
KOMPLEKSY U NASTOLATKÓW 



SKĄD BIORĄ SIĘ 
KOMPLEKSY? 
Wiele kompleksów ma swoje źródła  

w samoobserwacji. Sami tworzymy swoje 
kompleksy i to nasze odczucia i myśli sprawiają, że 

coś nam się w sobie nie podoba. Może to mieć 
miejsce po konkretnej sytuacji lub powstać na 

podstawie długiej obserwacji, a także porównań 
 z innymi.



KOMPLEKSY OD 
NAJMŁODSZYCH LAT 

Kompleksy towarzyszą nam już od dzieciństwa. 
Najpierw wobec dorosłych, którzy są więksi, 

silniejsi, a potem na podwórku i w szkole. Kiedy 
tylko zaczynamy nawiązywać relacje społeczne, 

zaczynamy się dzielić na tych, którzy są sprawniejsi  
i mniej sprawni, tych którzy mają więcej zabawek  

i tych którzy nie mają ich wiele, tych którzy są lepsi 
w czytaniu i tych, którym idzie gorzej...



NAJCZĘŚCIEJ 
SPOTYKANE 
KOMPLEKSY 

Cera 
,,Okrągła” twarz 
Wysokie czoło 
Krzywy nos 
Za małe lub za duże usta 
Widoczne owłosienie twarzy  
Zbyt mocno wysunięty podbródek 
Cienkie brwi 
Krótkie rzęsy 

Waga  
Za mały lub za duży biust 
Krzywe nogi 
Brak wcięcia w tali 
Brak płaskiego brzucha 
Duże stopy 
Szerokie ramiona 
Brak przerwy między udami 
Odstające uszy

Blizny, piegi, znamiona 
Cellulit 
Rozstępy 
Zaniedbane paznokcie 
Odcień karnacji 
Nadmierna potliwość 
Za mały lub zbyt duży wzrost 
Krzywe zęby 



NEGATYWNE SKUTKI 
POPADANIA W 

KOMPLEKSY 

Kompleksy sprawiają, że jesteśmy mniej aktywni, bierni, 
wycofujemy się z rożnych działań, np. rezygnujemy  

z treningów drużyny piłkarskiej czy spotkań z koleżankami  
z sąsiedztwa. Kompleksów przybywa w wieku dojrzewania  
i są one wtedy szczególne dotkliwe. Emocje przeżywane są 

intensywniej, a zachowania i ocena rówieśników (w tym 
okresie zdanie grupy rówieśniczej jest najważniejsze) 

sprawiają, że kompleksy się utrwalają. 



CIEKAWOSTKA 

Według amerykańskich statystyk prawie 80% 
ludności uważa lato za najbardziej stresującą porę 

roku! Dlaczego? Trzeba, co nieco na plaży odsłonić, 
a to bywa potwornie krępujące. A wiesz, co jest 
 w tym wszystkim najciekawsze? Że kompleksy 

wymyślamy sobie sami! Jesteś za gruba? A przyszło 
ci do głowy, że zaokrąglone kształty mogą być twoją 

zaletą? Pamiętaj, że dopóki ludzie widzą, że 
akceptujesz siebie i swoje kształty, nie dokuczają ci.



JAK POZBYĆ SIĘ KOMPLEKSÓW? 



ODKRYJ 
KOMPLEKSY 

Zastanów się nad swoimi kompleksami i pomyśl 
 z czego one wynikają i z jakim wydarzeniem są 

związane. Nie zwracaj uwagi na opinie innych osób, 
tylko miej własne. Kiedy nie chcesz czegoś robić, nie 

zmuszaj się do tego. Nie warto przejmować się 
zdaniem innych.



ZMIEŃ 
NASTAWIENIE 

Zmień swoje nastawienie do świata z negatywnego 
na pozytywne. Nie koncentruj się na nieprzyjemnych 

sytuacjach, kłótniach, czy katastrofach na świecie. 
Zacznij oglądać programy o ludziach, którzy odnieśli 

sukces w życiu, którzy czerpią z niego radość. 
Pamiętaj o tym, że w dobrych stosunkach z ludźmi 
ważny jest uśmiech. Nie bądź naburmuszony tylko 

uśmiechaj się do znajomych i nieznajomych. Zobacz 
ile radości to niesie, a dzięki temu szybko zapomnisz 

o kompleksach.



POMYŚL O SWOICH 
TALENTACH

Zaatanów się jakie posiadasz talenty i wykorzystaj 
je. Jeśli nie masz pojęcia jaki posiadasz talent, 
zacznij testować wszystko co sprawia ci radość  

i przyjemność, a przede wszystkim co budzi w tobie 
zainteresowanie. Jeżeli odkryjesz swoje pasje, 

odniesiesz sukces zawodowy i nabierzesz pewności 
siebie, a kompleksy pójdą na bok.



NIE PORÓWNUJ 
SIĘ DO INNYCH 

Najczęściej kompleksy związane są z wyglądem. 
Telewizja i internet pokazują gwiazdy o idealnym 

wizerunku, który tak naprawdę w dużej mierze jest 
zasługą przeróbek w programach graficznych. Niestety 

większość z nas uważa, że powinniśmy tak samo 
wyglądać, inaczej nie odnajdziemy prawdziwej miłości, 

czy dobrej pracy. Dlatego nie porównuj się do innych 
osób, tylko uznaj swoją urodę za idealną. Zaakceptuj 
siebie, takim jakim jesteś i przyjmij, że jesteś ideałem  
i że każdy chciałby tak wyglądać. Nabierz pewności 

siebie, a kompleksy z czasem znikną.

https://party.pl/porady/moda/porady-stylistki-styl/wiosna-lato-jesien-zima-czyli-typy-urody-89665-r1/


SPÓJRZ NA SWOJE 
ZALETY 

Zauważ swoje zalety i sukcesy. Weź kartkę papieru, 
długopis i wypisz wszystkie swoje zalety  

i osiągnięcia . Przeczytaj listę kilka razy i zacznij je 
w końcu doceniać. Uświadom sobie ile posiadasz 

cennych cech.



IDŹ NA CAŁOŚĆ 
Jeśli uważasz, że nie umiesz niczego osiągnąć, 

mylisz się. Wszystko zależy od podejścia. Nawet 
jeżeli dzisiaj masz gorszy dzień i wszystko idzie nie 

po twojej myśli, jutro już będzie inaczej. Zacznij 
wierzyć we własne siły i pamiętaj, że jesteś w stanie 
osiągnąć wszystko to, co sobie wymarzysz. Wymaga 
to czasu, zaangażowania, pieniędzy, wiary, a przede 

wszystkim chęci. 

https://party.pl/porady/kariera/praca-zdalna/wyznaczanie-celow-metoda-smart-najwazniejsze-zasady-89756-r1/





