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Küldetésünk
A Dove-nál küldetésünknek tekintjük, hogy a fiatalokat
pozitív gondolkodásra ösztönözzük a saját külsejükkel
kapcsolatban, ezzel segítve őket abban, hogy a legtöbbet
hozzák ki magukból. Világszerte a lányoknak több mint
fele nem rendelkezik elegendő önbizalommal a
testképével kapcsolatban, és 10 lány közül nyolc olyan
mindennapi tevékenységeket is próbál elkerülni, mint
például a közös program a barátokkal vagy családdal,
csapatsportok, sportklub-tagságok, csak azért mert nincs
megelégedve a külsejével.

Önbecsülés: Az a szemlélet, amit
önmagunkkal és a saját értékünkkel
kapcsolatban közvetítünk.
Testképpel kapcsolatos önbizalom: A saját
kinézetünkről alkotott véleményünk, az
azzal kapcsolatos érzéseink, és az ennek
következtében tanúsított viselkedésünk.

Azért indítottuk útjára 2004-ben a Dove Önbecsülési
Projektet, hogy segítsünk a szülőknek, tanácsadóknak és
tanároknak pozitív üzeneteket közvetíteni, és biztosítani,
hogy a következő generáció női tagjai boldog, elégedett
felnőttekké válnak, akik nem küzdenek a szépségideálok

Küldetésünk, hogy több mint

által jelentett nyomásból fakadó önbizalomhiánnyal.
Ezt a füzetet szakértők írták, és szülők állították össze
szülők részére. Reméljük, hogy a következő lapokon
körvonalazott tanácsok és gyakorlatok támogatást
nyújtanak abban, hogy segíts lányodnak meglátni a saját
különleges szépségét és rátaláljon arra a
magabiztosságra, amelytől ragyogni fog. Látogass el a
dove.com/selfesteem weboldalra, ahol további cikkeket,
történeteket, tanácsokat és támogatást kaphat, amellyel
segíthet lányának a legjobbat kihozni önmagából.

Lányainknak fiatal nőinek!

40 millió
fiatalnak nyújtsunk
segítséget világszerte a Dove
önbecsülés-fejlesztő
programjaival, és a
testképpel kapcsolatos
önbizalom növelését célzó
oktatásával.

a jövő gyönyörű,
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Hogyan használd
fiúkkal?
A Különleges vagyok program leginkább a lányoknál
működik, de a fiúk esetében is szórakoztató és hatásos
lehet. A Különleges vagyok programban résztvevő
lányok ugyanis saját tapasztalataik kontextusában
ismerkedhetnek meg a szépségideálok és más hasonló
fogalmak jelentésével, hiszen a program bármilyen
kulturális vagy társadalmi környezetre ráilleszthető.
Ugyanez igaz a fiúk esetében is. A legfontosabb dolog
azt szem előtt tartani, hogy mindig biztosíts a nyílt
párbeszédet és egy olyan biztonságos helyet, ahol a fiad
vagy a lányod bátran elmerülhet ezekben a témákban.
Másik lehetőségként használhatod a Dove Önbecsülési
Projekt „Magabiztos vagyok” című programját is. Ez egy
iskolai program, amelyet fiúkból és lányokból álló vegyes
csoportok részére fejlesztettünk ki.
A „Magabiztos vagyok” program ingyenesen letölthető a következő weboldalról:
dove.com/selfesteem.
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A füzetről
Szülőként természetes, hogy a legjobbat szeretnénk a

Kutatásunk azt mutatja, hogy azzal, ha olvasol az itt leírt

lányainknak – hogy boldog, egészséges és magabiztos

problémákról, és teszel ellenük, jelentős mértékű pozitív

felnőttek váljanak belőlük.

hatást érhetsz el a lányod önbecsülésén.

Sokszor azonban könnyebb ezt mondani, mint megtenni,
különösen tizenéves korban, vagy az azt megelőző

Mi pedig abból indulunk ki, ami a legnagyobb

években, amikor a gyermekek teste változik, önbizalmuk

hatással lehet a dolgokra: belőled. Vannak, akik

sérülékeny, és próbálnak megbirkózni a gyermekkorból

meglepetésként ér, amikor megtudják, hogy a lányok

kivezető átalakulással.

életében még a mai napig a szülők számítanak az
első számú példaképnek. Ennek tudatában a te
felelősséged az, hogy példát mutass és megtanuld

Hogyan segíthetsz a lányodnak a pozitív testkép

önmagadat is szeretni.

kialakításában, és abban, hogy megtalálja önmagát,
amikor a világ tele van irreális megjelenést sulykoló

Az útmutatóban található cikkek a Dove Önbecsülési

ideálképekkel: egydimenziós, „hibátlan” szépséggel, és a

Projekt internetes felületén is elérhetők számtalan más,

„tökéletes” életmódról szóló beszűkült üzenetekkel?

fiatal lányokat érintő témával kapcsolatos szakértői

Hogyan segíthetsz neki megbirkózni a tizenéves kor olyan

tanáccsal együtt, emellett videókat és tevékenységeket is

buktatóival, mint például a külsővel kapcsolatos zaklatás,

találsz, amelyeket a lányoddal is megoszthatsz.

hogyan ösztönözheted egészséges étkezésre, vagy
hogyan támogathatod az örömteli testmozgásban
(anélkül, hogy rosszul érezné magát az étkezést vagy az

dove.com/selfesteem

alakját illetően)?
A „Különleges vagyok” program kidolgozása során
tanácsokat gyűjtöttünk néhány olyan kulcsfontosságú
témáról, amelyről tudjuk, hogy hatással van a fiatalok
önbecsülésére és testképpel kapcsolatos önbizalmára, a
médiától kezdve a kortársak általi és kulturális nyomáson
keresztül, a kinézet miatti cikizésig és zaklatásig. A
pszichológia, testkép, önbecsülés, étkezési zavarok és a
médiában megjelenő ábrázolás szakértőivel
együttműködve egy olyan forrásanyagot hoztunk létre a
számodra, amely a tanácsadásra és a cselekvésre
összpontosít.
Az útmutatóban található cikkek és tevékenységek
segítségével azonosíthatod azokat az önbecsüléssel
kapcsolatos problémákat, amelyekről úgy gondolod,
hogy a te lányodat is érintik, és elkezdheted kezelni
ezeket. Minden részben találsz egy teendőkkel
kapcsolatos ellenőrzőlistát. Ez támpontokat ad a pozitív
változásokhoz, vagy ahhoz, hogy beszélgetést
kezdeményezz a lányoddal az őt bántó dolgokról, vagy
az esetlegesen félő címzett zavaró üzenetekről.

Az útmutató használata
Az útmutató olyan kulcsfontosságú témákat feldolgozó
cikkek sorozatából épül fel, amelyekről tudjuk, hogy
összefüggésben áll a lányok önbecsülésével. Minden cikk
egy bevezetéssel indul, képet adva arról, hogy miért is
fontos az adott téma. Ezt követően – annak érdekében,
hogy segítsünk a gyakorlati változások végrehajtásában –
összeállítottunk egy ellenőrzőlistát a teendőkkel
kapcsolatban, amely önbecsülési szakértőink testképpel
kapcsolatos önbizalom növelését célzó ötleteit
tartalmazza. Végül pedig a „Vágjunk bele!” részben adunk
néhány tippet ahhoz, hogy hogyan kezdd el a
beszélgetést még ma. Hiszen miért is várnál holnapig?

VÁGJUNK IS BELE!
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1-Tanuld meg
szeretni
önmagad!
Az önkritika gyakori jelenség a tizenéves lányok
körében. Milyen gyakran figyelmeztetted a lányodat arra,
hogy ne húzza le önmagát? Gyakran azonban a szülők

A testképpel kapcsolatos önbizalom önmagunk szeretetével
kezdődik

önbecsülése is alacsony, előfordulhat tehát, hogy te

Az oxfordi (Egyesült Királyság) társadalmi problémák

mutatsz példát erre a rossz szokásra, arra, hogy

kutatóközpontja által közzé tett, „Tükröm, tükröm” című

önmagadat kritizálod. Előfordult már, hogy azon kaptad

kutatás szerint a nőknek közel 80 százaléka nincs

magad, hogy a tükör előtt morogsz és a külsőd miatt

megelégedve azzal, amit a tükörben lát. Aggasztó, hogy a

panaszkodsz? Neked talán fel sem tűnik, de a lányod

Nyugat-Angliai Egyetem Megjelenéskutató-központja által

valószínűleg észreveszi.

végzett kutatás nemrégiben készült összefoglalása szerint
azon anyukák esetében, akik maguk sincsenek
megelégedve a saját testükkel, nagyobb eséllyel fordul elő,
hogy a lányaik is önbizalomhiánnyal küzdenek.
Nem egyszerű megváltoztatni azt, ahogyan önmagadra
tekintesz, a jó hír azonban az, hogy van néhány olyan
technika, amely segíthet neked jobban érezni magadat a
bőrödben. Cserébe pedig a lányod is átveszi majd a
pozitív hozzáállásodat.

Ha azt szeretnéd, hogy a lányod erős
önbecsüléssel és önbizalommal
nőjön fel, egyetlen egyszerű dolgot
tehetsz:
Szeresd önmagad!
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Szeresd önmagad!
Ellenőrzőlista a teendőkhöz:
Az egyik legfontosabb lépés annak érdekében, hogy
segíts táplálni a lányod önbizalmát nem más, mint hogy

VÁGJUNK IS BELE!

építed a sajátodat és jobban érezd magad a bőrödben.
Dr. Susie Orbach világhírű pszichoterapeuta és nőjogi

Járjátok körbe a lányoddal együtt, hogy mennyire

aktivista hasznos és átgondolt teendőket felsoroló

egyszerűen lehet digitálisan módosítani egy képet,

ellenőrzőlistája segít leállni önmagad kritizálásával.

ebből megtudhatjátok, hogy a tökéletes szépség
valójában nem létezik.

Utazz vissza az időben:
Nézegess olyan képeket, amelyek néhány évvel

Beszélj a lányoddal arról, hogy milyen érzései

ezelőtt készültek rólad, és amelyeken tetszel

vannak a saját testével kapcsolatban. Próbálj meg

önmagadnak. Talán észreveszed, hogy annak

pozitív maradni, ne kezdd el kritizálni önmagadat.

ellenére, hogy akkor is elégedetlen voltál a testeddel,
most úgy tűnik, mégis jól néztél ki. Ez nagyszerű

Válasszatok egy jelszót a lányoddal, aminek

gyakorlat arra, hogy segíts elfogadni és élvezni a

segítségével figyelmeztethet téged, ha kritikus vagy

testedet úgy, ahogy van.

negatív vagy önmagaddal szemben. Ez

Részesítsd a testedet
elismerésben mindazért, amit átélt:
Ne feledd, hogy a tested él, dolgozik, és nagy
valószínűséggel életet is adott. Felneveltél egy
gyermeket, és számtalan csatát vészeltél át.
Természetes, hogy a testünk a korral változik. A tiéd
meglehetősen csodálatos.

Ne hasonlítsd össze a testedet
modellekkel vagy színésznőkkel:
Ne feledd, hogy a magazinokban, interneten és a
közösségi médiában látott képeket gyakran
rendkívüli mértékben feljavítják digitálisan. Azok
nem feltétlenül valódi nőket és férfiakat ábrázolnak.

Teremts kapcsolatot a testeddel:
Szánj időt arra, hogy egy rövid, 15 másodperces
gyakorlattal nyújtsd meg a nyakadat vagy hátadat. Tarts
szünetet és végezz légzőgyakorlatokat, hogy érezd a
testedben áramló erőt.

Csak pozitív gondolatok:
Beszéljétek meg a lányoddal, hogy mit szerettek
egymás stílusában. Csak a pozitív dolgokat tegyétek
szóvá, és próbáljatok konkrét példákat felhozni.
Figyeld meg, hogy a lányod mely tulajdonságaidat
csodálja leginkább benned, és emlékeztesd magadat
ezekre, ha egy kis lendületre van szüksége az
önbizalmadnak.

mindkettőtöknek segít majd odafigyelni erre, és
lehetőséget ad a lányodnak arra, hogy a pozitív
testkép (body positivity) ügyének élére álljon.
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2- Testbeszéd:
Használd a szavak
erejét, és érezd
magad jól!
Talán úgy tűnhet, ha a súlyod vagy a
hajad miatt panaszkodsz, az remek módja
annak, hogy megtaláld a közös hangot a
lányoddal és a barátnőiddel, de ha ennek
hatásait tartod szem előtt, akkor rájössz,
hogy nem érdemes ilyesmiről beszélgetni.
Vess véget a testbeszédnek és minden
egyéb negatív önkritikának, és
kezdeményezz újfajta beszélgetéseket.
Észre fogod venni, hogy mennyivel jobb
érzés lesz.
A testünkről való beszélgetés a barátnők között szinte íratlan
szabályként mindig előkerül: Folyamatosan és automatikusan
erről beszélünk. Tudod, hogy megy ez: „Kövérít ez a farmer,”
„Rengeteget híztam mostanában,” vagy „Te jó ég!
Borzalmasan néz ki a bőröm!”
Tanítsd meg a lányodat arra, hogy pozitívan beszéljen a
testéről.
Ha te nem követsz el olyan hibát, hogy önmagadat lehúzod,
akkor bizony kisebbségben vagy. A Psychology of Women
(Női pszichológia) folyóiratban nemrégiben megjelent,
főiskolás lányokkal végzett tanulmány szerint a résztvevők 93
százaléka tanúsított ilyen típusú viselkedést és csatlakozott a
testükről szóló beszélgetéshez, és egyharmaduk
rendszeresen tette mindezt. A vizsgálatból az is kiderült, hogy
azok, akik gyakrabban panaszkodtak a súlyukról – valós
méreteiktől függetlenül – kevésbe voltak megelégedve a
testükkel.
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„A szavak nagy hatással lehetnek az önbecsülésre, és ha

Nézd csak meg ezeket a hasztalan dicséreteket.

folyamatosan negatív dogokat mondunk a testünkről,

A testünkről folytatott beszélgetések nem csak

azzal azt az elképzelést erősítjük, hogy csak egyféle

önostorozásra utalnak. Még ha pozitívan beszélsz a

testalkat lehet szép” – magyarázza Jess Weiner testkép-

külsődről, akkor is szükségtelen figyelmet fordítasz

szakértő. „Ez egy olyan minta, amelyet meg kell

bizonyos fizikai jellemzőkre. Ha megdicséred egy

szüntetnünk, ha azt szeretnénk, hogy a lányaink

barátodat, hogy milyen remekül néz ki, majd

felnőttként elégedettek legyenek saját testükkel.”

hozzáteszed, hogy „Fogytál?”, akkor azt a benyomást
kelted, hogy a súly igenis számít, és azt a sztereotípiát

A mindennapi beszélgetéseket is igyekezz nem a
tested köré összpontosítani.

erősíted, hogy csak a vékony testalkat lehet szép.

Az International Journal of Eating Disorders (Étkezési

A lányaink átveszik azt általunk használt nyelvezetet és

zavarok nemzetközi folyóirata) által végzett kutatás

beszédtémákat. Ez pedig végül úgy fog hangzani, mintha a

szerint mindössze hárompercnyi testbeszéd elegendő

fizikai megjelenésünk lenne a legfőbb kritérium, amely

ahhoz, hogy a nők rosszul érezzék magukat a külsejük

alapján önmagunkat és másokat megítélünk és értékelünk.

miatt, és még inkább elégedetlenek legyenek a testükkel.

Valóban azt szeretnénk, hogy a lányaink ez alapján

Ha igyekszel ezeket a beszélgetéseket megszüntetni, az

értékeljék önmagukat?

jelenős hatást gyakorolhat arra, hogy hogyan érzed
magad a bőrödben.
Ehelyett arra kell tanítanunk őket, hogy a szépség nem
Ha kevesebbet koncentrálsz a súlyodra és a

más, mint egy lelkiállapot. Ha értékeljük önmagunkat,

testalkatodra a beszélgetések, üdvözlések, dicséretek

akkor nem számít, hogy mit mond a világ, kellő

során, akkor leszokhatsz arról, hogy a

magabiztosságot fogunk sugározni.

szépségsztereotípiákat erősíted.

„A szavak nagy hatással
lehetnek az
önbecsülésre, és ha
folyamatosan negatív
dogokat mondunk a
testünkről, azzal azt az
elképzelést erősítjük,
hogy csak egyféle
testalkat lehet szép.”
Jess Weiner
testkép-szakértő
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Tanácsok apák részére
Bár te sosem tapasztaltad, milyen kamaszlánynak lenni, ez
nem szabhat gátat az apa-lánya kötelék kialakításában.
Kétségtelenül te is azt szeretnéd, hogy lányod magabiztos fiatal
nővé váljon – ehhez pedig lányodnak szüksége van arra, hogy
az édesapja mellette álljon.
Sok férfi bizonytalanságot, vagy akár félelmet érez, ha a
lányával a pozitív testképpel kapcsolatos önbizalomról vagy a
megjelenésről beszélget. Talán azt gondolják: „Mégis hogyan
segíthetnék? Ez nem igazán az én asztalom.”
Ne aggódj, ha nem tudsz mindenre választ adni. Ehelyett
élesítsd hallgatási képességeit, kísérd végig a lányodat a
problémamegoldás folyamatán, ösztönözd őt arra, hogy
megossza gondolatait, és segíts megoldást találni. Ha
rávilágítasz, hogy hogyan bízzon saját képességeiben, az
segíteni fog lányodnak szembenézni az élet más kihívásaival is,
és építi az önbecsülését.

Uniquely Me – Különleges vagyok: Szülői útmutató a lányok testképpel kapcsolatos önbizalmának fejlesztéséhez
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Testbeszéddel kapcsolatos
teendők ellenőrzőlistája
Vállald az egy
hetes kihívást:
Néhány tipp ahhoz, hogy hogyan folytass
más típusú beszélgetést:
Állítsd magad elé azt a kihívást, hogy egy héten
keresztül nem beszélhetsz a testedről, és nem
illetheted önmagadat más negatív kritikával sem.
Mondd el a barátaidnak és a családodnak, hogy
mire készülsz, így támogathatnak az
elhatározásodban, sőt akár ők maguk is
kipróbálhatják.

Mondd el a barátaidnak, hogy
eleged van a kinézetükről
szóló beszélgetésekből:

Koncentrálj inkább
szórakoztató témákra:
Hangsúlyozd, hogy milyen pozitív

Légy résen, ha legközelebb egy

érzelmi és egészségügyi hatásai

barátoddal találkozol. Ha elkezd a

vannak az életmódváltásodnak. Ha a

kinézetéről beszélni, azonnal zárd

barátod éppen egy új edzésformát

rövidre a témát. Például így: „Imádlak

kezdett el, ahelyett, hogy

téged, és nagyon rosszul esik, hogy így

megkérdeznéd mennyit fogyott tőle,

beszélsz magadról.”

érdeklődj inkább arról, hogy hogyan
érzi magát tőle, erősebbnek érzi-e
magát vagy jobban alszik-e azóta.

A negatív szemléletet váltsa fel pozitív:

Értékeld a testedet mindezért,
amit érted tesz:

Készíts leltárt a testedről, és találj ki minden általad gyakran Az első lépés az önbecsülés és önbizalom
használt negatív szó helyett egy pozitív kifejezést. A „dagadt” felépítéséhez az, hogy szeresd a tested.
szót váltsd ki azzal, hogy „formás”, „molett” vagy „telt.”
Használd arra, hogy feltöltődj energiával:

Menj el sétálni, élvezd a friss levegőt,
kertészkedj vagy vidd el a gyerkőcöket
bringázni.
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Különleges vagyok / Testbeszéd

VÁGJUNK IS BELE!
Mutasd meg a testbeszéddel kapcsolatos

Mondd el neki, hogy hozzád bármikor fordulhat,

teendők ellenőrzőlistáját a lányodnak. Ha a

ha a testével vagy az általában véve a

lányod rosszul érzi magát a bőrében, lehet, hogy

kamaszkorral kapcsolatban kérdései, aggályai

épp csak ennyire van szüksége ahhoz, hogy

vannak, vagy bizonytalan a témát illetően.

fellendüljön az önbizalma.

Bátorítsd arra, hogy tegye ő is ugyanezt a
barátaival.

Használd az ellenőrzőlistát kiindulási
pontként a lányod és közted zajló

Bátorítsd arra, hogy tegye ő is ugyanezt

beszélgetések megváltoztatásához.

a barátaival.
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Különlegest vagyok / Szépség a médiában

3-A szépség eltorzítása
A médiában szereplő nők képeit manapság

Egy Girlguiding által 2012-ben a lányok magatartásáról

olyan drámai mértékben manipulálják, hogy

végzett kutatás szerint továbbá

a „szépséget” egyre elérhetetlenebbnek
érezzük. Segíts a lányodnak ellenállni a
média általi befolyásnak, és meglátni a
valódi képet.
Aggódsz amiatt, hogy a lányodnak irreális elvárásai
vannak a saját megjelenésével kapcsolatban? Ez nem

a lányok 66%-a
gondolta úgy, hogy a nők média
által közvetített ábrázolása az
oka annak, hogy a lányok
fogyókúrázni kezdenek.

meglepő. A Psychology Today (Pszichológia
napjainkban) által "Reklámok mindenhol: Verseny, hogy
féken tartsuk az agyunkat" címmel közzé tett tanulmány
szerint

A mai tizenéveseket napi szinten

5000
reklámüzenettel bombázzák.

Ezek az elvárások nem csak a televízión vagy a
magazinokon keresztül érkeznek, hanem weboldalakon,
blogokon, közösségi oldalakon, videoklipekben, filmekben,
vagy mobiltelefonokon is megjelennek. Az, ahogyan ezek
az üzenetek a nőket és lányokat ábrázolják – a szövegben
és képeken egyaránt – óriási hatással van arra, ahogyan
gyermekeink önmagukra tekintenek, valamint arra, hogy
mivé szeretnének válni.
A médiában látható képek és az alacsony
önbecsülés összefüggése
Az úgynevezett „tökéletes” nő folyamatos, hangsúlyozott
megjelenése a médiában közvetlen hatással van a lányok
testképükkel kapcsolatos önbizalmára.
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Különleges vagyok / Szépség a médiában

A MediaSmarts, amely egy médiában
kapcsolatos tudatosság fejlesztését célzó
szervezet, kutatást végzett a testképpel
kapcsolatban , amelyből kiderült, hogy
mindössze 60 percnyi magazinlapozgatás is
az önbecsülés csökkenését okozza

a lányok 80%-ánál
A brit Credos szakértői csoportja által végzett
„Szép, mint egy kép”felmérésben pedig a
résztvevők egyetértettek azzal a kijelentéssel,
hogy „ha olyan reklámokat látok, amelyekben
vékony modellek szerepelnek, akkor elkezd
zavarni a kinézetem, és szeretnék diétázni/fogyni.”
Hogyan befolyásolják a manipulált képek a
szépségről alkotott elképzeléseinket
A médiában látott, nőket ábrázoló fotók többsége nem
csak ügyes smink és a fotózás során használt profi
megvilágítás eredménye, hanem azokat megjelenés előtt
gondosan felépített digitális utószerkesztés (airbrushing)
segítségével manipulálják. És itt nem csak a pattanások
és más bőrhibák eltüntetéséről van szó. A nők nyakát

A fiatal nők 76%-a
vagy a természetes, vagy pedig az
enyhén retusált képeket részesítette
előnyben a jelentős mértékben
utószerkesztett képekkel szemben.

meghosszítják, mellüket megnövelik, a modellek arcát
más testre helyezik, a mellbimbókat eltávolítják, az
arccsontot felnagyítják, stb. Gyakran olyannyira

Ideje, hogy elhatározzuk magunkat: a valódi arcunkat

megváltoztatják a képet, hogy az eredeti modellt aligha

szeretnénk mutatni

ismernénk fel a való életben.

A Pretty as a Picture kutatásban a Credos fiatal nőket kért
arra, hogy hasonlítsanak össze négy különböző képét,

Ha a retusált képeket egymás mellé teszed azokkal a

amelyen ugyanaz a modell szerepelt különböző digitális

szalagcímekkel, amelyekben az irreális, feljavított

módosításokat követően.

képektől eltérő külsővel rendelkező nőket kritizálják, nem
nehéz rájönni, hogy miért is szeretnék a lányok elérni a

Ha a lányod felismeri, hogy a médiában megjelenő

retusált fantáziavilág által bemutatott megjelenést.

képeket gyakran manipulálják, és azok aligha mutatják a

Claire, a 14 éves Annie édesanyja elmondja: „A lányom
folyamatosan tinimagazinokat olvas, és az abban
megjelenő lányok mindig hibátlanul néznek ki. Hogyan
tudnám megnyugtatni őt a saját kinézetével
kapcsolatban, amikor ilyen képekkel hasonlítja össze
önmagát?”

valóságot, elkezd majd „átlátni” ezeken a képeken, és
meg tudja őrizni önbizalmát a testével kapcsolatban még
akkor is, amikor éppen médiatermékeket olvas, nézeget,
vagy azokkal játszik. Elkezdi felismerni, hogy nem
érdemes összehasonlítani a saját külsejét a gyakran látott
irreális és hamis képekkel.
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| 16

Különleges vagyok / Szépség a médiában

Torzított szépség
Ellenőrzőlista a
teendőkkel
kapcsolatosan:

VÁGJUNK IS BELE!

Segíts a lányodnak a szépséget ábrázoló

Beszélgess a lányoddal a szépség eltorzításáról.

manipulált képek mögé látni.

A cél nem az, hogy eltántorítsd őt attól, hogy
élvezze a tévéműsorokat, magazinokat vagy

Tekints kritikus szemmel a
médiában megjelenő képekre:

blogokat, hanem az, hogy emlékeztesd őt a

Ösztönözd a lányodat arra, hogy a felszín alá lásson az általa

térjetek vissza a témához.

közösen megbeszélt

dolgokra.

Időről

időre

fogyasztott médiával kapcsolatban. Mutass példát arra, hogy
miként kell kritikus szemmel nézni ezekre a képekre, és kérd
meg lányodat, hogy mondja el, miért felesleges
összehasonlítania önmagát a manipulált képekkel.

Ösztönözd a lányodat arra, hogy a barátaival, vagy
egy iskolai projekt keretein belül is foglalkozzon a
témával.

Egészséges humorral fűszerezd:
Nézzétek meg együtt a lányod kedvenc tévéműsorait, vagy

Vajon a lányod elég magabiztos ahhoz, hogy

lapozzátok át közösen a magazinokat, és beszélgessetek

levelet írjon a kedvenc magazinja szerkesztőinek,

azokról a képekről, amelyek különösen irreálisnak tűnnek,

és megkérdezze, hogy hogyan manipulálják a

vagy amelyek csak egy nagyon szűk skálán értelmezik a

nőket ábrázoló képeket a magazin oldalain?

szépség fogalmát. Nevessetek jót azokon, amelyekről
különösen lerí, hogy nem valódiak, vagy amelyek túlságosan
kritikus üzenetet közvetítetnek egy-egy nő megjelenésével
kapcsolatban.

A lányodnak van saját blogja, fiókja Instagramon
vagy Pinteresten, vagy más közösségi oldalakon,
ahol mások figyelmét is felhívhatja erre a témára?

Ismerd meg, hogyan manipulálják a
képeket:
Beszélj a lányoddal arról, hogy vajon ki vehetett részt az adott
„külső” elkészítésében. Például: stylistok, sminkesek, fotósok.

Hozz fel pozitív példákat:
Keress pozitívabb médiaforrásokat, amelyek nem csak a nők
megjelenését, hanem erejüket és kepeségeiket
hangsúlyozzák, és oszd meg ezeket a lányoddal.
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Különleges vagyok / A valódi énem

4-A valódi énem: Gyakorlat
a lányod belső
szépségének kiemelésére
Korunk társadalmában egyre gyakoribb, mondhatni divatos

A lányod megtanulhatja kifejezni saját magabiztosságát

jelenségnek számít, hogy az emberek negatívan beszélnek

A negatív testbeszéd miatt a lányod úgy érezheti, hogy

önmagukról. Ez különösen akkor igaz, ha az érzelmi

nem illendő elfogadni egy-egy dicséretet, illetve, hogy

feldúltság kifejezése céljából a külső megjelenésüket

dicsekedésnek vagy hiúságnak tűnhet, ha valaki arról

kezdik kritizálni. Időnként – ha szomorúak, magányosnak

beszél, hogy miben jó. Az azonban, hogy felismerjük,

érzik magukat vagy egyszerűen csak nincs elég energiájuk

miben vagyunk tehetségesek, és ezeket a

– a lányok esetében úgy fejeződik ki ez az érzés, hogy

tulajdonságainkat értékeljük, fontos tényező a pozitív

„kövérnek” vagy „csúnyának” érzik magukat. A kövér és

önbecsülés kialakításához. Éppen azért állítottuk össze a

csúnya szavak azonban nem érzésekre utalnak, és az

„Valódi énem” gyakorlatot, hogy segítsünk a lányodnak

ilyen típusú beszéd elnyomja a lányok érzések kifejezésére

abban, hogy magabiztos legyen az erősségeit és

alkalmas szókincsét, és túlzott hangsúlyt fektet a külső

képességeit illetően, és értékelje a tehetséget önmagában

megjelenésükre.

és a barátaiban egyaránt.

Kérd meg a lányodat
arra, hogy írjon néhány
sort önmagáról, a
családról és a
képességeiről, ezzel
felfedelezve a saját
belső szépségét.

ÚTMUTATÓ A
GYAKORLATHOZ
A VALÓDI ÉNEM
Ez a szórakoztató és hasznos gyakorlat segít a lányodnak
megfogalmazni, hogy miért szeret „önmaga” lenni.

1
2

3

4

5

Kérd meg a lányodat, hogy keressen magáról egy
olyan fotót, amelyen tetszik önmagának, és nyomtassa
ki.

Ragaszd a fotót a sablon, a lap hátoldala vagy egy
nagy papírlap tetejére.

Figyelmesen olvasd el a sablonon szereplő négy
mondatot, és segíts a lányodnak végiggondolni a
válaszokat.

Próbáljátok meg kitölteni az üresen hagyott részeket
együtt. Ha nem találja a megfelelő szavakat, rajzolhat
is helyette.
Miután elkészült a „Valódi énem” poszter, javasold a
lányodnak, hogy a barátaival is ossza meg ezt a
gyakorlatot, és bátorítsa őket is arra, hogy pozitívan
gondolkozzanak azokról a tulajdonságaikról, amelyek
különlegessé teszik őket.

Uniquely Me – Különleges vagyok: Szülői útmutató a lányok testképpel
kapcsolatos önbizalmának fejlesztéséhez
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A valódi énem
Sok szempontból különleges
vagyok.
Többek között ezek tesznek
különlegessé:

3 olyan dolog, amit szeretek
csinálni

3 olyan dolog,
amiben jó vagyok:

1

1

2

2

3

3

A családi hátterem és a kultúrám
kapcsán a következő dolgokra vagyok
a legbüszkébb:
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Különleges vagyok / A valódi énem

A valódi énem
Ellenőrzőlista a teendőkhöz:
Bátorítsd a lányodat arra, hogy
beszéljen arról, ami őt különlegessé teszi:

VÁGJUNK IS BELE!

A hírességek körüli felhatás és a sztereotípiák világában
fontos, hogy a lányod felismerje, a szépség nem

Beszélj a lányoddal „A valódi énem” gyakorlatról.

egyszerűen a kinézetről szól, hanem arról, hogy hogyan

Milyen érzés volt számára az elején? Nehéz volt

érzi magát a bőrében. Bátorítsd őt arra, hogy felismerje

válaszokat találni a mondatokhoz? Hogyan

és megfogalmazza azokat a nagyszerű dolgokat,

érezte magát, amikor elkészült? Máshogy érezte

amelyek őt azzá teszik, aki.

magát a bőrében? El tudja magyarázni, hogyan?

Rendszeresen dicsérd meg a
lányodat:

Bátorítsd a lányodat arra, hogy barátaival is
megossza ezt a tevékenységet.

Beszélgess vele arról, hogy mi az, ami igazán érdekli,
és miben jó. Olyan konkrét dicséreteket fogalmazz
meg, amelyek nem a külsejével kapcsolatosak, így
megtanulja értékelni az felszín mögött rejlő
eredményeket és személyiségjegyeket.

Mutass jó példát:
Használj megfelelő szókincset az érzelmeid
kifejezésére, például: „Fáradt vagyok” vagy „Ideges
vagyok,” de ne azt, hogy „Úgy érzem, ma nem vagyok jó
formában.” Ha a lányod ilyen szavakkal írja le az
érzéseit, kérd arra, hogy pontosabban fejezze ki magát.
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Különleges vagyok / Zaklatás

5-Zaklatás: Vajon a lányodat
cikizik
vagy
zaklatják
a
megjelenése miatt?
Bántó cikizés vagy komoly zaklatás?
Hogyan segíthetsz a lányodnak eligazodni
ebben az érzelmi útvesztőben?
A zaklatók igen ritkán rukkolnak elő eredeti ötletekkel a
sértéseket illetően.
A te fiatalkorodban melyek voltak a leggyakoribb cikizési vagy
gúnyolódási formák? Pápaszemes, vörhenyes arcú, vagy dagadt
disznó.
Valószínűleg a legtöbb gúnynév, amit fel tudunk idézni
gyermekkorunkból, a külsőnkhöz kapcsolódik. Sajnos nem sokat
változott a helyzet a lányaink esetében sem. A brit kormány egyik
kutatása megállapította, hogy a leggyakrabban tapasztalt
zaklatási forma a mai diákok esetében a külsővel kapcsolatos.
Általános iskolában a zaklatók a fizikai tulajdonságokra élezik ki a
sértéseiket, például a vörös hajra, arra, ha valaki túl magas vagy
túl alacsony, kövér vagy sovány. Középiskolában a megjelenés
más aspektusai válnak a zaklatás célpontjává: a derékbőség, a
bőr, az olyan frizura vagy stílus, amely nem felel meg a legújabb
divatnak.
Először is meg kell értenünk, hogy mit is jelent a „zaklatás”
fogalma. A lányok és fiúk, valamint barátaik között gyakran
nézeteltérések, veszekedések alakulnak ki, cikizik és heccelik
egymást. A zaklatás azonban más. Az amerikai kormány
StopBullying (Állítsuk meg a zaklatást) weboldalán található
meghatározás szerint a zaklatás „kellemetlen, agresszív
viselkedés, amely az erőviszonyok egyensúlyának vélt vagy
valós elvesztésével jár. A zaklatás olyan cselekményeket foglal
magában, mint például a fenyegetések, pletykák terjesztése,
fizikai vagy szóbeli bántalmazás, egyes személyek szándékos
kiközösítése.”
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Különleges vagyok / Zaklatás
Miért koncentrálnak a zaklatók a külső
tulajdonságokra?
kik is ők valójában, és kísérleteznek az önkifejezéssel. A

MELYEK A ZAKLATÁS
JELEI?

külső megjelenés nagy szerepet játszik ebben” –

A szakértők azt javasolják, hogy a következő jelekre

magyarázza Liz Watson, a zaklatást kutató brit szakértő,

figyeljünk, ha zaklatás gyanúja merül fel:

„Ez az az életszakasz, amikor a fiatalok felfedezik, hogy

aki tanácsokat ad a tizenéveseknek és a szülőknek a
témát illetően. „A tizenévesek a külső megjelenésükön
keresztül fedezik fel az indentitásukat, és megismerik,
hogy a társadalom hogyan reagál arra.”
Segíts a lányodnak kezelni a zaklatást
Talán azon dilemmázol, hogy hogyan lenne a legjobb
erről beszélni a lányoddal, hiszen attól félsz, hogy csak
még jobban magába zárkózik. Watson szerint azonban,
a legjobb, ha őszintén szembe nézünk vele. „Nem a

A viselkedés vagy a lelkiállapot változása:
A lányod mostanában visszahúzódóbb vagy
agresszívebb a megszokottnál?
Fizikai jelek: Ismeretlen eredetű sérülések,
például vágások, horzsolások vagy szakadt
ruha.
Iskolakerülés: Kifogások gyártása és
megjátszott betegség.

zaklatás említésével kell indítani a beszélgetést” –
javasolja. „Inkább próbálj valami olyasmivel kezdeni,
hogy aggódom érted.” Úgy látom, nem vagy boldog.”

Érdeklődés hiánya: Különösen olyan dolgok
esetében, amelyekben a lányod általában
örömét leli.

Vagy semlegesebb módon is indíthatod a beszélgetést,
például azzal, hogy megkérdezed, milyen napja volt,

Más figyelemfelkeltő jelek, amelyek különösen

történt-e valami jó vagy rossz dolog. Például: Mondj

külső megjelenésre irányuló zaklatásra utalnak:

valami jót, mi történt ma veled? Valami rossz dolog
történt? A barátaiddal ültél az ebédnél? Milyen volt a
buszút?
Ezek a kérdések talán segítenek neki megnyílni. Azt is
érdemes elmondanod neki, hogy nem fog bajba kerülni,

Az öltözködés vagy a stílus szélsőséges
változása: Például ha nem hordja a szemüvegét
vagy nem vágatja a haját.
Igyekszik elrejteni a testét: Buggyos ruhákat
hord, hogy eltakarja az alakját.

hiszen te itt vagy és segítesz. Arra azonban világíts rá,
hogy csak akkor tudsz segíteni, ha tudod, hogy mi történik

Ezek a jelek természetesen a tizenéves kor

vele. Ha továbbra is azt mondja, hogy nem történik sem,

normális velejárói is lehetnek, így igen nehéz

akkor ne erőltesd. Csak maradj éber, és figyelj az

ezekből biztos következtetést levonni anélkül, hogy

előzőekben említett jelekre.

maga a lányod megnyílna.

Légy mellette
A zaklatás kezelése időbe telhet, légy tehát türelmes és
próbáld megérteni, hogy min megy keresztül a lányod.
Mutasd meg neki, hogy a te támogatásodra mindig
számíthat, és biztosítsd a felől, hogy nem kell
megváltoztatnia a külsejét, hiszen együtt megtaláljátok a
kiutat ebből.
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A zaklatás leküzdése
Ellenőrzőlista a teendőkhöz:

Különleges vagyok / Zaklatás

Vedd észre a mintákat:
Tudd meg, hogy hol és mikor történik a zaklatás. Ha

Mutasd meg a lányodnak, hogy nincs
egyedül:

konkrét helyeken, konkrét időpontokban éri utol a
zaklató, vezesd rá a lányodat, hogy ezeket felismerje és

Beszélgess vele a saját tapasztalataidról tizenéves

elkerülje, vagy kérje meg a barátait, hogy ilyenkor

korodból.

legyenek mellette.

Talán

téged

is

cikiztek

valamilyen

tulajdonságod miatt, mostanra azonban rájöttél, hogy ez
is része annak, ami téged különlegessé tesz.

Vedd rá, hogy beszéljen egy tanárral:
Ha az iskolában történik a zaklatás, és úgy tűnik, hogy a

Közös munka:

lányodnak nem sikerül egyedül megoldania, segíts neki

Segíts neki kidolgozni egy stratégiát a zaklatás

bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy beszéljen erről a

kezelésére, de mindig bizonyosodj meg róla, hogy

tanárával. Legjobb, ha először az osztályfőnökkel beszél,

ő

is

egyetért

a

tervben

megfogalmazott

lépésekkel.

Nyugtasd meg:
Mondd el neki, hogy nincs semmi baj a külsejével, és
hogy te nagyon is szereted benne azt, ami annyira
egyedivé teszi.

és csak ezután jut magasabb szintekre az ügy, ha
szükséges.

Beszélj te magad is az iskolával:
Ha a lányod egyedül nem szeretne beszélni a tanárával,
vedd fontolóra, hogy te magad beszélsz vele. A legtöbb
iskola rendelkezik zaklatásellenes stratégiával, és tudja,

Magyarázd el:
Segíts neki megérteni, hogy miért zaklatják egymást az
emberek. Egyes esetekben a zaklatókat felbátorítja a
közösségi oldalak által jelentett névtelenség.
Emlékeztesd a lányodat arra, hogy ha az interneten

hogy hogyan kell megközelíteni az ilyen helyzeteket.
Arról azonban gondoskodj, hogy a lányod tudjon róla,
hogy kivel fogsz beszélni és milyen lépéseket szeretnél
tenni, hogy ne érezze magát elárulva.

lehetősége arra, hogy kilépjen és egyszerűen elsétáljon.

Ítéld meg, hogy szükséges-e
beavatkozni, és mikor:

Máskor a zaklatóknak otthoni problémáik vagy más

Lehet, hogy jobb, ha a lányod önállóan kezeli a

tényezők miatt csapnak le áldozataikra. Ha a lányod nem

problémát úgy, hogy közben te biztos támaszként ott

tud túllépni a zaklató konkrét negatív megjegyzésein,

vagy a háttérben.

valamilyen kellemetlen helyzetbe kerül, mindig megvan a

segíts neki olyan mondatokat megfogalmazni magában,
amelyek csökkentik a megjegyzések negatív hatását.
Segíts neki észrevenni, hogy milyen nagymértékben
hozzájárul a boldog családi élete az önbizalmához, és
együttérzéssel fordulni azok felé, akik nem ilyen
szerencsések.

Vértezd fel:
Számtalan oka lehet annak, ha valaki zaklat:
Elképzelhető, hogy őt magát is zaklatás érte, vagy
alacsony az önbecsülése. A legjobb irány, ha
megpróbáljuk megérteni a zaklató helyzetét, és végül

Fogadd el:

kiállunk elé. Bátorság kell hozzá, de ha sikerül, akkor

Fogadd el a lányod érzéseit. Ha úgy érzi, hogy mások

óriási önbecsüléssel a jutalma. Ezzel a módszerrel a

gúnyolódás, gesztusai vagy viselkedése miatt

negatív tapasztalatból óriási erő nyerhető.

kicsúszott a lába alól a talaj, igaza van, még akkor is,
ha kívülről nem így tűnik. Ne mondd neki, hogy ez nem

Kérj segítséget:

így van, vagy hogy ne foglalkozzon azzal, ami körülötte

Kérj tanácsot elismert zaklatásellenes weboldalakon,

történik. Hallgasd meg, és hidd el, amit mond.

amelyeken a lányod kortársai vagy tanácsadók nyújtanak

Változtass:

támogatást a fiatalok számára, és segítenek a lányodnak,

Ha a zaklató a lányod közvetlen baráti körében van,

hogy jobban érezze magát és kidolgozzon egy stratégiát

ösztönözd arra, hogy keressen más baráti társaságot.

a probléma kezelésre.
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VÁGJUNK IS BELE!
Tartsd mindig nyitva a kommunikációs

Segíts neki megérteni, hogy esetenként azok

csatornákat a lányoddal, hogy bármikor

a dolgok, amelyekre a zaklatók ráharapnak,

elmondhassa, hogy éppen min megy keresztül.

éppen az ő saját bizonytalanságukat tükrözik.

Ismer más olyan lányokat, akik megtapasztalták

Fontos, hogy a lányod szem előtt tartsa, hogy

ugyanezt? Ők hogyan kezelték ezt a dolgot?

a legtöbb kortársa – még a zaklató is –
önbizalomhiányban szenved, így nincs
egyedül.

Bármi is legyen a zaklatás oka, nyugtasd meg a
lányodat, hogy ami történik, az nem az ő hibája,

Talán segítene, ha hasonló helyzetben lévő

és te ott vagy, hogy mindenben támogasd.

fiatalokkal beszélgetne egy internetes fórumon.
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6-Cikizés otthon: Mikor
csap át a családi
heccelés zaklatásba?
Az étkezőasztal körüli viccelődés és
heccelés szűk családi körben igen

„Úgy tűnik, valaki nem tudja, mi
az elég!”

gyakori, ha azonban érzékeny pontot

„Már lassan nagyobb leszel,

ér, az hozzájárulhat az alacsony

mint anya!”

önbecsüléshez.

„De aranyos kis kamaszháj!"

Ahogy a lányod tizenéves korba lép, természetes, hogy
érzékenyebb lesz a külsejét érintő megjegyzésekre, és a
családtagoknak talán fel sem tűnik, hogy a szavaiknak

„Nem gondolod, hogy oda

súlya van. A nagy beszélgetések és a szelíd ugratás része

kellene figyelned egy kicsit,

a családi életnek. Ez segíthet a lányoknak a saját

hogy mit eszel?”

vélemény kialakításában és felfedezésében, továbbá a
mindennapi életben előforduló kritikák rugalmas
kezelésében. Érdemes azonban kétszer is végiggondolni,
hogy mi az, ami építő jellegű, és mi az, ami rombolja az
önbizalmat.
Ismerősen hangzik? A külső megjelenéssel
kapcsolatosan még a szeretteiktől kapott játékos
heccelés is mély nyomot hagyhat a lányokban, és
hosszú távon rombolhatja az önbizalmukat.
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A játékos szavak is igen bántóak lehetnek
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„Azoknál a lányoknál, akiket a családtagjaik a külsejük
miatt kritizálnak vagy cikiznek, nagyobb valószínűséggel

A 12 éves Mai édesanyja, Suki egy egyszerű

fordul elő, hogy megpróbálják szélsőségesen ellenőrzés

megközelítést alkalmazott, amikor a családtagok elkezdték

alatt tartani a súlyukat, elkezdenek egészségtelenül

azzal cikizni Mait, hogy túl sovány és többet kellene ennie.

étkezni, elégedetlenek lesznek a testükkel,

„Megnyugtattam őket, hogy eleget eszik, de ő ekkora, és

összehasonlítják önmagukat a barátaikkal, alacsonyabb az

azzal egyáltalán nem tesznek jót, ha emiatt cikizik” –

önbecsülésük és több alkalommal tapasztalnak

mondja Suki. „Aztán beszéltem Mai-jal, és mondtam neki,

levertséget, mint azok a lányok, akiket nem cikiznek” –

hogy ne vegye a szívére ezeket a megjegyzéseket.

magyarázza Dr. Phillippa Diedrichs kutató-pszichológus és

Megnyugtattam, hogy amíg boldog és egészséges, addig

testkép-szakértő.

semmi más nem számít.”

A másik oldalon pedig, a támogató és bensőséges

Ha felismered, hogy mennyire bántó lehet a külsővel

családi kapcsolatok pozitív hatással vannak a gyerekek

kapcsolatos cikizés, aktívan kiállsz ellene, és segítesz a

testképére, és testükkel való elégedettségére. Hogyan

lányodnak olyan technikákat kialakítani, amelyekkel

lehet tehát a legjobban kezelni a helyzetet?

kezelheti ezeket, azzal egy fontos lépést teszel a lányod
önbizalmának ápolása és megóvása felé.

Képzeld magad a lányod helyébe, és húzz egy vonalat
Gondold végig alaposan, hogy hol lehet meghúzni a
határvonalat az ártalmatlan ugratás és az olyan mértékű
cikizés között, amely – bár nem szándékosan – rombolja a
lányod testképével kapcsolatos önbizalmát. Ha megteszed
a megfelelő intézkedéseket, akkor megelőzheted, hogy
ebből családi probléma alakuljon ki.
Az első lépés az, hogy proaktív kezelés stratégiákat adsz
a lányod kezébe, amelyeket a családi cikizés ellen
felhasználhat. Ezek lehetnek igen egyszerű dolgok,
például az, hogy a lányod figyelmen kívül hagyja a
kellemetlen megjegyzéseket, vagy ettől nyilvánvalóbbak is,
mint például, hogy szembe száll azzal, aki a megjegyzést
tette, és elmondja neki, hogy mennyire rosszul esik neki,
amiket mond.

„Azoknál a lányoknál, akiket a
családtagjaik a külsejük miatt
kritizálnak vagy cikiznek, nagyobb
valószínűséggel fordul elő, hogy
megpróbálják szélsőségesen
ellenőrzés alatt tartani a súlyukat,
elkezdenek egészségtelenül étkezni...”
Dr. Phillippa Diedrichs
testkép-szakértő
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Családi heccelés
Ellenőrzőlista a
tevékenységekhez:
Íme, egy józan megfontolásokon alapuló ellenőrzőlista,
amellyel kordában tarthatod a család bohócait, és
megakadályozhatod, hogy a lányod kicikizve érezze
magát.

Figyelj oda a bántó megjegyzésekre:
Maradj éber a családi összejöveteleken, és figyelj oda a
súlyról, testalkatról, fogyókúrázásról vagy külső
megjelenésről szóló olyan beszélgetésre, amelyek
negatívak vagy, amelyeket a lányod magára vehet,
amelyektől esetleg zavarba jöhet.

Lépj közbe és válts témát:
Próbáld meg észrevétlenül más irányba terelni a
beszélgetést. Ha szükséges később is beszélhetsz erről
a résztvevőkkel, és a lányodnak is elmondhatod, hogy
az ilyen jellegű megjegyzések nem helyesek, ő

VÁGJUNK IS BELE!
Melyek azok a megjegyzések, amelyeket a
családtagok tettek a lányoddal kapcsolatban, és
különösen felzaklatták őt? Van olyan dolog,
amelyre különösen érzékeny? Az itt tanultak
segítségével alakíthatod a beszélgetést más
családtagokkal.
Bátorítsd a lányodat arra, hogy beszélgessen
erről a barátaival. A közös élmények által az ilyen
vicces megjegyzések általában kevésbé tűnnek
majd személyesnek és bántónak.
Vajon a lányod elég bátor ahhoz, hogy beszéljen
a család többi tagjával arról, hogy milyen érzést
váltanak ki belőle ezek a megjegyzések?

pontosan úgy jó, ahogy van, és hogy hozzád bármikor
fordulhat, ha beszélgetni szeretne.

Váltsatok néhány szót négyszemközt:
Ha valamelyik családtag nem hagyja abba a lányod
cikizését a külsejével vagy a testével kapcsolatban
(vagy másokat cikiz a lányod előtt), talán érdemes lenne
vele négyszemközt elbeszélgetni. Ne ragadtasd el
magad túlzottan és ne is támadj, próbálj semleges
maradni. Időnként tapintatosabban kell megközelíteni a
helyzetet, ugyanakkor előfordulhatnak olyan szituációk,
amelyekben közvetlen fellépés szükséges. Felnőtt
családtagok és gyerekek esetében más-más
megközelítésre van szükség.

Magyarázd el a helyzetet:
Hangsúlyozd, hogy mennyire fontos elkerülni a külső
megjelenésről szóló témákat és az arra helyezett túlzott
hangsúlyt a lányok esetében, vagy egyszerűen csak
kérd meg az adott családtagot, hogy egyáltalán ne
tegyen megjegyzéseket a lányod külsejét illetően.
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7-Fordítóprogram a
szülőknek: Hogyan javítsd
a lányod és közted zajló
kommunikációt?
Oszd meg a lányoddal a fordítóprogramot,
amely támogatja a köztetek zajló
kommunikációt és segít elkerülni a
félreértéseket.
Te és a lányod hajlamosak vagytok akár a legapróbb dolgokon is
összekapni? A kommunikáció egyszerűnek tűnhet, a félreértés
azonban még könnyebben előfordul. Elég, ha teszel egy
egyszerű megjegyzést a lányod öltözködésével kapcsolatban,
erre ő máris felcsattan és becsapja maga mögött az ajtót.
Megkérdezed, hogy mit ebédelt aznap, és ő ezt máris az
étkezési szokásaival kapcsolatos támadásnak érzi.
Valószínűleg te csak azt szeretnéd érzékeltetni, hogy milyen
fontos neked az ő boldogsága és jó közérzete, a lányod reakciója
arra utal, hogy két különböző nyelvet beszéltek. Éppen ezért
hoztuk létre a kifejezetten a lányod részére a „Mi vaaan!?”
elnevezésű Szülőtolmácsolót, hogy segítsen neki megérteni,
hogy mit is szeretnél mondani valójában.
Adj a lányodnak egy példányt belőle. Ez segít neki megérteni,
hogy nem bosszantani akarod őt, amikor a barátairól,
étkezéséről, közösségi életéről beszélsz – mindez pedig javíthat
a köztetek zajló kommunikáción.
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Mi vaaan?!
Vajon mit szeretnének VALÓJÁBAN
üzenni a szüleid, amikor azt a sok
idegesítő dolgot mondják?
Ezt mondja a szülő:
Ezt mondja a szülő:

„Úgy szeretném, ha nem lenne
rajtad ennyi smink.”
Talán így hangzik:

„Túl fiatal vagy még ahhoz,
hogy ennyit sminkelj.
Nem
szeretném, ha tetszenél a
fiúknak.”

„Már MEGINT a telefonodat
nyomkodod? Állandóan a
kezedben van az a telefon, és a
barátaidnak írogatsz, akikkel egész
nap együtt voltál.”
Talán így hangzik:

„Nem hiszem, hogy olyan
fontosak lennének azok a
barátok.”

Valójában így értik:

„Annyira szép vagy
természetesen. Ha túl sok smink
van rajtad, azt fogják hinni, hogy
idősebb vagy, én pedig nem
szeretném, hogy nyomást érezz
arra, hogy túl hamar fel kell
nőnöd.”

Valójában így értik:

„Egész nap a barátaiddal voltál.
Szánj egy kis időt önmagadra
és a családidra is, hiszen ők is
fontosak.”
A szüleid valószínűleg nem bánják, ha a
barátaiddal vagy, mindaddig, amíg a családodra

Óriási nyomás van rajtunk arra, hogy felnőttnek

is szakítasz időt. Valóban érdekli őket, hogy mi

tűnjünk és sminkeljük magunkat. Jó móka, ha
néha változtatod a megjelenésedet, kipróbálsz

van veled. Miért ne mesélhetnéd el nekik, hogy
milyen fontos dolgok történtek veled aznap?

új dolgokat, a családod viszont nem szeretné,
hogy a barátaid vagy a média nyomására
idősebbnek tűnj a valódi korodnál.
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Mi vaaan?!
Vajon mit szeretnének VALÓJÁBAN
üzenni a szüleid, amikor azt a sok
idegesítő dolgot mondják?

Ezt mondja a szülő:
„Ugye

nem ebben a ruhában
szeretnél elmenni?”

Talán így hangzik:
„Mégis mi van rajtad?

Ezt mondja a szülő:

Olyan olcsónak tűnsz!”

„Mit ebédeltél ma?”
Valójában így értik:
Talán így hangzik:

„Gondolom, ma megint kimaradt az
ebéd, mint mindig.”
Valójában így értik:

„Fontos, hogy gondoskodj
magadról, és szeretnék
meggyőződni róla, hogy rendesen
eszel.”

„Annyira felnőttnek nézel ki,
hogy ez néha aggodalommal
tölt el.”
Ezt mondja a szülő:

„Már megint vele mész?”
Talán így hangzik:

„Utálom a barátnődet és nem bízok
benne. Rossz hatással van rád.”

A szülők tudják, hogy az egészséges ételek jó
hatással vannak az testedre és az agyadra. Ha
pedig jól érzed magad, akkor leszel a legjobb és
legboldogabb formádban.

Valójában így értik:

„Egész nap a barátaiddal voltál.
Szánj egy kis időt önmagadra és
a családidra is, hiszen ők is
fontosak.”
Amikor a baráti társaságoddal vagy, akkor boldog
vagy és magabiztos. Természetes tehát, hogy a
szüleid aggódnak, ha úgy gondolják, hogy olyan
emberekkel töltöd az idődet, akik miatt rosszul
érzed magad a bőrödben.
Uniquely Me – Különleges vagyok: Szülői útmutató a lányok testképpel
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Szülőtolmácsoló
Ellenőrzőlista a
teendőkhöz:
VÁGJUNK IS BELE!
Beszélj a lányoddal:
Kérd meg, hogy gondolkozzon el arról, hogyan beszéltek

Oszd meg a „Mi vaaan!?” Szülőtolmácsolót a

egymással. Előfordul-e olyan, hogy félreértitek azt, amit a

lányoddal, és kérdezd meg, hogy mit gondol róla.

másik mond?

Milyen érzést váltottak ki belőle a megjegyzések?
Felismeri, hogy csupán az értelmezésen múlik,

Áss mélyebbre:

hogy mit mondunk és mit értünk az alatt?

Miután a lányod elolvasta a „Mi vaaan!?” – Szülőtolmácsolót,
adj neki lehetőséget arra, hogy magától felhozza a témát, és
elmondja, hogy mely helyzetek idegesítik a leginkább, és
hogyan lehetne ezeket másképpen megközelíteni.

Továbbra is lesznek olyan esetek, amikor a
lányod félreérti a mondandódat, azzal azonban,
hogy elmondod neki, nem szeretnéd megbántani
vagy felidegesíteni őt, biztos alapot adsz ahhoz,
hogy a következő alkalommal másképpen

Légy kevésbé érzékeny:

kezeljétek a nehéz helyzeteket.

Próbáld meg nem sértésnek venni, ha a lányod a
megjegyzéseidet irtó idegesítőnek tartja. Helyette inkább
próbáld megragadni az alkalmat, és kérdezd meg, hogy miért

Köss egyezséget a lányoddal arról, hogy jelzitek,

tartja azokat idegesítőnek, és mit javasol az ilyen helyzetek

ha valamelyikőtök mondandója másképpen jön át,

kezelésére a jövőben.

mint ahogyan azt valójában szerettétek volna.
Az ilyen jellegű nyílt és őszinte kommunikáció

Folyamatosan beszélgetés:
Legközelebb,

amikor

felemelkedik,

bizalmat épít, és hosszú távon megerősíti a

próbáld

meg

elmagyarázni, hogy mit is akartál kifejezni valójában, és
emlékeztetésképpen

hivatkozz

a

„Mi

vaaan!?”

Szülőtolmácsolóra, amely jól szemlélteti, hogy mennyire
félrecsúszhat a kommunikáció.

kapcsolatotokat.
Bátorítsd a lányodat arra, hogy barátaival is
megossza a „Mi vaaan!?” Szülőtolmácsolót, és velük
is folytassa le ugyanezt a beszélgetést.
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8-Hogyan ösztönözd a
lányodat arra, hogy
élvezetes, egészséges,
kiegyensúlyozott étrendet
folytasson?
Segíts a lányodnak abban, hogy hogyan

A lányok esetében az sem ritka, ha a fogyókúrázás és a

élvezze az ételeket, és hogyan szabaduljon

mértéktelen evés között ingadoznak, hiszen bizonyos

meg a tizenéves kori diétás szokásoktól.
Mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor úgy érezzük,
hogy rossz dolgokat ettünk. Tényleg léteznek olyan „rossz”

ételeket korlátozása miatt az étvágyuk csapongó lesz. Ha
lányoddal is ez történik, próbáld elmagyarázni neki, hogy
ez a szokás visszaüthet, és az lehet a következménye,
hogy még többet hízik.

ételek, amelyeket soha nem kellene ennünk?
„A leglényegesebb dolog az étrenddel kapcsolatban az, hogy
kiegyensúlyozottan együnk mindenből” – magyarázza Dr. Susie
Orbach az étkezési zavarok szekértője és vezető brit

Törd meg a „rossz” ételek körül kialakuló szokást
„A kalóriacsökkentett diéta lelassíthatja az anyagcserét és

pszichoterapeuta. „Nincs értelme mereven ragaszkodni ahhoz, hogy

valóban megnehezítheti az egészséges testsúly

bizonyos ételek „jók” más ételek pedig „rosszak.” Ez túl sok

magtartását. Plusz, gondoljunk csak bele, hogy mi lehet

szabályhoz köti az ételhez való hozzáállást és utat enged az

vonzóbb, mint egy tiltott étel?” – mondja Orbach. Ha

étkezési zavarokhoz. Ráadásul ezek a besorolások általában

minden étel megengedett, és elengedjük azt a gondolatot,

tévesek. Az alacsony zsírtartalmú ételek például tele vannak
cukorral és adalékanyagokkal, hogy jó legyen az ízük, míg az
átlagos, zsíros változat ugyanabból az ételből tápanyagok

hogy vannak jó és rossz ételek, akkor könnyebb lesz okos
döntéseket hozni.

szempontjából sokkal jobb.”

Ezt az üzenetet alkalmazta Barbara lányánál, HannahA lányok és a tizenéves kori diéta

nál, amikor a lány elkezdte mondogatni, hogy

A tizenéves lányok késében gyakori, hogy a bizonytalanságuk az

fogyókúrázni fog. „Elmagyaráztam neki, hogy az

étkezésen keresztül fejeződik ki. A legtöbb lány életében van olyan

egészséges táplálkozás, amely élvezetet jelent, nem

szakasz, amikor kísérletezik a fogyókúrával, mert az gondolja, hogy

egyenlő az ételek elhagyásával” – mondja. „Szerintem

valamilyen módon korlátoznia kell az étkezését.
A felnőtté válás során a legtöbb lány megijed az ételektől, és

fontos, hogy ne tegyük vonzóvá az egészségtelen és
cukros ételeket azáltal, hogy tiltólistára helyezzük őket.

ellenségként kezd rájuk tekinteni. Nem meglepő tehát, hogy ezek

Azzal, hogy egy kicsit több irányítást adtam a lányom

után az étel szinte mágikus tulajdonságokat ölt, és egy-egy

kezébe, és beszélgettem vele az ételekről, sikerült

ennivalónak szinte földöntúli vonzereje lesz. Elengedhetetlen, hogy

javítanom az étkezési szokásain.”

idejekorán megtudjuk, hogyan táplálhatjuk az elméjüket és testüket
tápanyagokban gazdag ételekkel.
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Összefüggés az étkezésünk és a hangulatunk között
Mondd el a lányodnak, hogy a fogyókúra nem csupán a
testsúlyára van hatással. A helyes táplálkozás külső javulást
eredményez a testünkön (például a bőr és a haj), a The British
Journal of Psychiatry (Brit pszichiátriai folyóirat) által
megjelentetett cikk szerint azonban belülről is teljes pozitív
változást eredményez, hiszen növeli az energiaszintet. A cikk azt
is megállapította, hogy a feldolgozott élelmiszerek túlzott
fogyasztása növeli a depresszió előfordulásának esélyét,
ugyanakkor azok, akik több nyersételt fogyasztanak, kevésbe
lesznek hajlamosak a depresszióra.
Mutass példát
Ösztönözd a lányodat arra, hogy tudatosan törekedjen a
kiegyensúlyozott étrendre a te étkezési szokásaid és ételekhez
való hozzáállásod ellesésével. Ha a lányod látja, hogy
egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásod örömet okoz
neked, és észreveszi annak pozitív hatásait a közérzeteden és a
megjelenéseden, nagyobb eséllyel fogja elsajátítani ezt a
hozzáállást a saját étkezési szokásai esetében is.
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Kiegyensúlyozott
étrend Ellenőrzőlista a
teendőkhöz:
Az ellenőrzőlistával segíthetsz a lányodnak – és magadnak –
elengedni a „rossz” ételekkel kapcsolatos elképzelést, és élvezni a
kiegyensúlyozott diéta egészségre kifejtett pozitív hatásait.

VÁGJUNK IS BELE!
Az teendőkhöz tartozó ellenőrzőlista segítségével

Vond be a lányodat is az ételek
elkészítésébe:

kezdeményezz beszélgetést arról, hogy a lányod

A lehető legtöbb ételt igyekezz otthon elkészíteni, és bátorítsd

alapján döntötte el, hogy mely ételek rosszak?

szerint mely ételek jók és melyek rosszak. Mi

a lányodat arra, hogy segítsen neked a bevásárlásban és a
főzésben. Ezzel jobban megismeri a különböző alapanyagokat,

Bátorítsd a lányodat arra, hogy beszéljen a

és megérti, hogy azok miért fontosak az étkezésünk

barátaival a témáról. Milyen tanulságokat tudott

szempontjából.

levonni abból, amit a barátai az ételekkel

Legyen bűntudatmentes az étkezés az
egész családban:
Győződj meg arról, hogy te magad is egészséges és
kiegyensúlyozott étkezést folytatsz, és nem vonsz meg
magadtól egyetlen élelmiszerfajtát sem – kivéve persze, ha

kapcsolatban elmondtak?
Vajon a lányod elég magabiztos ahhoz, hogy a
természetismeret-

vagy

testneveléstanárát

megkérdezze a témáról?

annak oka van, például allergia. Mutasd meg a lányodnak,
hogy mindent lehet enni bűntudat nélkül, és hogy a különböző
ételeket hogyan lehet különböző ízlések szerint ízesíteni.

Beszélj a saját gondolatmenetedről:
Amikor úgy érzed, hogy valami olyasmit ettél, ami nem esett
jól, magyarázd el érthetően a gondolkodási folyamatodat.
Például: Ó, azt hittem, hogy tényleg meg szeretném enni
mindet, de nem igazán esett jól. Azt hiszem, hogy egy falat
épp elég lett volna.

Ne foglalkozz az aktuális fogyókúratrendekkel:
Ezek általában bizonyos ételek megvonásán alapulnak, ami azt
jelenti, hogy nem elégítünk ki fontos tápanyag-igényeket.
Hajlamosak vagyunk vágyódni azok után az ételek után,
amelyek tiltottak, így ha mégis elcsábulunk, akkor bűntudatunk
lesz és elképzelhető, hogy olyan gyorsan befaljuk az adott ételt,
hogy időnk sem jut kiélvezni.
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9-Mutasd be a
lányodnak a
testmozgás előnyeit!
Az aktív életmód által nyújtott előnyök messze
túlmutatnak annak fizikai aspektusain. Ismerd
meg a tudományos tényeket a testmozgás és a
testkép közötti pozitív összefüggés mögött, és
hozd meg a lányod kedvét a testmozgáshoz.
Néha küzdelmes dolog elmenni az edzőterembe,
vagy futócipőt húzni, a brit Egészségügyi
Hatóság szerint azonban a testmozgás olyan
előnyökkel jár, mint például magasabb
önbecsülés, jobb közérzet, jobb alvásminőség és
energiaszint, kevesebb stressz.
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Ez a lányodra is igaz. Nem kell, hogy csapatkapitány

A kamaszkor az új tevékenységek időszaka

vagy prima ballerina legyen ahhoz, hogy érezze az

A szakértők elismerik, nem ritka, hogy a lányok

aktív életmód jótékony hatásait: mindössze egy olyan

kamaszkorba lépve eltávolodnak olyan tevékenységektől,

tevékenységet kell találni, amit a lányod élvez, és ami

amelyeket korábban szerettek. Ugyanakkor ez az az

megmozgatja.

időszak, amikor a lányod önbecsülése a lehető
legtörékenyebb, és a testmozgás előnyei valóban

Ha rendszeresen mozog, nagy

emelhetik a testképével kapcsolatos önbizalmát. Itt az

valószínűséggel jobban fogja érezni magát a

ideje tehát, hogy új mozgásformákat fedezzetek fel.

bőrében attól függetlenül, hogy az adott

Keress valami olyat, amihez a lányodnak is van kedve, és

testmozgás jelentős változást okozott-e az

körvonalaz számára az előnyeit.

alakjában.
„Már sokféle mozgásformát kipróbáltunk együtt, és
A testmozgás és a testkép közötti kapcsolat

szoktunk beszélgetni arról, hogy milyen jó érzés

Kutatások szerint azok, akik bármilyen testmozgást

formában maradni” – mondja Martine. „Lucy mostanában

végeznek vagy sportolnak, sokkal pozitívabb testképpel

szeret rendszeresen eljárni edzésekre a barátnőjével, és

rendelkeznek, mint azok, akik nem mozognak. Továbbá

nemrég még egy 10 km-es futóversenyen is elindult.”

az, hogy valaki magabiztos a testével kapcsolatban nem
jelent mást, mint hogy sokkal kényelmesebben érzi
magát, ha testmozgásra kerül sor, ez pedig mind a testi,
mind pedig a mentális egészségre pozitív hatással van.
Ha a lányod azt látja, hogy fizikailag aktív vagy – és
észreveszi rajtad azok pozitív hatásait – nagyobb
valószínűséggel fogja úgy gondolni, hogy ez az ő
életében is pozitív dolog lehetne.
Martine, a 15 éves Lucy édesanyja azt mondja, hogy az
ő életmódja arról szól, hogy fittnek és egészségesnek
érezze magát, ezt a szemléletet pedig Lucy is átvette. „A
lányom is egyetért azzal, hogy a testmozgás és a jó
közérzet sokkal fontosabb, mint az, hogy addig éhezteted
magad, míg el nem éred a legkisebb ruhaméretet” –
mondja.

„A lányom is egyetért azzal,
hogy a testmozgás és a jó
közérzet sokkal fontosabb,
mint az, hogy addig
éhezteted magad, míg el
nem éred a legkisebb
ruhaméretet.”
Martine
anya
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Teendőkhöz kapcsolódó ellenőrzőlistánk segítségével
ösztönözd a lányodat arra, hogy kipróbáljon különböző
mozgásformákat, és segíts neki egy olyat találni, amit
igazán szeret.

VÁGJUNK IS BELE!
Támogasd a lányod döntését a
tizenéveseknek szóló mozgásformákat
illetően:

Kezdeményezz beszélgetést a lányoddal arról,
hogy hogyan érzi magát, amikor mozog.

Amíg számára élvezet nyújt, haladj az árral.

Az edzés legalább annyira tekinthető a mentális

Próbáljatok ki új mozgásformákat együtt:

egészség érdekében végzett gyakorlatnak, mint

Ha megtaláljátok a közös nevezőt egy olyan mozgásformában,

fizikai tevékenységnek. Beszélj a lányoddal

amelyet mindketten szerettek, az remek módja lehet annak,

arról, hogy mi történik a fejében edzés közben.

hogy még több minőségi időt töltsetek együtt.

Tedd közösségi tevékenységgé:
Ha a lányod a barátaival együtt beáll egy csapatba, vagy
eljár mozgásórákra, akkor a testmozgás során is
társaságban van, ami általában sokkal szórakoztatóbb. Ha
edzés közben szórakozik is, akkor nagyobb eséllyel fog

Ne feledd, hogy, ha túl nagy célokat tűz ki a
lányod önmagával szemben, előfordulhat,
hogy elkeseredik vagy kudarcélménye lesz,
ezért érdemes emlékeztetni arra, hogy az
edzésnek mindig jó érzéssel kell eltöltenie.

ragaszkodni a rendszeres mozgáshoz.

Vajon elég magabiztos a lányod ahhoz, hogy

Hozzáállás kérdése:

levelet írjon a kedvenc sportolójának, és

Beszélj a lányoddal, hogy mi mindenben kell erősnek lennie a

megkérdezze, ő hogy érzi magát edzés közben?

sikeres sportolóknak, például mentális teherbíró-képesség,
konkrét izomcsoportok finomhangolása, önfegyelem,
elszántság és vezetői készségek. Nem minden a fizikumról
szól!

Mutasd meg a lányodnak, hogy minden
sportoló testfelépítése különböző:
Az alakjukat az határozza meg, hogy milyen mozgást kell
végezniük ahhoz, hogy kiemelkedő teljesítményt
nyújtsanak az adott sportban. Ez e leglényegesebb
tényező, nem pedig a megjelenésük.

Érd el, hogy a lányod a megjelenése
helyett arra koncentráljon, hogy hogyan érzi
magát:
Ha elkezdi kritizálni a testét, segíts neki megtartani az
egyensúlyt abban, hogy az egészségére és az általános
teljesítményére összpontosítson.

Az nem válik az

előnyére, ha mindössze a „tökéletes” atletikus testalkatot
igyekszik elérni.
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Te jössz!
Reméljük, hogy hasznosnak találtad ezt a forrásanyagot, és olyan dolgokat olvastál benne,
amely fontos a te és a lányod számára ebben az életszakaszban.
Oszd meg ezeket a gyakorlatokat és tanácsokat vele is, és mindig tartsd szem előtt a
teendőkkel kapcsolatos ellenőrzőlistát, amely segít beszélgetést kezdeményezni és pozitív
testképről szóló üzeneteket közvetíteni.
A legfontosabb dolog pedig az, hogy folyamatosan beszélgetés a lányoddal a gondolatairól és
érzéseiről. Ez segít megtartani a lányod bizalmat és megmutatni neki, hogy érett, önálló
egyénként tiszteled és szereted őt.
Ne feledd, az olykor-olykor előforduló aggodalmas percektől eltekintve, szülőként ez egy igen
izgalmas és büszkeséggel teli időszak a számodra, hiszen láthatod, hogy ahogyan a
kislányod magabiztos, független fiatal nővé válik, és elindul egy boldog és beteljesülést ígérő
élet útján. Te pedig kulcsfontosságú szerepet töltesz be
ebben a folyamatban, évezd ki tehát minden percét!

A dove.com/selfesteem weboldalon további tájékoztatást és támogatást kaphatsz.
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Referenciák
Szeresd önmagad!
Tükröm, tükröm – Társadalmi problémák kutatóközpontja
A Nyugat-Angliai Egyetem Megjelenéskutató-központja, Bristol
Testbeszéd: Használd a szavak erejét, és érezd magad jól!
Psychology of Women Quarterly
International Journal of Eating Disorders
Egy hét kövérségről szóló beszélgetések nélkül
Vajon a lányod szépségről alkotott képét is eltorzította a média?
„Reklámok mindenhol Verseny, hogy féken tartsuk az agyunkat” –
Psychology Today “Testkép” – MediaSmarts
„A lányok magatartásának megismerése...Példaképek” – Girlguiding
„Szép, mint egy kép” – Credos
Zaklatás: Vajon a lányodat zaklatják a megjelenése miatt?
Nincs helye a zaklatásnak – oktatási szabványokért felelős brit
kormányhivatal, Children’s Services and Skills StopBullying
(Állítsuk meg a zaklatást)

Hogyan ösztönözd a lányodat arra, hogy élvezetes, egészséges, kiegyensúlyozott étrendet folytasson?
Susie Orbach az étkezésről – Dr. Susie Orbach
„Étkezési minták és depressziós tünetek középkorúaknál” – The
British Journal of Psychiatry
„A fogyókúra depressziót okozhat” – A Rodale News jelentése a The
British Journal of Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmányról
Mutasd be a lányodnak a testmozgás előnyeit!
“A testmozgás előnyei” – NHS Choices
Kampány a testképpel kapcsolatos önbizalomért: A kampány
előrehaladásáról szóló 2013-as – a brit kormány
Változnak a játékszabályok: lányoknak – Women’s Sport and Fitness
Foundation

A személyes adatok védelme érdekében megváltoztattuk a történetek
szereplőinek nevét.
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Egyéb források és inspiráció
A lányodnak ajánlott filmek

Számodra ajánlott
dokumentumfilmek
America The Beautiful

Merida, a bátor

(2007) (Átdolgozott változat, US: PG-13) – Amerika

(2012) (US: PG) – egy skót hercegnő, Merida úgy dönt,

szépséggel kapcsolatos megszállottságát feldolgozó film

ellentmond az édesanyjának, amikor az arra kéri, hogy

elsősorban egy 12 éves modell divatiparba történő

adja fel az íjászatot és a lovaglást, helyette pedig

betörését mutatja be. Olyan témákat is érint, mint a

házasodjon meg. Hogy ezzel segítse a szomszédos

plasztikai műtétek, a hírességek iránti rajongás, a

klánok egyesülését. A dolgok nem egészen a tervek

reklámok retusált képei és az emberi bizonytalanság...

szerint alakulnak, és Meridának ki kell találnia, hogy
hogyan hozza helyre a helyzetet.

America The Beautiful 2: The Thin Commandments
(2011) (US: Nincs besorolva) – A 2017-es, America
the Beautiful című dokumentumfilm stábja ezúttal a

Agymanók

fogyókúra, az elhízás és az étkezési zavarok

(2015) (US: PG) – Miután édesapja munkája miatt maga

témakörét dolgozza fel az Egyesült Államokban. A film

mögött kell hagynia az otthonát, Riley igyekszik

az ételekkel és a fogyókúratrendekkel kapcsolatos

beleszoknia új életébe San Franciscóban. Érzelmei –

megszállottságot elemzi, és a terület orvosi

Derű, Bánat, Harag, Undor, és Majré – közösen próbálnak

szakértőinek véleményét is bemutatja.

segíteni neki eligazodni a kamaszkor hullámvasútján.
Beauty Mark
(2008) (US: Nincs besorolva) – A dokumentumfilm riasztó,
borzalmas, ugyanakkor néha humoros képet ad azokról az
erőkről, amelyek a szépségről alkotott elképzelésünket
formálják. Diane Israel pszichoterapeuta és korábbi
világszintű sportoló mondja el saját történetét, miközben
interjúkat készít más bajnok sportolókkal, testépítőkkel,
divatmodellekkel és belvárosi tizenévesekkel az
önképükkel kapcsolatos tapasztalataikról.
Miss Representation
(2011) (US: Nincs besorolva) – A Jennifer Siebel Newsom
színésznő és aktivista rendezésében készült
dokumentumfilm felfedi az okát, hogy miért van jelentős
hiány a nőkből a nagy hatalommal rendelkező pozíciókban
világszerte. A film azt vizsgálja, hogy a média miként tölt
be kulcsszerepet abban az uralkodó diskurzusban, amely
a nők elvárt kinézetét meghatározó társadalmi nézetek
körül kialakultak, és hogy mindez milyen hatással van a
fiatal lányok önértékelésére és önbizalmára világszerte.
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A lányodnak ajánlott könyvek

Számodra ajánlott könyvek

Ask Elizabeth

Survival of the Prettiest: The Science of Beauty Dr.

Elizabeth Berkley (2011) – A Saved by the Bell sorozat

Nancy Etcoff (1999), Esztétikai és jóléti program,

Jessie Spanójaként, és a Showgirls Nomi Malone-jaként

Pszichiátriai Tanszék, Harvard – Miért kedvelik az

ismert színésznő a szülőanyja az Ask Elizabeth címmel

úriemberek jobban a szőkéket? Miért festenek a nők

elindított, kizárólag lányoknak szóló workshopoknak. A

piros szájat? Mért szeretnének a férfiak a deltás

workshopokból készült könyv a felnőtté válás nehéz

testalkatot? Mit jelent a szépség?

szakaszait vizsgálja közelebbről. A könyv részében
montázs, amelyben valódi tizenévesek is elmondják saját

Bodies

tanácsaikat és tapasztalataikat, részben pedig egy

Susie Orbach (2009) – 30 évvel a Fat Is a Feminist

önsegítő forrás szakértői közreműködéssel, amely

Issue című könyvének megjelenés után Orbach azt

tanácsokat ad a tizenéves lányoknak a szexualitás,

állítja, hogy az, ahogyan a testünkre tekintünk tükrözi,

táplálkozás, testkép, személyes kapcsolatok és

hogy mit gondolunk magunkról. Ez alapvető kérdéseket

testmozgás területén.

vet fel arra vonatkozóan, hogy hogyan jutottunk el idáig.

All Made Up: A Girl’s Guide to Seeing Through Celebrity

Skin Deep

Hype… and Celebrating Real Beauty Audrey D. Brashich

Catherine Barry (2004) Regény egy fiatal nőről, aki abban

(2006) – A könyv részletes betekintést ad a média és

hisz, hogy csak akkor találhat rá a reménytelenül vágyott

popkultúra tizenéves lányokra kifejtett hatásairól, rávilágít

boldogságra, ha szép és szexi lesz. Vajon elérhető-e a

arra az ördögi körre, amelybe a lányok belekeverednek,

boldogság azzal, hogy kés alá fekszünk?

amikor önmagukat elkezdik másokhoz hasonlítani, és
megpróbálnak megfelelni a túlnépszerűsített, irreális

Life Doesn’t Begin 5 Pounds From Now

ideálképeknek. Brashich hangsúlyozza, hogy ki lehet törni

Jessica Weiner (2006) – Útmutató, amely lépésről

a szépség köré épített szigorú szabályrendszerből, és

lépésre mutatja be, hogy hogyan lehet megfejteni a

meg lehet tanulni, hogy úgy szeressük magunkat, ahogy

„kövérség nyelvét” és megszeretni a saját testünket. Ha

vagyunk.

megváltoztatjuk a gondolatainkat, szavainkat és
tetteinket, sokkal jobban tudjuk értékelni a testünket.

Body Drama: Real Girls, Real Bodies, Real Issues,
Real Answers
Nancy Amanda Redd (2007) – Az egykori Miss America
versenyző és író azokat a testképpel kapcsolatos
kérdéseket vizsgálja, amelyeket a lányok talán túl kínosnak
találnak ahhoz, hogy szüleikkel vagy egy orvossal
megbeszéljék. A könyv olyan témákkal foglalkozik, mint
például pattanások, súlyproblémák és egyéb gondok,
amelyek csökkentik a lányok önbecsülését. A könyv
különböző formájú és méretű női testeket ábrázoló
retusálatlan képeket mutat be, és hangsúlyozza, hogy
nincs „normális” alkat, hanem minden különböző
testalkatot örömmel el kell fogadnunk.
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Partnereink
Cserkészlány Világszövetség
A Dove azért kezdett együttműködésbe ezzel a lányokat
és fiatal nőket tömörítő szövetséggel, hogy segítsen
megvalósítani közös jövőképünket egy olyan világról,
amelyben senki nem szorong a megjelenése miatt. Együtt
létrehoztuk a Free Being Me (Bátran lehetek önmagam)
programot, amely egy vadonatúj, önbecsülés-növelést
célzó jelvényprogram lányoknak a világ minden tájáról.
Tudj meg többet:
free-being-me.com
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