PRIMEIRO WORKSHOP DAS RELAÇÕES
ENTRE PAIS E FILHOS ADOLESCENTES

VÍDEO 1:
As duas bases para RESTABELECER O
RELACIONAMENTO COM SEU FILHO

PARTE # 1

É uma Jornada...
Jornada = Caminho que se anda em um dia
Esse é o primeiro vídeo dessa jornada. Passo a passo eu vou construir com você
uma nova forma de olhar para a adolescência do seu filho.

E MAIS: Eu vou construir com você um método capaz de resgatar a essência da
sua família.
Nesse vídeo você aprendeu a dar um passo importante na reestruturação da sua
relação com o seu filho e deixar de uma vez por todas de se sentir frustrada, com
uma sensação de impotência e de culpa por ter errado na educação dele.

Aprendeu também as DUAS BASES para mudar completamente a relação com o
seu filho adolescente:

AMOR

EMPATIA

Mais do que amar, precisamos
demonstrar o amor de modo
que ele seja percebido e
sentido pelo outro.

Mais do que dizer em palavras
que entende o que o filho
adolescente passa, é ser capaz

Não é tanto o amor que você tem
dentro de você, mas o amor que

você consegue transmitir para
os que você ama, incluindo o
seu filho.

de se colocar de corpo e alma
no lugar dele.
Está intimamente ligada ao
altruísmo - amor e interesse
pelo próximo - e à capacidade
de ajudar.

Essas duas bases (Amor e Empatia) você pode jurar que tem.
A grande questão é:
Você sabe usar a seu favor?

PARTE # 2

Seja o Guardião das lembranças do seu filho

Registre a jornada do seu filho. Não o deixe esquecer. E também não
se esqueça de quem ele foi e de quem ele é.

1

Pegue um caderno ou um diário relate nas primeiras páginas o seu filho
criança, as características dele, o que ele tinha de bom quando criança, as
qualidades, as habilidades do seu filho.

2

Registre o momento mais marcante para você que demostra a qualidade
mais especial dele.

3

Registre o momento em que você percebeu a mudança do seu filho. O
momento da virada, onde você sentiu que começava a perder o seu filho para
essa fase chamada adolescência.

4

A partir de hoje e de tudo o que você ouviu nesse vídeo, você vai se lembrar
de que o seu filho está em uma jornada para deixar de ser criança e que ele
caminha com dificuldade para ser um adulto. TUDO é novo para ele e para
você.
Escreva a sua percepção da chegada da adolescência do seu filho: Seus
principais medos; Suas angústias; Suas dificuldades; Seus sentimentos até
agora nessa fase;

5

Usando a base do AMOR, escreva Escreva nesse caderno como você pode
ajudar o seu filho nessa jornada e como, principalmente, você pode fazer com
que ele se sinta amado.

6

Usando a base da EMPATIA, faça dessas anotações uma aliada para lidar
com as emoções (suas e do seu filho), para relatar os desafios e as vitórias.

PARTE # 3

Por que você precisa cuidar da adolescência
85%

Das pessoas atribuem a felicidade a convivência
Familiar e não ao Dinheiro.

50%

Dos Jovens NÃO se sentem amados pelos pais e vice-versa

20%

60%

Dos estudantes do 2º grau sentem-se profundamente infelizes ou
têm algum tipo de problema emocional, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), têm sintomas indicativos de depressão e
utilizam algum ansiolítico ou antidepressivo.
Dos estudantes pensam em um curso e depois que começam
ficam frustados. Segundo pesquisas, 70% dos pais influenciam os
filhos nas escolhas, mas de maneira errada.

#CONCLUSÃO
A Estrutura Familiar é o FATOR FUNDAMENTAL para o desenvolvimento saudável da
adolescência, física, mental e emocional. Sem estrutura, não há relacionamento.

Sem relacionamento, não há funcionamento e sem isso, a família adoece e filhos se
perdem.
ESTRUTURA FAMILIAR = Uma forma de organização de um número de
componentes que se relacionam de maneira específica e contínua.
#001: De 0 a 10, o quanto você HOJE está satisfeita(o) com a sua estrutura familiar?
#002: Como você quer viver esse período da adolescência do seu filho? Por que é
importante para você?
#003: De 0 a 10, o quanto você está comprometida(o) a fazer desse Primeiro Workshop
o momento da sua virada familiar e do seu resgate no relacionamento com o seu filho?

PARTE # 4

Um passo de cada vez...
Com o que você aprendeu nesse vídeo 01, como você já pode HOJE dar um
passinho em direção ao que deseja?

Anote na agenda:
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01 DE JUNHO
PRÓXIMO VÍDEO

Já curtiu? Não perca nada:

Te espero no próximo vídeo!
Eu vejo o adolescente como um milho, pronto para estourar e virar uma pipoca. A
pipoca deixa de ser de um jeito, para ser tornar algo completamente diferente.
Mas infelizmente tem o Piruá, aquele milho da pipoca que não estoura e continua
duro a vida toda, no fundo da panela, sem que ninguém queira.
É lindo ver uma mãe, um pai, descobrindo novamente o seu filho, contribuindo para
que ele estoure para a vida. É maravilhoso ver um filho se sentindo amado e
valorizado pelos pais. Não é só ter o amor, mas é cada um, cada parte, se sentir
preenchido por esse amor.
Eu desejo para cada jovem que eu atendo o mesmo que eu desejo para a minha
filha.. Que eles estourem e se tornem felizes sendo eles e que contribuam para o
mundo de uma forma única. E nós pais somos o caminho.

