
APLAUSOS 
PARA O ERRO  

ERRAR É HUMANO E NOS FAZ CRESCER.
IMAGINA PARA UMA CRIANÇA!
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Sim! Os pais podem aplaudir os erros dos seus filhos, desde que tais erros sejam
vistos como lições aprendidas.
 
Todos nós temos o direito de errar, não é mesmo? Então, pense no erro em relação
a uma criança que está em pleno desenvolvimento e que vai aprender entre vários
erros e acertos.
 
Em primeiro lugar, você não precisa se sentir culpado por errar ou pelos erros dos
seus filhos. Tudo faz parte do processo de crescimento, enquanto pai ou mãe e da
própria evolução da inteligência emocional da criança.
 
Na verdade, existe uma cultura na sociedade de que o erro deve ser compensado
com uma punição, mas isso não produz bons resultados.  
 
A Disciplina Positiva ensina que os erros são oportunidades de aprendizado e que
os pais podem apoiar seus filhos, crianças ou adolescentes, a desenvolver sua
autoestima, por meio do encorajamento.
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Promover habilidades e competências que farão com que a criança pense de
forma produtiva. Como por exemplo: “Eu posso resolver os problemas”, “Meus
pais me apoiam e me respeitam”, “Minhas escolhas representam o que eu
acredito”... 
 
Um ponto importante a ressaltar é que as crianças são excelentes imitadores,
enquanto os adolescentes são mais reflexivos e desafiadores. Portanto fiquem
atentos aos exemplos, pois eles serão mais úteis do que
qualquer outra lição.

O QUE, REALMENTE, FAZ A DIFERENÇA E TRAZ
GANHOS É IDENTIFICAR:

O que? 
 

Por que? 
 

Como resolver? 

Esses sim são passos importantes. Portanto, se você avalia que você ou seu filho
errou, acolha tais erros e busque soluções em vez de piorar o cenário. Tenho
certeza de que o elo entre vocês será, cada vez mais, fortalecido.
 
Vamos aplaudir nossos erros juntos? Fale comigo! Estou aqui para ajudar você.
Continue me seguindo e indique minhas redes para seus amigos. Eu vou gostar
muito de contribuir!!
 
Um abraço,
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