
SÍNDROME DO
PEQUENO PODER

CUIDADO COM A
SÍNDROME DO PEQUENO PODER...  
 
SERÁ QUE VOCÊ USA COM SEU FILHO?
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Se você usa esse discurso com seus filhos... cuidado! Você pode estar sofrendo
dessa síndrome e não percebe.
 
Muitos pais ainda se mantêm presos aos antigos modelos: aqui na minha casa quem
manda sou eu. Ou, ainda, enquanto estiver sob o meu teto, terá que fazer o que eu
mando. Não percebem que este tipo de atitude não educa e afasta. Os filhos passam
a temer seus pais em vez de respeitar.
 
Esse tipo de comportamento reflete o que chamamos de parentalidade autoritária,
que nada mais é do que educar por meio da força, do grito e do autoritarismo. Nesse
discurso não há o que chamamos de relação.
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Na verdade, o que acontece é submissão e acato das ordens. Não é permitida a
reflexão sobre temas ou problemas que incomodam o sistema familiar. 
 
A criança não tem o direito de expressar suas emoções e necessidades. Ao mesmo
tempo, os pais atuam com uso da força verbal e com atitudes autoritárias e
desrespeitosas perante à criança. Além disso, esta modalidade de parentalidade
gera uma criança com medo de se arriscar e com uma inteligência emocional
limitada.
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A REGRA É:

Este padrão de comportamento por parte dos pais pode ser herdado pela educação que
receberam, mas não há necessidade nem obrigatoriedade de ser mantido. Hoje em dia, com
todos os canais abertos para a comunicação e o diálogo, os pais podem sim
romper este modelo e criar novas relações saudáveis com seus filhos, baseadas
em respeito mútuo e confiança.
 
Que tal aproveitar e refletir sobre o tipo de conduta e relação com seus filhos? Sempre há
tempo para mudar e adotar práticas mais afetivas.
 
Quer saber como? Fale comigo!
 
Um abraço, 

Faça ou não faça isso...
 
Coma tudo agora ou não vai assistir
desenho
 
Vai estudar, se não vai pro castigo
 
Vai dormir, pare de jogar...

https://www.facebook.com/jusleyvallecoach/?ref=bookmarks
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521997197909
https://twitter.com/JusleyValle
https://www.jusleyvallecoach.com/
https://www.instagram.com/jusleyvallecoach/
https://www.jusleyvallecoach.com/

