
PRIMEIRO WORKSHOP DAS RELAÇÕES

ENTRE PAIS E FILHOS ADOLESCENTES

 8 PASSOS PRÁTICOS para mudar a

COMUNICAÇÃO com seu filho;

VÍDEO 2: 



PARTE # 1

Esse é o Segundo vídeo dessa jornada. Passo a passo eu vou construir com você
uma nova forma de olhar para a adolescência do seu filho.  

Espero que o vídeo 01 tenha te ajudado. Nele eu expliquei as duas bases principais
do método que eu criei e que são fundamentais para a transformação da vida dos
pais e dos filhos adolescentes.

Nesse vídeo 02 você aprendeu como você pode abrir novamente um espaço para
a comunicação com o seu filho adolescente, através de 08 passos:

Segunda Parte da Jornada...

Jornada = Caminho que se anda em um dia

1º PASSO - Responsabilize-se também. 

2º PASSO -  Avalie a sua própria Inconstância.

3º PASSO - Até para esperar precisa se informar. 

4º PASSO - Separe comportamento de Emoção.

5º PASSO - Saiba negociar.

6º PASSO - Não comparar, nem rotular. 

7º PASSO - Lidere o seu filho.

8º PASSO - Escute mais, fale menos.



PARTE # 2

Dica para gerar reflexão e solução é responder as perguntas:

Quais problemas ou desafios que você hoje enfrenta com o seu filho?
Como você tem reagido diante desses problemas?
O que você gostaria de ter no lugar?
Como você pode dar o primeiro passo para resolver?

Responsabilize-se também

Avalie a sua própria Inconstância.

Até para esperar precisa se informar

Como você reage a isso como mãe ou pai e responsável pela educação, é
que vai fazer a diferença na sua vida e na vida do seu filho.

Às vezes os pais parecem querer discutir as coisas e tratar o filho como um
adulto, outras vezes tornam-se desnecessariamente cuidadosos, tratando
os filhos como crianças.

Se você ficar esperando a fase passar, pode ser que ela passe como um
trator encima da sua família...

Você oscila entre tratar seu filho como criança (até com palavras) e em outra
situação tratá-lo como um  completo adulto?
O que isso tem causado na relação com o seu filho?

Quais habilidades, ferramentas te faltam hoje para resolver o problema ou desafio?
Quanto custaria para você passar os próximos anos tendo dificuldades nessa fase?
Quanto custaria para você, daqui a alguns anos, perceber que poderia ter feito a
diferença na vida do seu filho e não fez?
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PARTE # 2

Você sente que tem todas as ferramentas para lidar as oscilações emocionais do seu
filho adolescente? 

Você sente que está conseguindo dar conta 100% dos seus estados emocionais?
Como seria para você aprender a lidar com as emoções e deixar de se sentir
cansada, frustada, fracassada, insegura ou culpada?

Separe comportamento de Emoção. 

Saiba negociar. 

Não comparar, nem rotular. 

É necessário que o seu filho adolescente sinta que, no fundo de você
mesma,  você não perdeu a esperança nele e que continuará a acreditar que,
aconteça o que acontecer, ele será melhor do que é hoje. 

A cada ano de vida do seu filho é necessário que você sente com ele e reveja
os acordos.

Jamais compare o seu filho com o irmão ou irmã, com o desempenho ou
conduta de um amigo.

Você sabe determinar regras claras e que respeitem todos os envolvidos?
Você consegue determinar responsabilidades justas para todos?
Você consegue determinar limites?

Você sabe aceitar, do fundo do coração, as diferenças entre os filhos?
Você alguma vez já comparou o seu filho com outra pessoa?
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PARTE # 2

Você tem assumido uma postura de líder servidor?
Você lidera ou impõe?
Como seria para você aprender como liderar a sua família?

Lidere o seu filho.

Escute mais, fale menos.

O bom líder tira o que os liderados têm de melhor, são duros muitas vezes,
mas sempre com amor.

Muitas vezes o adolescente se fecha, mas em alguns momentos ele se abre,
ele vem. 

Você tem conversas construtivas com o seu filho?
O quanto mudaria a sua vida conseguir saber como, exatamente, criar
conversas prazerosas com um filho que te escuta?
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PARTE # 3

A linguagem é o componente fundamental para bons relacionamentos.
Como você usa o seu poder da palavra, a sua comunicação, determinará o sucesso ou
o fracasso dos seus relacionamentos.

Relacionamentos são a base da evolução
humana.

#001: De 0 a 10, o quanto você HOJE está satisfeita(o) com os seus
relacionamentos?

#002: Como responder as perguntas dos 8 passos te ajudou a refletir sobre o seu
modo de se relacionar com o seu filho?

#CONCLUSÃO

COMO ANDAM OS SEUS RELACIONAMENTOS?

#003: De 0 a 10, o quanto você está comprometida(o) a buscar ferramentas
de resgate do relacionamento com o seu filho?



Queridos pais,
Não vai passar...

Não vai passar os risos não dados, os abraços distanciados, as palavras ditas, a
conexão quebrada.

Não vai passar a orientação negada, as experiências sofridas, a sensação de não
amor...

Tudo isso fica marcado em uma fase: A adolescência.
A idade do seu filho vai passar...

Mas o que ele vivenciou na adolescência fica.
Olhe para a adolescência do seu filho. Ame a adolescência do seu filho.

Um passo de cada vez...

Com o que você aprendeu nesse vídeo 01 e 02, como você já pode HOJE dar um
passinho em direção ao que deseja?

Anote na agenda:

03 DE JUNHO
PRÓXIMO VÍDEO

Já curtiu? Não perca nada:

Te espero no próximo vídeo!

PARTE # 4

https://www.facebook.com/laboratoriodetalento/
https://soundcloud.com/jacqueline-paisparceiros
https://www.youtube.com/channel/UCVLBlqClwv1BuSCJU7NyETA

