
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A barátság és a társas kapcsolatok fontossága 
Ösztönösen tudjuk, hogy azok az emberek, akiknek 
legalább egy vagy több közeli barátjuk van, sokkal 
boldogabbak a felületes ismerősökkel rendelkezőkhöz 
képest. 
 
A kutatások szerint nem a kapcsolati hálónk mérete, 
hanem az azt alkotó kapcsolataink minősége számít. 
Azaz hogyan és milyen gyakran veszünk részt közös 
tevékenységekben a barátainkkal, megosztunk-e 
egymással mély gondolatokat és személyes érzéseket, 
valamint nyújtunk-e érzelmi-lelki támogatást 
barátainknak vagy rokonainknak. 
 
A lényeg 
Nem a kapcsolati hálónk mérete, hanem az azt alkotó 
kapcsolataink minősége számít. Törekedj minőségi 
kapcsolatok kialakítására és fenntartására. 

 
Milyen egy jó barát? 
Igaz barátságok spontán, de hosszabb idő után is 
köttethetnek. Íme, néhány dolog, amire érdemes most, s 
a későbbi éveidben is odafigyelned. 

 Az igaz barát mindig őszinte hozzád. Nem kell, 
hogy életetek minden egyes pillanatát 
megosszátok egymással, de a szándékaitok 
tiszták kell, hogy legyenek. Ez azt jelenti, hogy 
mindketten valódi arcotokat mutatjátok egymás 
felé. Ha valami nem egyértelmű, bátran 
tisztázhatjátok egymással. 
 

 Az igaz barát érdekes, jópofa, egyedi. 
Nyilvánvaló, hisz ez szolgál barátságotok 
alapjául. 
Ami a jópofaságot illeti, nem mindegy hogyan 



definiáljuk: lehet valaki jópofa, mert ő a társaság 
középpontja, mert a helyzetből képes érdekes 
részleteket kiemelni, vagy mert teljesen egyedi, 
különleges módon szemléli a világot maga körül. 
 

 Az igaz barát figyelmes, simulékony. Igaz 
barátod kitűnő hallgatóság, észreveszi az 
életedre kiható napi apró mozzanatokat is. Nem 
gondolatolvasó, mégis képes megmondani, mikor 
vagy boldog, szomorú, izgatott, rémült, vagy 
elkeseredett valami miatt. Ha tudja, hogy 
számodra valami kellemetlen dolgot tett, próbál 
változtatni a helyzeten, vagy legalábbis beszél 
róla. 
 

 Az igaz barát támogat téged és a céljaidat. 
Persze, tisztában van vele, hogy laza vagy, de 
vajon ő is ilyen? Tudja, hogy mit vársz az 
életedtől? Az igazán jó barát pontosan tudja, mi 
az, amitől kiakadsz, s mindvégig melletted áll 
céljaid megvalósításában. Nem akar 
megváltoztatni, vagy olyan helyzetbe hozni, 
amiben kellemetlenül érzed magad, miatta nem 
veszíthetsz el számodra fontos tartalmat, 
értékeket. 
 

 Az igaz barát mindig melletted áll a bajban. 
Nem fogja lecsapni a kezedről a fiúdat vagy a 
lányt, akit szeretsz, nem orozza el előled a 
lehetőségeket, nem akar a hasonmásod lenni. 
Nem pletykál rólad, nem ront a hírneveden. Ha 
szükséges melletted áll, s a lehető legtöbbet 
igyekszik megtenni érted. 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/328/ongyilkos_barat


 Az igaz barát érdeklődik irántad. Minden ember 
másképp adja a többiek tudtára az érdeklődését. 
Van, aki látványosan ölelget, van, aki csak 
szeretettel megsimogat. Az igaz barát 
gyakran, nyíltan beszél hozzád, tudja, mi zajlik az 
életedben, s őszinte érdeklődéssel fordul feléd. 
 

 Az igaz barát mindenkor ragaszkodik hozzád. 
A hűség az egyik alapvető jellemvonás, ami 
általában mindenki számára a barátság alapjául 
szolgál. A hű barát melletted áll, ha kudarcot 
vallasz, ha leégsz az alkalmassági vizsgán, vagy 
ha a szüleid elválnak. Iskolaváltás, költözés 
ellenére a barátságotok továbbra is szoros 
marad. 
 

 Az igaz barát önmagadért szeret, még akkor is, 
ha kicsit hóbortos vagy. 
 

 
Ha barátságról van szó, az elfogadás és a hűség kéz a 
kézben járó fogalmak. Igaz barátod végigéli veled 
változásaidat, tudja, hogyan kell kezelni a gyenge 
pontjaidat. Türelmes, még ha nagyot is hibázol, 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1109/tudj_nemet_mondani
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/1142/klikk-vagy-baratsag


megbocsát neked, ha megbántottad. Pontosan úgy kezel 
téged, ahogyan te szeretnéd, hogy kezeljenek, még 
akkor is, ha nem hozod a legjobb formád. 
Az emberi kapcsolatok tehát gazdagítanak, de gyakran 
problémák forrásai és időigényesek. Mi pedig modern 
technológiákkal próbálunk segíteni a dolgon, de amikor 
így teszünk, feláldozzuk az élő kommunikáció értékét a 
virtuális kapcsolatra. És idővel, úgy tűnik, 
megfeledkezünk erről és többé nem törődünk vele. Nem 
túl szép kilátás az elkövetkező évtizedekre. 
 

Amit tudni érdemes az online barátokról 
Napjainkban megszokott jelenség, hogy egyre több 
online baráttal rendelkezünk, vagy akár online randi 
partnerrel is. Az utóbbi időkben hihetetlen 
népszerűségre tettek szert azok a közösségi oldalak, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználók 
kapcsolatteremtését és a netes szórakozás vagy 
valamilyen szociális cél érdekében jöttek létre. Ezeken 
az oldalakon a felhasználók létrehozhatnak egy 
adatbázist, ahol saját magukról 
információkat közölhetnek, valamint fotókat és 
kapcsolatba léphetnek más felhasználókkal. Vannak, 
akik csak azokkal lépnek kapcsolatba ezeken az 
oldalakon, akiket a való életben is ismernek, mások 
viszont élvezik, hogy új emberekkel ”találkozhatnak” és 
olyan felhasználókkal barátkoznak, akikről csak annyit 
tudnak, amennyit a netes profiljuk elárul. Sok kamaszt 
találunk ezeken az oldalakon, akik számára az online 
kapcsolattartás létfontosságú, mert így olyan hasonló 
érdeklődésű, új barátokat szerezhetnek, akik esetleg 
nincsenek földrajzilag közel hozzájuk. 
 

Online csevegés 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/szuloknek/6707/facebook-tinik


Az online csevegéshez számos program áll 
rendelkezésre. Ezek a programok lehetővé teszik, hogy 
az emberek négyszemközt közvetlenül beszélgessenek 
egymással anélkül, hogy mások bekapcsolódnának a 
csevegésbe, kivéve, ha meghívják őket. Annak 
érdekében, hogy a beszélgetés létrejöjjön, mindkét 
félnek ismernie kell a másik felhasználó nevét, ezért a 
program használata előtt szükségszerű, hogy 
kommunikáljanak egymással. 
 
Napjainkban a legtöbb kamasz mindenféle online 
baráttal rendelkezik és nyilvánvaló, hogy érdeklődnek az 
új online barátságok iránt.  
 

Persze a technológiának megvan a maga 
haszna… 
Ha helyesen használjuk. Az emberek egy része 
szerencsére olyan emberekkel tölti ideje nagy részét a 
közösségi oldalakon, akikkel egyébként is kapcsolatban 
áll a való világban. Ennek hatása egyértelmű: az online 
kapcsolat csökkenti a depressziót és a magányt, illetve 
növeli a társas támogatás szintjét. De csak az offline 
kapcsolatok erősítésével párhuzamosan. Az online 
kapcsolatok az offline kapcsolatokhoz hasonlóan 
teljesebbek, ha olyan emberekkel éljük meg, akikkel 
szoros kapcsolatban állunk. Az online kapcsolatok 
pusztán felületes ismeretségként jóval kevesebbet 
érnek. 
 
A lényeg 
Törekedj arra, hogy olyan emberekkel légy kapcsolatban 
a közösségi oldalakon, akik egyébként is sokat 
jelentenek számodra és ne hagyd, hogy a felületes 
online csevegés vegye át az értelmes beszélgetések 
helyét a való életben. 



 

Mi a helyzet a klikkekkel? 
Unod már a klikkesedést és a trükköket? Eleged van 
abból, hogy ugyanúgy kell kinézned, mint a többieknek? 
Mégsem mersz változtatni az öltözködéseden, nehogy 
kiközösítsenek? Félsz, hogy idén csoporton kívül 
maradsz és pikkelni fognak rád az osztálytársaid? 
A klikkek olyan zárt csoportok, ahol a tagoknak 
meghatározott módon kell viselkedniük ahhoz, hogy bent 
maradhassanak. Sokszor már nem is a közös 
érdeklődés tartja össze őket, hanem 
a népszerűség iránti vágy. Úgy tesznek, mintha az ő 
klikkjük magasabb rendű lenne a többinél és 
megpróbálják elhitetni a kívül rekedtekkel hogy 
a klikk tagjai „jobbak” mindenkinél. 
 
A klikkben lévők kiközösítéssel, vagy gonoszkodással 
megkeseríthetik mások életét és kipécéznek bizonyos 
embereket csak azért, mert máshogy viselkednek, vagy 
máshogy néznek ki, mint ők. Egy baráti társasággal 
ellentétben, ahol az emberek szabadon nyithatnak 
mások felé, a klikk tagjai csakis együtt programoznak: 
egymás mellett ülnek a suliban és együtt töltik a délutánt 
- csak és kizárólag a legmenőbb emberekkel. 
 
Sokan úgy gondolják, egy ilyen klikkhez tartozni jobb, 
mint egyedül maradni. Később azonban rájönnek, hogy 
a csoporthoz tartozás miatt rengeteg szabályt és 
nyomást kell elviselniük. Elkezdenek amiatt aggódni, 
hogy ők maguk mikor fognak kikerülni a csoportból, 
előbb vagy utóbb pedig rájönnek, hogy nem igazi 
barátok veszik őket körül - hiszen a barátok nem 
követelőznek és nem parancsolgatnak az embernek. 

http://www.kamaszpanasz.hu/a_te_torteneted/149


 
 
 

Túlélési tanácsok 
 Ismerd meg magad! 

A klikkekkel való találkozás jó alkalom arra, hogy 
tudatosítsd magadban az értékeidet, 
érdeklődésedet, meggyőződéseidet. 
 
A csoporthoz tartozással csak elismeréshez 
szeretnél jutni, vagy valóban hozzájuk hasonlóan 
gondolkozol? A baráti társaságod kezd 
elklikkesedni? Hogyan befolyásolják a barátaid a 
Te megítélésedet? 
 

 Ragaszkodj a hobbidhoz! 
Ne add fel őket akkor se, ha a többiek ezt 
kívánják tőled. És a többiek miatt ne pazarold az 
időd és a pénzed olyan dolgokra, amelyek nem 
érdekelnek igazán. 
 

 Legyél nyitott új kapcsolatokra! 
Ha elfogadod a klikk szabályait, lehet, hogy nem 
ismerkedsz meg igazán hozzád illő emberekkel.  
 



Legyél nyitott és ha úgy érzed, nem tartozol 
többé a csoporthoz, keress más embereket, 
akikkel együtt lehetsz. 
 

 Mondj véleményt! 
Ha barátaid elkezdenek „klikkesen” viselkedni, 
tudasd velük, hogy ez zavar. Ha nem mersz 
nyíltan felszólalni, legjobb, ha egyszerűen nem 
veszel részt azokban a dolgokban, amiket nem 
tartasz helyesnek. Szólj egy tanárnak 
amennyiben az osztály valamelyik klikkje 
gonoszan viselkedik az egyik osztálytársaddal. 
 

 Maradj önmagad! 
Egyedül Te vagy felelős a viselkedésedért, ezért 
ne hagyd, hogy mások vezessenek. Az igazi 
barátok tiszteletben tartják gondolkodásmódodat, 
jogaidat és döntéseidet. 
 

Mindig légy önmagad barátja. Egy jó barát érdeklődő, 
megbízható, figyelmes, gondoskodó, őszinte és kedves. 
Ha mindezt meg tudod adni a többieknek, hozzád 
hasonló barátokra számíthatsz. 
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