
МЛАДИТЕ ПРАШУВААТ � РАБОТЕН ЛИСТ

Како �олесно �а �о �оминам
�убер�е�о�?
По�еми�е и �а�ови�е во �убер�е�о� се како �а се возиш на �обо�ан,
само ш�о не е секо�аш �олку забавно. Ш�о може �а �и �омо�не?
Прочи�ај �и сле�ниве комен�ари и о��овори на �рашања�а �о� нив.

„Пубер�е�о� воо�ш�о не е заба-
вен за �евојки�е. Тоа е �ежок,
болен и хао�ичен �ерио�!“
(Оксана).

Дали �омисла�а �ека вле�уваш во
�убер�е� и �очнуваш �а созреваш

ТИ СЕ ДОПА
́
ГА, ТЕ ПЛАШИ

или И ЕДНОТО И ДРУГОТО?

Ш�о најмно�у �е ис�лаши ко�а влезе
во �убер�е�?

„Е�ен момен� бев среќен, а
веќе сле�нио� �ажен. Не знам
�али е �ака кај си�е, ама со
мене беше �ака“ (Брајан).

Дали о�како влезе во �убер�е� рас�оложение�о
�очна на�ло �а �и се менува? Ш�о чувс�вуваше?

Ш�о можеш �а на�равиш за �а �и кон�ролираш чувс�ва�а?
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„Ко�а �очнав �а се развивам,
намерно о�ев �о��рбавено и
носев широки маици. Иако
знаев зош�о ми се менува �ело-
�о, се чувс�вував мно�у не�рија�-
но и засрамено. Како �а ми се
случуваше неш�о не�риро�но“
(Џенис).

Како �очна �а �ле�аш на �вое�о �ело �ора�и �ромени�е
во �убер�е�о�?

Ш�о би рекол, кое е урамно�ежено �ле�иш�е
за из�ле�о� на �ело�о?

„Веќе не мислев �ека мом-
чиња�а се �оса�ни. О�е�наш
�ури некои ми с�анаа сим�а�ич-
ни, и �очна �а ми се �о�а�́а мис-
ла�а �а би�ам заљубена во не-
ко�о. Всушнос�, ,кој на ко�о му
се сви�́а‘ с�ана омилена �ема
на раз�овор“ (Алексис).

Како �очна �а �ле�аш на с�ро�ивнио� �ол о�како
влезе во �убер�е�?

Библија�а вели: „Бе�ај�е о� блу�!“ (1. Коринќани�е 6:18).
Зош�о е �аме�но �а �о �ослушаш овој сове�, и како мо-
жеш �а би�еш цврс�о решен �а �о �равиш �оа?
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„Мно�у �ешко си �и иска-
жував чувс�ва�а. Би сакал �а
имав �о�олема храброс� �а збо-
рувам со мои�е ро�и�ели. Така
вероја�но мно�у �олесно ќе �и
�оминев �инејџерски�е �о�ини“
(Џереми).

Колку и �а �и звучи чу�но, зош�о е �обро �а се о�во-
риш �ре� �вои�е ро�и�ели (или �ре� �ру� возрасен во
ко�о имаш �оверба) и �а им кажеш ш�о �е измачува
во �убер�е�о�? (Прочи�ај Изреки 17:17.)

Со кој возрасен би �и било најлесно �а зборуваш?

„Пубер�е�о� беше чу�на фаза о�
мојо� живо�, а ќе беше уш�е �о-
лошо ако не ми �ома�аа ро�и�е-
ли�е. Мајка ми ми рече �ека мо-
жам �а зборувам со неа во
секое време и за ш�о и �а било“
(Карина).

Ш�о на�равија ро�и�ели�е �осе�а за �а �и �омо�на�
�а се с�равиш со �ромени�е во �убер�е�о�?

Ш�о �ру�о би сакал �а на�рава� за �ебе?
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„На некој ш�о се�а вле�ува во �убер�е�
би му рекол �ека можеби из�ле�а
с�рашно во момен�о�. Ама �убер�е�о�
е е�ен кра�ок �ерио� о� живо�о�. Тој
е само �рео�на фаза ш�о �и �ома�а
�а с�анеш возрасна личнос�“ (Дави�).

Каков сове� би му �ал на некој ш�о се�а вле�ува
во �убер�е�?

Прашај �и ро�и�ели�е
Можеби не �и се верува, но и �вои�е ро�и�ели �оминале низ ис�и�е �ромени низ кои ми-
нуваш �и се�а. Кои �ве рабо�и би сакал �а �и �рашаш во врска со време�о ко�а �ие биле во
�убер�е�? За�иши �и �рашања�а. Исечи ја рамка�а. Покажи им ја на ро�и�ели�е.
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