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Adesea, oamenii vorbesc despre „a ajunge la 

pubertate“ de parcă ar fi un fenomen care se petrece 

când te aștepţi mai puţin. În realitate, modificările care 

te afectează au loc încet, încet și continuă pe toată 

perioada adolescenţei. Privește ce se întâmplă cu tine ca 

pe o călătorie cu diferite etape, cu opriri și cu porniri. 

Nu e ca și cum te-ai izbi de un zid. 

În cazul fetelor, pubertatea debutează între 9 și 

13 ani, dar corpul tău va începe să se dezvolte când este 

pregătit. Odată ce acest proces începe, nu vei putea 

face nimic ca să îl grăbești sau să îl încetinești (deși, 

uneori, îţi vei dori să poţi face asta), așa că s-ar putea să 

te simţi ca într-un carusel.

O c ă l ă to r i e 
numit ă 

puber t a t e

1.
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C e  se  înt âmp l ă ?

Pe măsură ce crești, se petrec tot felul de lucruri în 

interiorul, dar și în exteriorul tău. Iată o listă cu 

ordinea în care se întâmplă de obicei aceste lucruri, 

deși cu toţii suntem diferiţi și adesea etapele se 

suprapun. Nu te îngrijora dacă nu înţelegi chiar tot, 

pentru că vei găsi detalii despre fiecare fază în capitolele 

următoare.

• Începi să iei în greutate şi crești în înălţime.

• Încep să îţi crească sânii.

• Dispoziţia ta devine schimbătoare.

•  Începe să îţi crească din ce în ce mai mult 

păr şi să apară în locuri noi.

• Începi să transpiri mai mult.

• Părul şi pielea ta devin mai grase.

• Ţi se dezvoltă organele sexuale.

• Îţi vine menstruaţia.
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Pot trece chiar și trei ani din momentul în care 

organismul tău începe să se transforme până când îţi 

vine prima menstruaţie. Apoi, mai durează niște ani 

până când corpul tău încetează să mai crească. 

(Creierul nu ajunge la maturitate decât în jurul 

vârstei de 25 de ani.) 

 

În această perioadă de tranziţie de la copilărie la 

maturitate, s-ar putea să descoperi că și felul în care 

gândești și în care simţi se schimbă. Răspunde la 

chestionarul de pe pagina următoare pentru a afla 

unde te situezi în această călătorie. 
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          Tes t  r a p id

•  Există activităţi, întâlniri şi jocuri care îţi 
făceau plăcere atunci când erai mai mică, iar 
acum ți se par plictisitoare şi cam 
copilăreşti?

•  Ţi se pare că, dintr-odată, îţi pierzi cumpătul 
cam repede în chestiuni minore şi te iei la 
harţă prosteşte cu rudele şi cu prietenii?

•  Se întâmplă ca, uneori, să te simţi furioasă, 
stresată, poate chiar şi un pic nefericită fără 
vreun motiv anume?

•  Părinţii sau cei care au grijă de tine te scot 
din minţi (chiar dacă fac tot ce le stă în 
putinţă să te ajute şi să te înţeleagă)?

•  Eşti preocupată de felul în care arăţi?
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• Majoritatea răspunsurilor DA?

 Te afli chiar în toiul acestei călătorii şi tot ce 

simţi este absolut normal. Citeşte ponturile 

pe care le oferim în această carte pentru a 

reuşi să faci faţă avalanşei de sentimente cu 

care te confrunţi.

• Majoritatea răspunsurilor NU?

 Probabil încă nu ai început această călătorie, 

dar nu mai e mult. Citeşte pentru a afla mai 

multe despre schimbările care se vor petrece 

în organismul tău.

• Răspunsuri DA şi NU

 Tocmai ai început această călătorie şi ai 

multe lucruri interesante de aflat.

    R ăspunsur i



Temă de gândire 

Când eşti la pubertate, ţi se pare adesea că 

nimeni nu te înţelege cu adevărat. Poate te 

ajută să vezi lucrurile mai optimist faptul 

că toţi adulţii au trecut prin această 

etapă, inclusiv profesorii, părinţii, unchii şi 

chiar bunicii tăi. 

Toţi prietenii trec sau au trecut prin asta. 

Chiar şi celebrităţile au trecut (și unele 

dintre ele au câştigat o avere cântând sau 

scriind despre experienţa de care vorbim). 

În volumul de față vei găsi o mulţime de 

idei care te vor ajuta să faci faţă cu brio 

acestei perioade dificile.




