развиват и какво изобщо 

искат да правят с живота си. Очакваме от децата да си поставят високи цели, да проявяват 

силна амбиция и да преследват успеха. Подобни изисквания са стресиращи дори за възрастен, а 

при тийнейджърите могат да доведат до силно тревожни състояния. 

Освободете малко хватката и им позволете да дишат. 

Социален живот 

Тийнейджърите буквално спят със смартфоните си. Те са в социалните мрежи почти 

денонощно, търпят критиките на връстниците си за това, което споделят онлайн и в реалността, 

от друга страна "следят" какво споделят другите и сравняват живота си с техния. А когато към 

това добавим и усилията им да са постоянно  умни, забавни и популярни, се получава една 

наистина страховита и стресираща реалност. 

Проявете разбиране и дайте воля на въображението си, за да измислите начин, чрез който да ги 

спасявате от реалността им поне за час-два на ден. 

Войната вкъщи 

Цялата тази каша от емоции, в която децата често ни забъркват, изтощава и родителите. 

"Гледайте по леко на нещата", съветва проф. Сара Вилануева. Не посрещайте всяка постъпка, 

дума и мнение с критичен тон, колкото и неправилно, а понякога и нелепо да ви звучат. 

Намерете начин да се научите да общувате с вашия тийнейджър и не забравяйте, че най-

важното умение, което трябва да усвоите, е слушането. 

Слушайте, без да прекъсвате, дори вътрешно да ви се иска да крещите, просто се усмихвайте и 

слушайте, а в правилния момент кажете и съвета си, и това, с което вие като родител не сте 

съгласни. 

"Помнете, нашите тийнейджъри се нуждаят от безусловна любов, приемане и подкрепа. 

Те трябва да ги усещат във всеки миг от живота си", съветва още проф. Вилануева. 

 

 


