Els pares i l’autoestima dels fills adolescents
La millor herència
Després d’anys treballant amb adolescents, me n’adono que
la millor herència que els podem deixar no són uns bons
estudis. Si he de triar, preferiria deixar-los una bona
autoestima.
Amb autoestima se’n sortiran dels infinits reptes que els
posarà la vida. Amb autoestima podran prendre decisions
segons els seus propis criteris i no segons la pressió de
l’entorn. I podran entomar les conseqüències si les coses no
surten com esperaven.
Amb autoestima se sentiran bé i seran valents per buscar
solucions als problemes, per afrontar exàmens o feines amb
il·lusió i garanties. Per viure relacions de parella des del
positivisme on d’altres només es posarien a la defensiva.
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Aquesta autoestima es construeix des del moment del naixement dels fills, i sovint
no som prou conscients de l’impacte que hi tenim els pares.
Els 6 objectius que, mal interpretats, fan malbé l’autoestima dels fills adolescents
Al quadre adjunt hi trobareu 6 objectius que els pares ens
Els pares
podem posar de cara als fills. Tots ells recullen experiències
podem
reals; neixen de l’amor que sentim cap a ells, i només
reforçar
pretenen la seva felicitat. Però tots 6 poden enfonsar
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dels fills si
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Un cop analitzat el quadre, la recepta màgica per l’autoestima
objectius
dels fills consistiria en:
que tenim
- Recolzament en els moments difícils.
per a ells.
- Reconeixement de les coses que fan bé.
- Respecte (escoltar-los, i acceptar-los tal i com són).
- Esforç per refer la confiança en els fills una i altra vegada.

Materials relacionats
http://www.augere.es/conversations/%E2%80%9Cte-acepto-como-erespero%E2%80%A6%E2%80%9D/
http://www.carlesventura.com/wp-content/uploads//2011/03/Nens-i-Autoestima.pdf
http://www.carlesventura.com/wp-content/uploads//2011/03/Suspesos.pdf
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