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Ergenlikte Yaşanan Zorluklar
Ergenlik çağında yaşadığın iniş çıkışlar nedeniyle kendini bir hız trenine
binmiş gibi hissedebilirsin ve bu her zaman eğlenceli olmayabilir. Peki, bu
konuda yardım ister misin? Bazı gençlerin ergenlikle ilgili neler söylediğine
bak ve soruları cevapla.

“Ergenlik kızlar için hiç de
eğlenceli değil. Acı çekiyorsun,
aklın karışıyor, yani ergenlikle
ilgili neredeyse her şey can
sıkıcı!” (Oksana).

Ergenliğe girme ve yetişkin olma fikri
sende nasıl duygular uyandırıyordu?

HEYECAN MI? KORKU MU? Yoksa
HER

˙
IK
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˙
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Ergenliğe girerken yaşadığın en büyük
zorluk neydi?

“Bir mutlusun, bir mutsuz.
Bu erkekler için normal mi
bilmiyorum ama ben böyle
hissediyordum” (Brian).

Ergenliğe girdiğinde ruh halinde ani değişiklikler oldu mu?
Neler hissetmiştin?

Duygularını kontrol edebilmek için neler yapabilirsin?
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“Vücudumun geliştiği dönemde
bilerek kambur duruyor, bol
tişörtler giyiyordum. Vücudumdaki
değişikliklerin nedenini bilsem de
bu durumdan memnun değildim
ve çok utanıyordum. Kendimi çok
tuhaf hissediyordum” (Janice).

Ergenlik dış görünüşünle ilgili düşüncelerini nasıl etkiledi?

Sence dış görünüşle ilgili dengeli bir bakış açısı nedir?

“Artık tüm erkeklerin gıcık
olduğunu düşünmüyordum.
Hatta bazılarını yakışıklı buluyordum.
Birine âşık olma fikri de eskisi kadar
kötü gelmiyordu. Arkadaşlarımla
sürekli kimin kimden hoşlandığını
konuşuyorduk” (Alexis).

Ergenliğe girmek karşı cinse bakış açını nasıl etkiledi?

Kutsal Kitap “Cinsel ahlaksızlıktan kaç” der
(1. Korintoslular 6:18). Sence bu neden yararlı bir öğüt?
Bu öğüde uyma kararlılığını nasıl güçlendirebilirsin?
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“Her şeyi içime atardım.
Keşke anne babamla daha çok
konuşsaydım. O zaman ergenlik
çağım herhalde çok daha güzel
geçerdi” (Jeremy).

˙
Ilk başta zor olsa da, ergenlikte yaşadığın sıkıntıları anne
babanla ya da güvenilir başka bir yetişkinle paylaşman
sence neden iyi olur? (Özdeyişler 17:17’yi oku.)

Tanıdığın hangi yetişkinle duygularını rahatça paylaşabilirsin?

“Ergenlik benim için zor bir
dönemdi ve anne babam yardım
etmeseydi herhalde çok daha zor
olurdu. Annem her zaman yanımda
olduğunu ve ne zaman istersem
bana yardım etmeye hazır olduğunu
söyledi” (Karina).

Anne baban ergenlikte yaşadığın değişikliklerle başa çıkmana
şimdiye kadar nasıl yardım etti?

Anne babanın senin için başka ne yapmasını isterdin?
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“Ergenliğe girmek çok büyük bir olaymış
gibi görünebilir. Ama tüm hayatını
düşünürsen bu dönem oldukça kısa.
Hem bu sayede yetişkinliğe ilk adımını
atmış oluyorsun” (David).

Ergenliğe yeni giren birine ne tavsiye ederdin?

Anne Babana Sor
˙
Inanması zor olsa da bir zamanlar anne baban da senin yaşadığın değişiklikleri yaşadı.
Onlara ergenlik çağında yaşadıklarıyla ilgili hangi iki soruyu sormak isterdin?
Sorularını aşağıya yaz, bu kısmı kes ve anne babana göster.
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