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Małoletni złoœnik

• Czy bunt Twojego dziecka jest typowym zachowaniem okresu dorastania?
• Czy jesteœ gotów do działania?
• Jakie sprawy mogą podlegać negocjacjom, a w których musisz ustalić 

sztywne reguły?
• Czy Ty i Twoje zbuntowane nastoletnie dziecko cierpicie na ADHD lub inne 

zaburzenia psychiczne?
• Jaki jest Twój styl wychowywania?
• Kiedy postawić pierwszy z 10 kroków do lepszej przyszłoœci Waszej rodziny?

Łup.
Oto odgłos nastoletniego buntu.

Znajomy, prawda?

Być może słyszysz go regularnie, kiedy Twój syn wybiega z pokoju po kolejnej 
awanturze. Albo oznacza on kolejny problem, który nieoczekiwanie spada na Twoje 
barki podczas rozmowy z wychowawcą córki. Jeszcze nie tak dawno Twój dom 
pełen był zabawnych „bęc”, rozkosznych „tuli” i dociekliwych: „Cio to?”. Teraz 
jest prawdziwym polem walki, miejscem demonstrowania siły i złoœci, wiecznych 
pyskówek, humorów i hektolitrów wylanych łez. Żadną pociechą nie jest œwiadomoœć, 
że nastolatki buntowały się od zarania dziejów. Ten nastolatek jest przecież wciąż 
Twoim ukochanym dzieckiem, a strach przed tym, co może mu się stać, spędza Ci 
sen z powiek i łamie serce.

Jako rodzic nie możesz dać się wciągnąć w to szaleństwo, nie możesz się wydzierać, 
porównywać go do siebie w jego wieku ani też traktować, jakby wciąż miał dziesięć 
lat. Musisz natomiast zbudować na nowo swój autorytet oraz dać dziecku poczucie, 
że wciąż kochasz i jesteœ oparciem - nawet dla młodocianego złoœnika. Powinieneœ 
ustalać rozsądne zasady, być oddanym przyjacielem, a jednoczeœnie nie chować 
urazy po wszystkich przykrych słowach, które usłyszałeœ. Jest to mniej więcej tak 
samo proste, jak zaginanie czasoprzestrzeni. Bezwzględnie - potrzebujesz wsparcia!
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Rozwój buntu

To by� burzliwy dzie� dla 14-letniej Jenny i jej matki, Marli. Jenna by�a przez
ca�y dzie� w z�ym humorze, k�óc�c si� z matk� i wdaj�c w ci�g�e pyskówki za
ka�dym razem, gdy zosta�a o co� poproszona. Nerwy wszystkich by�y zszargane,
a cierpliwo�	 na wyczerpaniu. O 9:00 wieczorem Jenna jak zwykle nie zabra�a
si� jeszcze za zadanie domowe, sp�dzaj�c czas na pogaduszkach telefonicznych
z kole�ank�.

— Jenna! —krzykn��a z do�u Marla do córki. — Roz��cz si� i natychmiast
zabierz si� za nauk�!

Marla us�ysza�a, jak jej córka otwiera drzwi do pokoju.
— Chwila!
Marla czeka�a niecierpliwie przez minut� i spróbowa�a ponownie.
— Jenna!
— Przecie� powiedzia�am chwila, mamo!
Marla potrz�sn��a g�ow�, wzi��a g��boki oddech i ponowi�a prób�:
— Ca�y wieczór prosz� ci�, �eby� si� tym zaj��a, robi si� pó�no, a ty tracisz

czas. To przecie� twoje stopnie, a poza tym mo�esz zawali	 matematyk�.
Jenna wystawi�a g�ow� przez drzwi do swojego pokoju, zakry�a telefon r�k�

i odkrzykn��a:
— Powiedzia�am, �e zajm� si� tym za chwil�! Rozmawiam przez telefon!
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Rozw�cieczona niegrzecznym tonem córki, ze �wiadomo�ci�, �e zwraca�a
jej ju� uwag� na astronomiczne rachunki, jakie przychodz� za telefon komór-
kowy, Marla wesz�a po schodach i za�omota�a w drzwi.

— Co? — odkrzykn��a jej córka.
— Co? Co? Wiesz dobrze, co. Natychmiast wychod�, m�oda damo!
— Chwila — zasycza�a Jenna przez drzwi.
Marla us�ysza�a, jak jej córka mówi co� po cichu przyjació�ce, a chwil� pó�-

niej wybucha �miechem. Naprawd� ju� z�a za�omota�a ponownie w drzwi.
Jenna zignorowa�a j�.

W ko�cu, gotuj�c si� z w�ciek�o�ci i czuj�c ca�kowit� bezradno�	, wrzasn��a:
— Pomówimy o tym pó�niej, Jenna. Zdaje si�, �e masz wielkie k�opoty.
Marla wycofa�a si� na dó�, z kieliszkiem wina w d�oni opad�a na krzes�o

w kuchni i poczu�a, �e do oczu nap�ywaj� jej �zy. „Tak to w�a�nie jest, kiedy
tyranizuje ci� czternastolatka”, pomy�la�a. Wyczerpana i zniech�cona codzien-
nymi konfrontacjami z Jenn�, wróci�a my�lami do czasów, gdy córka mia�a
10 lat, a ona by�a taka dumna, �e jej dziecko jest ju� du�e i z ch�ci� pomaga
w domu. Co si� zmieni�o od tego czasu?

Na górze Jenna prosi�a w�a�nie przyjació�k�: „Opowiedz mi, co zasz�o z Jaso-
nem…”.

Wynik: Marla 0, Jenna 1 lub mo�e nawet 100, je�li zliczy� wszystkie inne sytuacje
z tego tygodnia, kiedy to w domu Burtonów rozgrywa�y si� podobne sceny.

Bunt rozwija si� w miar� up�ywu czasu
Bunt nie pojawia si� w ci�gu jednej nocy. Najcz��ciej jest to zachowanie,
które dojrzewa�o przez jaki� czas, czasem przez kilka lat, i zacz��o si� od inter-
akcji, które nie ró�ni�y si� pocz�tkowo od normalnego procesu wychowawcze-
go. By	 mo�e wydawa�o Ci si�, �e Twój dziewi�cioletni syn uwielbia wystawia	
na prób� Twój autorytet i z tego powodu „zmusza Ci�”, �eby� trzykrotnie
prosi� go o wykonanie najbardziej podstawowych obowi�zków, takich jak
zebranie brudnych ubra�, które le�� porozrzucane po ca�ym jego pokoju, jakby
w�a�nie przesz�o przez niego tornado. A mo�e Twoja czwartoklasistka nieustan-
nie „odszczekiwa�a” si�, a Ty opisywa�e� j� znajomym jako „znacznie bardziej
pyskat�” ni� Twoje pozosta�e pociechy. Przekona�e� si�, �e musisz krzycze	 za
ka�dym razem, kiedy chcesz jej powiedzie	, �eby co� zrobi�a, z góry szykuj�c
si� na jej opór, czasem nawet wtedy, gdy chcia�e� spyta	 j� jedynie o to, czy
nast�pnego dnia b�dzie mia�a trening pi�ki no�nej lub czy smakowa�o jej
drugie �niadanie, które jej zapakowa�e�.
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W miar� up�ywu czasu, kiedy tylko pojawia� si� cie� mo�liwo�ci, �e b�dziesz
chcia� od swojego dorastaj�cego dziecka co�, co jego zdaniem jest nie do zaak-
ceptowania, Wasze kontakty stawa�y si� coraz mniej przyjemne. Do czasu wkro-
czenia w okres dojrzewania mog�a uzbiera	 si� ju� lista tysi�cy nieprzyjaznych
rozmów, za� Twoje nastoletnie dziecko zd��y�o sobie wyrobi	 ca�y repertuar
buntowniczych zachowa� oraz nabra�o wzgl�dem Ciebie — a mo�e i innych
doros�ych — nastawienia, które w najlepszym razie mo�na okre�li	 mianem
braku szacunku, za� w najgorszym — otwarcie buntowniczym i wrogim. Z pew-
no�ci� za� jest ono wojownicze1.

Wi�kszo�	 nastolatków buntuje si�, poniewa� nauczy�y si�, �e mog� co�
z tego mie	. Twoja córka mog�a po prostu dzi�ki temu sprawi	, �e si� od niej
odczepisz. A mo�e zda�a sobie spraw�, �e je�li przestanie si� zgadza	, b�dzie
mog�a opó�ni	 chwil� po�o�enia si� spa	? Czasem pierwotn� korzy�ci� jest
po prostu mo�liwo�	 zwrócenia na siebie uwagi. Kiedy rodziców rozpraszaj�
i przyt�aczaj� inne sprawy, jak ma to miejsce w przypadku wielu z nas, ci��ko
jest po�wi�ca	 dzieciom tyle uwagi, �eby rozbudzi	 w nich pozytywne zacho-
wania spo�eczne. Dzieci staraj� si� zatem zwróci	 na siebie uwag� niegrzecz-
nym zachowaniem. Kiedy rodzice nagradzaj� niew�a�ciwe zachowanie swoj�
uwag�, dzieci w sposób naturalny ponownie si�gaj� po t� taktyk� — a potem
ponownie. Je�li dziecko czuje, �e traci uwag� rodziców, podnosi stawk� i zaczyna
zachowywa	 si� jeszcze gorzej, co jest zupe�nie naturaln� reakcj�. W taki w�a�nie
sposób rodzi si� chroniczny bunt nastolatków.

Kolejny sposób, który z du�ym prawdopodobie�stwem nasili ich buntow-
nicze zachowanie, to sytuacja, kiedy rodzice nie mog� ju� d�u�ej znie�	 niepo-
s�usze�stwa dziecka i po prostu ulegaj� jego ��daniom. Powiedzmy, �e popro-
si�e� syna, �eby wyniós� �mieci. Zignorowa� Ci�. Zaczynasz krzycze	, �eby to
zrobi�. Dalej Ci� ignoruje. Podchodzisz do niego, podnosisz go z pod�ogi, na
której usadowi� si� przed telewizorem i ka�esz mu wynie�	 �mieci. Krzyczy na
Ciebie. Ty krzyczysz na niego. Wrzeszczy: „Nigdy nie dajecie mi spokoju, kiedy

                                  
1 Swoj� drog�, je�li bunt Twojego nastoletniego dziecka rzeczywi�cie pojawi�

si� zupe�nie nagle, powiniene� skonsultowa	 si� z lekarzem, �eby upewni	 si�, �e jego
pod�o�e nie tkwi w problemach natury medycznej. Warto te� porozmawia	 z psy-
chologiem, �eby przekona	 si�, czy jakie� traumatyczne wydarzenie, z którego nie
zdajesz sobie sprawy, takie jak n�kanie w szkole, wykorzystanie seksualne czy nad-
u�ywanie narkotyków, nie doprowadzi�o do radykalnej zmiany zachowania dziecka.
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ogl�dam jaki� program!” i biegnie do swojego pokoju, zatrzaskuj�c za sob�
drzwi. Sam wynosisz �mieci, chc�c, �eby wreszcie zosta�o to zrobione i �eby
w domu zapanowa� spokój.

Podobnie jak w przypadku Jenny, Twój syn osi�gn�� to, co zamierza�: opó�-
ni� lub ca�kowicie unikn�� konieczno�ci wywi�zania si� z obowi�zku, który
na niego na�o�y�e�. Dzi�ki temu, �e zacz�� na Ciebie krzycze	 i wybieg� z pokoju,
uda�o mu si� dosta	 to, czego chcia�. Istnieje bardzo du�e prawdopodobie�-
stwo, �e nast�pnym razem, gdy b�dzie chcia� unikn�	 zrobienia tego, o co go
prosisz, si�gnie ponownie po t� sam� taktyk�. Tego typu zachowanie mog�o
zacz�	 zapuszcza	 w nim korzenie kilka lat wcze�niej. Teraz Twój syn przewy�sza
Ci� o g�ow�, ma prawo jazdy i podczas rozmowy raczej wy�mieje Ci� z pogard�,
ni� si� u�miechnie. Po wielu latach prób stosowania ró�nego rodzaju dyscy-
pliny, a tak�e pochwa� i nagradzania, by	 mo�e pozwoli�e� mu w ko�cu robi	
to, co chce — a on z tego korzysta. A mo�e konflikt mi�dzy Wami wci�� narasta?

Kiedy Jenna mia�a 13 lat, po pewnej k�ótni, która nabra�a takich rozmiarów,
�e 5-letni Tyler zacz�� pop�akiwa	, a 7-letnie bli�niaki siedzia�y w pobli�u z r�ka-
mi za�o�onymi na uszach, Marla nagle zatrzyma�a si�, z przera�eniem stwier-
dziwszy, �e idzie w kierunku córki z uniesion� r�k�. Jenna pocz�stowa�a matk�
potokiem przekle�stw, których Marla nigdy by si� nie spodziewa�a us�ysze	
z jej ust. By	 mo�e powstrzyma� j� nag�y widok prawdziwego przera�enia malu-
j�cego si� w jej oczach i dzi�ki temu pohamowa�a si� od uderzenia. Zarówno
matka, jak i córka zacz��y p�aka	, a Marla poprosi�a o przebaczenie, obiecuj�c
nigdy wi�cej nie podnie�	 na ni� r�ki. Jenna posz�a spa	 — nie myj�c naczy�,
co by�o zarzewiem ca�ego konfliktu — i obydwie sp�dzi�y kolejny tydzie�, z przy-
gn�bieniem w�ócz�c si� po domu, w miar� mo�liwo�ci unikaj�c przebywania
w tym samym pomieszczeniu2.

Nazwijmy rzeczy po imieniu: przymus

Tego rodzaju wzorzec zachowania nazywamy przymusem. Polega on na negatyw-
nych, agresywnych, wrogich i gro�nych s�owach lub zachowaniach stosowa-
nych, �eby zmusi	 innych do zrobienia tego, co chcesz. Jenna wymiga�a si� od
                                  

2 Je�li konflikt mi�dzy Tob� a Twoim nastoletnim dzieckiem osi�gn�� takie
nat��enie, stanowczo doradzamy wizyt� u terapeuty. Przemoc jest niedopuszczalna,
a je�li Ty lub Twoje dziecko uciekacie si� do gró�b fizycznych lub wr�cz korzystacie
z przemocy fizycznej, to znak, �e prawdopodobnie potrzebujecie czego� znacznie
wi�cej ni� rad zawartych w tej ksi��ce.
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odrabiania zadania domowego, rozpoczynaj�c pojedynek na krzyki. Marla
powstrzyma�a Jenn� od wykrzykiwania wulgaryzmów, strasz�c j� uderzeniem.
Obydwie ucieka�y si� do wrogo�ci, podniesionego g�osu, obra�liwego j�zyka,
a nawet przemocy fizycznej, �eby osi�gn�	 swoje cele. Problem tkwi oczywi�cie
w tym, �e zachowanie Jenny zosta�o utrwalone: pozwoli�o jej unikn�	 zmy-
wania naczy� i poddania si� ��daniom matki. wiadomie lub nie skorzysta
zatem z tej taktyki ponownie. Post�powanie Marli zako�czy�o pe�n� w�cie-
k�o�ci wymian� zda�, ale tylko na chwil� obecn� — i jakim kosztem?

Je�li czytasz t� ksi��k�, prawdopodobnie stwierdzisz, �e chcesz tylko, �eby
Twoje nastoletnie dziecko przynajmniej czasem robi�o to, o co je prosisz; przy-
najmniej wtedy, kiedy jest to naprawd� wa�ne. By	 mo�e nie wiesz jednak, jak
to osi�gn�	. Doszed�e� do stanu, który cz�sto okre�la si� mianem wyuczonej
bezradno�ci. To sytuacja, kiedy �adne z Twoich zachowa� nie przynosi skutku
i nie masz poj�cia, co dalej robi	, a tak�e kiedy jeste� zbyt wypalony emocjo-
nalnie, �eby nawet stara	 si� rozwi�za	 problem. To, co sprawia, �e czujesz si�
tak bezsilny, to �wiadomo�	, �e ka�da wymiana zda� z nastoletnim dzieckiem
po raz kolejny udowadnia, i� nie jeste� w stanie zmusi	 go do zrobienia tego,
co mu ka�esz. Przekona�e� si�, �e bez wzgl�du na to, co robisz, sytuacja tylko
si� pogarsza. Na wzorzec zachowania nacechowanego przymusem, któremu
ulegacie, mo�na spojrze	 w sposób, który pomo�e Ci zobaczy	, jak ka�da
wymiana zda� przyczynia si� do wzrostu poczucia wyuczonej bezradno�ci.
Wygl�da to nast�puj�co:
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Cz�stotliwo�	, z jak� powtarzasz swoje polecenie, oraz intensywno�	, z jak�
starasz si� zmusi	 swoje dziecko do wykonania tego, czego od niego chcesz,
wzrasta z czasem, cho	 strategia pozostaje bez zmian. Podobnie wzrasta stanow-
czo�	, z jak� odmawia Twoje dziecko. W niektórych sytuacjach wzorzec ten jest
na tyle przewidywalny, �e �rodkowy lub nawet pierwszy etap zostaje w ogóle
pomini�ty. Niektórzy rodzice nacieraj� z ca�ym impetem z chwil�, gdy tylko
znajd� si� przy dziecku. S� przygotowani na opór, zatem uciekaj� si� do „defen-
sywnej ofensywy”. Ich dzieci s� zazwyczaj równie� przygotowane na starcie
i mog� od razu zacz�	 zachowywa	 si� w sposób ekstremalny, nawet je�li w gr�
wchodzi taka b�ahostka jak to, czy nale�y odrobi	 zadanie domowe przed czy
po obiedzie.

Kiedy sprawy przybior� taki obrót, mo�esz poczu	, �e wpad�e� w potrzask.
Istnieje jednak sposób, by si� z niego wydosta	. Metod� na przerwanie b��d-
nego ko�a przymusu jest zaprzestanie uleg�o�ci, a tak�e odrzucenie z�o�ci, gró�b
i przemocy. Oczywi�cie �atwo mówi	, trudniej zrobi	. Ale w tym w�a�nie miejscu
przychodzi z pomoc� program proponowany w tej ksi��ce. Pomo�e Ci uzyska	
pos�usze�stwo Twojego nastolatka, podpowiadaj�c Ci inne sposoby reakcji
w obliczu buntu. Oduczysz si� bezradno�ci krok po kroku.

Cztery czynniki, które przyczyniaj� si� do buntu

Tymczasem mo�e pocieszy Ci� fakt, �e obecny stan rzeczy to wynik podró�y
kr�t� drog�, która potrafi zwie�	 wielu z nas. Przymus staje si� wyj�ciem awaryj-
nym, za� bunt umacnia si� nie dlatego, �e jeste� z�ym rodzicem, ani dlatego,
�e Twoje nastoletnie dziecko jest z�e. Jest to pochodna czterech czynników:

� cech nastolatka,
� cech rodzica (rodziców),
� stresu,
� stylu wychowywania.

Cechy Twojego nastoletniego dziecka

Pewne wrodzone cechy, takie jak osobowo�	 czy temperament, mog� stanowi	
pod�o�e buntowniczej postawy nastolatka. Niektóre nastolatki po prostu �atwiej
si� irytuj� w obliczu pewnych wydarze�, szybciej si� z�oszcz� i mog� by	 bardziej
dra�liwe, impulsywne, nieuwa�ne i emocjonalne, a zarazem mniej opanowane
ni� inne, co jest naturalnym skutkiem zró�nicowania ludzkich charakterów.
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Na to nak�adaj� si� cechy rozwojowe typowe dla okresu dojrzewania: potrzeba
wi�kszej swobody, rozwoju osobowo�ci niezale�nej od rodziców oraz przygo-
towywania si� do opuszczenia rodzinnego gniazda. Na skutek powy�szych
d��e� nieuniknione jest pojawienie si� pewnych zaburze� zachowania. Ponad-
to niektóre nastolatki borykaj� si� z innymi wrodzonymi dolegliwo�ciami
zarówno natury fizycznej, jak i psychologicznej, takimi jak ADHD, zaburzenie
afektywne dwubiegunowe, depresja czy wszelkie inne zaburzenia wp�ywaj�ce
na my�lenie, emocje i zachowanie. Wszystkie te cechy znacz�co zwi�kszaj�
prawdopodobie�stwo wyst�pienia buntu.

Twoje cechy

Podobnie jak w przypadku Twojego nastoletniego dziecka, Ty równie� posia-
dasz pewne wrodzone cechy. Mo�esz boryka	 si� z ograniczeniami fizycznymi,
które powi�kszaj� Twój stres lub zmieniaj� typowy sposób reakcji na wyzywa-
j�ce zachowanie dojrzewaj�cych nastolatków. Powiedzmy, �e cierpisz na prze-
wlek�e pourazowe bóle pleców lub na nerwic� l�kow� — nie wyka�esz si� tak�
sam� cierpliwo�ci� i energi� w kontaktach z impulsywnym, wybuchowym lub
zbuntowanym nastolatkiem jak kto�, kto nie boryka si� z tego typu dodatko-
wym ci��arem. Do g�osu dochodzi równie� kwestia „dopasowania”. By	 mo�e
jeste� osob� niezwykle uporz�dkowan� i zorganizowan�. Je�li Twoje dziecko
jest Twoim przeciwie�stwem, ka�dy dzie� jest z góry skazany na starcia. Podob-
nie jak Twoje dziecko, mo�esz by	 równie� podatny na pewne zaburzenia psy-
chologiczne, takie jak stany l�kowe, depresja czy ADHD, z których ka�de mo�e
przyczynia	 si� do zwi�kszenia cz�stotliwo�ci konfliktów z innymi lud�mi.

By	 mo�e �ywisz te� g��boko zakorzenione przekonania na temat swojego
nastoletniego dziecka, które rzutuj� na sposób, w jaki reagujesz na jego zacho-
wanie. By	 mo�e s�dzisz, �e je�li Twoja córka nie b�dzie trzyma	 si� �ci�le wyty-
czonej przez Ciebie w�skiej �cie�ki, sko�czy jako nastoletnia ci��arna, narko-
manka lub kryminalistka. By	 mo�e nabra�e� te� przekonania, �e jedynym celem
Twojego nastoletniego dziecka jest ch�	, by uczyni	 Ci� nieszcz��liwym, �e
Twój syn jest „bezwarto�ciowy” a córka „beznadziejna”. Je�li �ywisz tego rodzaju
przekonania, ci��ko Ci b�dzie wprowadzi	 takie zmiany w rodzinie, które
doprowadz� do stopniowego ust�powania buntu. Psychologowie okre�laj�
owe wyolbrzymione przekonania mianem zniekszta�ce	 poznawczych. Kiedy
si� im poddajemy, mog� wyolbrzymi	 nasze reakcje emocjonalne i odwie�	 nas
od mo�liwo�ci podj�cia konstruktywnych dzia�a�.
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Stres

Wokó� jest mnóstwo sytuacji stresowych, które na ka�dym odciskaj� swoje
pi�tno. Je�li do�wiadczy�e� niedawno powa�nej straty, takiej jak �mier	 kogo�
bliskiego w rodzinie, lub te� borykasz si� z problemami natury prawnej lub
finansowej, konfliktem ma��e�skim lub k�opotami w pracy, Twoja cierpliwo�	
zosta�a mocno nadwyr��ona, a tolerancja na niewielkie nawet uchybienia
w zachowaniu — zmniejszona. Stres sprawia, �e ch�tniej si�gasz po kary, co
jedynie powoduje narastanie konfliktu. Mo�esz te� reagowa	 na stres wycofa-
niem, rozkojarzeniem, mniejsz� konsekwencj� w przestrzeganiu domowych
regu�. Mo�e by	 to stan przej�ciowy, który ulegnie naprostowaniu z chwil�,
gdy stres opadnie. Niemniej jednak nastolatki, którym przez pewien okres
czasu powa�ne wykroczenia uchodzi�y na sucho, prawdopodobnie stawi� opór,
kiedy narzuci si� im ponownie pewne zasady. W tym w�a�nie mo�e tkwi	 przy-
czyna obecnego buntu Twojego nastoletniego dziecka.

Nie nale�y te� zapomina	, �e nastolatki równie� borykaj� si� z ogromnym
stresem, który jest pochodn� nie tylko typowych zagro�e� okresu dojrzewania:
presji w szkole, konfliktów z nauczycielami, ataków i wykorzystywania przez
dr�czycieli, utraty pracy, problemów z dziewczyn� lub ch�opakiem lub po prostu
próby dopasowania si� do grupy rówie�niczej, do której chcia�oby si� przy-
nale�e	. Tak zwany pozytywny stres — na przyk�ad ekscytacja spowodowana
zaproszeniem do ta�ca, spodziewanymi wakacjami, zdaniem egzaminu na
prawo jazdy — równie� wywiera ogromny wp�yw na zachowanie. Spytaj nauczy-
ciela, jak trudno jest prowadzi	 lekcj� przed przerw� �wi�teczn� niezale�nie
od tego, czy ma zaj�cia z najm�odsz� czy najstarsz� klas�.

By	 mo�e zacz��e� si� ju� zastanawia	, w jaki sposób powy�sze czynniki mog�
przyczynia	 si� do buntu Twojego nastoletniego dziecka. Z jednej rzeczy powi-
niene� jednak od razu zda	 sobie spraw� — bez wzgl�du na „profil” Twojej
osobowo�ci — nie jest �atwo trwale zmieni	 którykolwiek z powy�szych trzech
czynników. Osobowo�	 i temperament s� stosunkowo sta�e. Choroby, takie
jak ADHD czy zaburzenie afektywne dwubiegunowe, mo�na leczy	, ale przy-
najmniej w chwili obecnej nie mo�na ich wyleczy	. Nikt nie znalaz� te� lekar-
stwa na stres ani sposobu, jak ca�kowicie zapobiec jego obecno�ci w naszym
�yciu. Pozostaje tylko jeden czynnik, nad którym mamy wzgl�dn� kontrol�:
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Styl wychowywania

Przez „styl wychowywania” rozumiemy sposób, w jaki reagujesz na zachowa-
nie swojego nastoletniego dziecka. Nawet w chwili obecnej masz mo�liwo�	
rozwa�enia alternatywnych sposobów reakcji. Zastanów si�: naprawd� nie
musisz ��da	 od swojego dziecka tego wszystkiego, czego teraz od niego ��dasz.
Prosta decyzja, by przesta	 na jaki� czas prosi	 syna lub córk�, �eby wykona�a
dany obowi�zek, posz�a spa	 o okre�lonej godzinie lub za�o�y�a okre�lone ubra-
nia do szko�y, zmniejsza liczb� potencjalnych sytuacji konfliktowych mi�dzy
Wami. Je�li uwa�asz, �e w ten sposób po raz kolejny mu ulegasz, pami�taj, �e
w chwili obecnej Twoje polecenia i tak s� ignorowane. Mo�esz wszcz�	 k�ót-
ni� ze swoim synem na temat wynoszenia �mieci, by w ko�cu i tak wynie�	 je
samemu, lub mo�esz od razu zrobi	 to samodzielnie. Oczywi�cie nie za ka�dym
razem, ale cho	by dzi�. Za�egnanie buntu poprzez pewno�	, �e albo Twoje nas-
toletnie dziecko wype�ni Twoje polecenia, albo spotka si� z nieprzyjemnymi
konsekwencjami za niepos�usze�stwo, nad czym b�dziemy pracowa	 w cz��ci II,
wymaga namys�u, umiej�tno�ci i pewnej praktyki. W tej chwili jednak nie
jeste� jeszcze raczej odpowiednio przygotowany, �eby odmieni	 bieg spraw.
W ci�gu najbli�szych dni, zanim poprosisz dziecko o wykonanie czego� lub
za��dasz, �eby zastosowa�o si� do ustalonych regu� lub oczekiwa�, zadaj sobie
nast�puj�ce pytania: czy mam wystarczaj�co du�o energii, �eby doprowadzi	
spraw� do ko�ca? Czy ustali�em, jakie wyci�gn� konsekwencje za niepos�u-
sze�stwo? Czy powinienem zmniejszy	 swoje ��danie, �eby �atwiej podo�a	
sytuacji? Je�li odpowied� na nie brzmi „nie”, w miar� mo�liwo�ci lepiej w ogóle
nie wydawa	 polecenia — przynajmniej w chwili obecnej.

Styl wychowywania jest g�ównym celem programu w cz��ci II niniejszej
ksi��ki nie dlatego, �e gdy tylko mowa o buncie, oznacza to zaraz, �e to wszystko
Twoja wina — ale dlatego, �e jest to sfera, nad któr� masz najwi�ksz� kontrol�.
Cho	 Twój nastolatek pod wieloma wzgl�dami jest wci�� jeszcze dzieckiem,
co sprawia, �e chcia�by� mie	 znacz�cy wp�yw na proces kszta�towania go w szcz�-
�liwego, zdrowego cz�owieka, nikt z nas nie jest tak naprawd� w stanie zmie-
ni	 drugiej osoby. Jedyne, co mo�emy zmieni	, to sposób w�asnego zachowa-
nia — oraz, do pewnego stopnia, sposób, w jaki my�limy i czujemy. Zmiana
stylu wychowywania poprzez przyswojenie sobie umiej�tno�ci nauczanych
w cz��ci II nie wyeliminuje ca�kowicie efektu pozosta�ych trzech czynników,
ale b�dzie dzia�a	 niczym zapora, minimalizuj�c ich wp�yw — niczym sito,
przez które nale�y przesia	 cechy nastolatka, cechy rodzica i stres, zanim zacznie
si� ocenia	 zachowanie nastolatka.
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Je�li nastolatek by� niepos�uszny ju� jako dziecko, szczególnie za�, je�li jego
zachowanie wi�za�o si� z ADHD, by	 mo�e wiesz ju�, �e zmiana stylu wycho-
wywania zachodzi dzi�ki strategii zwanej kszta�towaniem zachowania3. Dzi�ki
kszta�towaniu zachowania potrafisz przewidzie	 problematyczne zachowania
u dziecka, takie jak niepos�usze�stwo czy bunt, i wyci�gn�	 z nich konsekwen-
cje. Kiedy jeste� przygotowany na z�e zachowanie i wyci�gasz z niego z góry
ustalone nieprzyjemne konsekwencje, zyskujesz ogromn� kontrol� nad post�-
powaniem dziecka. Co równie istotne, proces kszta�towania zachowania wi��e
si� z umiej�tno�ci� przewidywania obszarów, w których mog� wyst�pi	 pro-
blemy u nastolatka, i próby wywarcia na nie wp�ywu, zanim pojawi si� rzeczy-
wisty problem, w nadziei, �e uda si� ca�kowicie mu zapobiec. Techniki kszta�-
towania zachowania obejmuj� mi�dzy innymi takie elementy, jak bardziej
skuteczne wydawanie polece� lub pró�b, wydawanie ich we w�a�ciwym czasie,
sygnalizowanie pro�by na kilka minut przed jej wypowiedzeniem, �eby wcze�niej
uprzedzi	 nastolatka, �e zostanie o co� poproszony, lub po prostu rozbijanie
pro�by lub zadania na prostsze elementy, które mo�na realizowa	 etapami.

Wy��cznie dla nastolatków:
wykraczanie poza proces kszta�towania zachowania

Kszta�towanie zachowania to w du�ej mierze podstawa programu zaprezento-
wanego w tej ksi��ce. Znajdziesz tu jednak równie� pewne dodatkowe strategie
i umiej�tno�ci, stworzone szczególnie z my�l� o kontaktach z nastolatkami —
ze wzgl�du na realia okresu dojrzewania, które wywieraj� wp�yw na rodziny
z nastoletnimi dzie	mi, oraz na ogrom zmian, które mog�y zaj�	 od czasu dzie-
ci�stwa. A mianowicie:

� Umiej�tno�ci rozwi
zywania problemów i umiej�tno�ci komunikacji. Wiesz
ju�, �e nastolatkowi nie mo�na tak po prostu wydawa	 rozkazów. Uznaj�c, �e
Twoje nastoletnie dziecko walczy o wi�ksz� niezale�no�	, musisz znale�	 nowe
sposoby na wspólne rozwi�zywanie problemów oraz na komunikowanie si�
w sposób pe�en wzajemnego szacunku.

� Zmiana szkodliwych przekona	. Jak mówili�my ju� wcze�niej, b��dne prze-
konania i oczekiwania oraz dynamika relacji mi�dzy rodzicami a dorastaj�cym

                                  
3 Patrz: Your Defiant Child autorstwa Russella A. Barkleya i Christine M. Benton

(Guilford Press, Nowy Jork 1998).
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dzieckiem to niezwykle �atwopalny materia�, od którego mo�e wybuchn�	
po�ar mi�dzy rodzicami a dzieckiem; to wiatr, który mo�e rozdmucha	 pe�za-
j�cy p�omie� buntu. W miar� dorastania Twojej córki lub syna coraz wa�niejsza
staje si� konieczno�	 przeanalizowania i przemy�lenia przekona�, które mog�
wywiera	 wp�yw na konflikty mi�dzy Wami.

� �wiadomo�� struktury rodziny. Do czasu, kiedy Twoje dziecko wesz�o
w okres dojrzewania, w Twojej rodzinie mog�o wykszta�ci	 si� wiele ró�nych
wzorców funkcjonowania, z których cz��	 jest niezwykle podatna na bunt
i konflikty miedzy rodzicami a nastolatkiem. Na ile „blisko” swojego nasto-
latka chcesz by	? Poziom nadzoru i przewodnictwa rodzicielskiego nale�y
dostosowa	 do rosn�cej dojrza�o�ci dziecka. Je�li tego typu zmiana zostanie
zaniedbana, z pewno�ci� wywo�a jego bunt. A co z Tob� i z drugim rodzicem
(je�li jest obecny)? Czy jeste�cie jednomy�lni w Waszym wysi�ku wychowaw-
czym, w tym w stosowanej dyscyplinie, czy mo�e Twoje nastoletnie dziecko
jest mistrzem strategii „dziel i zwyci��aj”? Czy rz�dzisz „�elazn� r�k�”, czy te�
wiesz, kiedy negocjowa	? Czy okre�li�by� swój styl wychowywania jako „libe-
ralny” czy raczej „pob�a�liwy”? Czy kiedykolwiek znalaz�e� si� w sytuacji, w której
z czystej frustracji zrezygnowa�e� ze swojego autorytetu? Wielu rodziców skraj-
nie zbuntowanych nastolatków ulega tej pokusie.

Wszystkie te rozwa�ania pokazuj�, na jakie tortury skazuje droga prowadz�ca
do buntu. cie�ka ta nie zosta�a wydeptana wy��cznie przez Twoje dziecko, ale
wy��obi�y j� równie� wrodzone cechy ka�dego z Was, stres, nad którym nie
masz zbyt du�ej kontroli, psychologiczne i fizyczne zmiany towarzysz�ce wiekowi
dojrzewania, ró�norodne relacje, które przez lata kszta�towa�y si� w Twojej
rodzinie, oraz sposób, w jaki jako rodzice radzili�cie sobie z tym wszystkim.
To dlatego uwa�amy, �e bli�sze prawdy jest stwierdzenie, i� to rodzina, a nie
konkretny nastolatek boryka si� z problemem buntu. Inicjuj�c wysi�ki podej-
mowane w celu wyeliminowania buntu, który obecnie dominuje w Waszym
domu, musisz uwzgl�dni	 wszystkie czynniki wp�ywaj�ce na kszta�t Waszej
rodziny.

Bunt jako cz��� rozwoju rodziny

Marla nie potrafi�a patrze	 na bunt swojej córki inaczej ni� jak na co�, co zako-
rzeni�o si� w niej i zacz��o �y	 w�asnym �yciem. Z zewn�trz bunt cz�sto przy-
biera taki w�a�nie pozór. Tak naprawd� wszystko jednak jest znacznie bardziej
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skomplikowane. Oczywi�cie Jenna by�a zawsze w gor�cej wodzie k�pana i tro-
ch� nadwra�liwa. Mia�a rodziców wy��cznie dla siebie przez ca�e 6 lat, zanim na
�wiat przysz�y bli�niaki i przez pierwsze kilka lat rywalizacja mi�dzy rodze�-
stwem by�a znacznie ostrzejsza, ni� Marla mog�aby si� kiedykolwiek spodzie-
wa	. Jenna przyzwyczai�a si� jednak jako� do sytuacji, przynajmniej do czasu
narodzin Tylera trzy lata temu. Marla naprawd� potrzebowa�a wówczas jej
pomocy, ale Jenna ca�kowicie poch�oni�ta by�a sprawami jedenastolatki uda-
j�cej szesnastolatk�, wi�c Marla przez wi�kszo�	 czasu po prostu zostawia�a swoj�
upart� pierworodn� jej w�asnym sprawom. Wszystko uk�ada�o si� dobrze do
czasu, gdy Jenna posz�a do siódmej klasy. Marla naprawd� stara�a si� ni�
wtedy zaj�	, widz�c, �e jej córk� ca�kowicie poch�ania �ycie towarzyskie, i nagle
bardzo si� denerwuj�c tym, do czego to wszystko zmierza.

Marla nie mia�a poj�cia, w jaki sposób straci�a kontakt z Jenn�, ani dlacze-
go jej córka ca�y czas wydawa�a si� w stosunku do niej tak wrogo nastawiona.
Wiedzia�a, �e m�ode dziewcz�ta s� cz�sto wybuchowe i pragn� potwierdza	
swoj� niezale�no�	, jednak nieustanny antagonizm Jenny przybra� znacznie
bardziej skrajn� form� ni� ten, który zaobserwowa�a u dzieci swojej starszej
siostry lub u starszych dzieci swoich znajomych. Je�li tak dalej pójdzie, jak
sko�czy Jenna? Co stanie si� z relacj� mi�dzy nimi?

Kiedy Jenna mia�a 8 lub 9 lat, jedyn� rzecz�, jak� zajmowa�a si� Marla,
by�a próba powstrzymania dwóch ha�a�liwych bli�niaków od zdemolowania
domu — i siebie nawzajem. Kiedy Jenna potrzebowa�a uwagi, Marla cz�sto
musia�a odsuwa	 jej potrzeby na bok, na bardziej odpowiedni� chwil�, która
cz�sto nigdy nie nadchodzi�a. Jenna przesz�a przez faz� napadów z�o�ci, których
nat��enie bez trudu rywalizowa�o z wybuchami jej m�odszych braci. �eby
utrzyma	 spokój, Marla ulega�a niekiedy ��daniom córki, co czyni wielu udr�-
czonych rodziców. Pó�niej stara�a si� zrekompensowa	 jej brak czasu, sp�dzaj�c
z ni� chwile, kiedy uda�o jej si� wreszcie po�o�y	 synów do �ó�ka. Wtedy jednak
by�a ju� zbyt zm�czona, �eby gra planszowa z Jenn� wzbudza�a jej entuzjazm.
M�� Marli, Greg, zda� sobie spraw�, �e jego �ona jest na skraju za�amania,
i przej�� znaczn� cz��	 obowi�zków, a w domu na kilka lat zapanowa� spokój.
Jenna sta�a si� kochaj�c� siostr�, która z dum� opiekowa�a si� maluchami,
gdy matka sz�a do sklepu po mleko.

Potem jednak na �wiat przyszed� ma�y Tyler i chaos powróci�. Marla uzna�a,
�e Jenna zas�uguje, by traktowa	 j� jak dorastaj�c� dziewczynk�, któr� przecie�
by�a, i cz�sto pozwala�a jej podejmowa	 samodzielne decyzje. W czasie, gdy
Tyler mia� 3 lata a bli�niaki 8, wszystko zacz��o znów dobrze si� uk�ada	, a Marla
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zapragn��a sp�dza	 wi�cej czasu ze swoj� nastoletni� córk�. Na to w�a�nie
czeka�a przez tyle lat: na szans� wspólnych wypadów na zakupy, na mo�liwo�	
rozmawiania o marzeniach, obawach i nadziejach córki. Za ka�dym razem
jednak, gdy pyta�a, czy Jenna nie mia�aby ochoty na wspólne wyj�cie na lunch,
wizyt� u fryzjera lub na si�owni, Jenna odpowiada�a, �e ma inne rzeczy do
roboty. Ci�gle wisia�a na telefonie, a kiedy matka stara�a si� wykaza	 zainte-
resowanie jej �yciem i pyta�a, z kim rozmawia, Jenna odpowiada�a: „I tak jej
nie znasz”.

Kiedy pad�a pierwsza odpowied�: „To nie twoja sprawa, mamo”, a potem:
„Nie wciskaj nosa w moje sprawy mamo. Czemu teraz tak ci� to interesuje?”,
Marla zacz��a si� niepokoi	. Kiedy jej córka przesta�a trzyma	 si� ustalonych
godzin powrotu do domu oraz gdy kilkakrotnie wyczu�a od niej zapach papie-
rosów po powrocie ze szko�y, Marla postanowi�a wkroczy	 do akcji, ��daj�c
informacji na temat tego, kim s� jej znajomi, zaostrzaj�c godziny powrotu do
domu i bombarduj�c j� pytaniami o zadania domowe i stopnie. Jenna reago-
wa�a z rosn�c� pogard�, ich codzienne kontakty przybra�y form� coraz g�o�niej-
szych k�ótni, z których w wi�kszo�ci wypadków Marla wychodzi�a pokonana:
Jenna siedzia�a zamkni�ta w swoim pokoju, a Marla robi�a za ni� wszystko,
o co wcze�niej j� prosi�a.

W ci�gu kilku ostatnich lat Jenna wyrobi�a sobie nieprzyjemn� strategi�,
dzi�ki której mog�a skutecznie pozby	 si� swojej matki. Jedyne, co musia�a
zrobi	, �eby osi�gn�	 to, co chce, lub unikn�	 robienia tego, czego ��da od niej
matka, to zachowywa	 si� coraz bardziej agresywnie i reagowa	 z coraz wi�ksz�
w�ciek�o�ci�. W pewnym momencie jej matka poddawa�a si� — poniewa�
szokowa�o j� i parali�owa�o zachowanie jej córki, poniewa� by�a zbyt zm�-
czona, �eby „po raz kolejny” toczy	 t� sam� bitw�, poniewa� to „nie by�o tego
warte”, poniewa� kto� i tak musia� wykona	 dan� prac�, i tak dalej. Je�li spyta	
Jenn�, dlaczego zachowywa�a si� w taki, a nie inny sposób, odpowiedzia�aby:
„Nie wiem” lub: „To wina mamy, traktuje mnie jak dziecko”. Tak naprawd�
jednak nie wie, dlaczego tak post�puje. Nie uknu�a podst�pnego planu dopro-
wadzenia matki do szale�stwa; nie kalkuluje z pe�nym wyrachowaniem: Pomy�l-
my. Ostatnim razem nazwa�am mam� pod�
; tym razem powiem jej, �e jest g�upia
i to powinno j
 powstrzyma�. Jedyne, co wie, to �e je�li b�dzie napiera	 wystar-
czaj�co mocno, jej matka ust�pi. Jedyne, co wie Marla, to �e nic, co robi, nie
jest w stanie zmusi	 jej córki do pos�usze�stwa. Prawda jest jednak taka, �e
przez swoj� uleg�o�	 Marla nie�wiadomie nagradza�a zachowanie, które tak
bardzo chcia�a wyeliminowa	.
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Jeste�my najwspanialsz
 zabawk
 naszych nastoletnich dzieci4.
Na szcz��cie sytuacja nie musi wygl�da	 w ten sposób. W kolejnych czte-

rech krótkich rozdzia�ach pomo�emy Ci przyjrze	 si� dok�adniej swojemu
nastoletniemu dziecku i sobie samemu, �eby� zyska� pe�niejszy obraz tego, co
kryje si� za buntownicz� postaw� Twojego dziecka. Uzbrojony w t� wiedz�,
b�dziesz gotów, by zacz�	 dokonywa	 zmian na lepsze. W chwili obecnej jednak
po�wi�	 kilka dni wy��cznie na obserwacj� przymusu w Twoim domu.

Podejmowanie dzia�ania

� Przez kolejnych kilka dni, kontynuuj�c czytanie ksi��ki, przygl�daj si� swoim
interakcjom z nastoletnim dzieckiem. Kiedy dojdzie do konfliktu, zanotuj
to, na przyk�ad: „Pok�ócili�my si� o to, jak Tina ubra�a si� do szko�y” lub:
„Danny nie odrobi� dzi� wieczorem zadania domowego”.

� Kiedy minie ju� „sza� walki” — ale na tyle wcze�nie, �eby nie zapomnie	
jej szczegó�ów — postaraj si� opisa	 wymian� zda�, korzystaj�c z modelu
ze strony 41: zapisz swoj� pro�b�, odpowied� dziecka, zaznaczaj�c zgod� lub
niezgod� na wykonanie polecenia, nast�pne pro�by w kolejno�ci ich poja-
wiania si� oraz sposób, w jaki dosz�o do eskalacji konfliktu mi�dzy Wami.
Post�puj tak w przypadku jak najwi�kszej liczby konfliktów, jakie jeste�
w stanie zapisa	, pami�taj�c, �eby zanotowa	, jak zako�czy�a si� ka�da inter-
akcja.

� Pod koniec tego 	wiczenia (po kilku dniach lub po tygodniu, bez wzgl�du
na up�yw czasu), przyjrzyj si� swoim zapiskom. Czy istniej� podobie�stwa
mi�dzy dialogami? Czym si� ró�ni�? Czy dostrzegasz jakie� wzorce? Czy
wzorce s� zgodne z tym, co zapisa�e� w listach kontrolnych z rozdzia�u 1.?
Je�li nie, co by� zmieni�?

� W chwili obecnej postaraj si� nie przypisywa	 swojemu nastoletniemu
dziecku �adnej motywacji ani winy. Zastanów si� jednak nad w�asn� rol�:
czy dostrzegasz w ka�dej z rozmów co�, co zrobi�e� lub czego nie zrobi�e�, a co
mog�o przyczyni	 si� do eskalacji buntu? Czy Twoim zdaniem istnieje co�,
co móg�by� zrobi	 inaczej?

                                  
4 Z podzi�kowaniami dla Howarda Glassera, który w ksi��ce Transforming the

Difficult Child (Nurtured Heart, Tucson 1999) stwierdzi�: „Jeste�my bez w�tpienia
ulubion� zabawk� naszych dzieci”.




