Seu filho é centro das atenções? Você o coloca em posição de “rei supremo”?

 O que é infantolatria? É o comportamento dos pais ou
da família, colocando-se como súditos da #criança e
totalmente disponíveis aos seus desejos, eximindo a
própria criança de qualquer #autoresponsabilidade,
criando assim, um adulto pouco humilde e sem
flexibilidade por ter todas as suas vontades realizadas.

 Crianças educadas com visão “unlimited”, isto é, sem
limite, serão adultos arrogantes que passarão como um
rolo compressor por cima dos outros. Já na #infância,
terão dificuldades de relacionamento e estreitar
amizades.

 O conceito de que a criança assume o papel do “rei da casa” foi identificado pelo filósofo suíço
Jean Jacques Rousseau no século 18, quando ela era vista como um “Deus” e a mãe, como uma
“Santa”. Já no século 20, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, esta compreensão
começou ser dissipada. Entretanto, muitas #mães e pais tendem a manter este padrão de
#comportamento, devido a culpa carregada por terem que trabalhar e deixar seus filhos nas mãos
de terceiros.

 Portanto, fique alerta, se você permite que o seu filho domine a dinâmica da #família. Escolher
que tipo de passeios fazer, qual a música a ser ouvida, qual a programação na tv ou, ainda, definir
um cardápio único a ser oferecido em qualquer refeição são exemplos de que a criança está
assumindo o papel de comando ilimitado. A partir dos 2 anos de idade, a criança já começa a
entender este processo mental.

 Reflita e pondere que você não está inibindo as vontades do seu filho, mas contribuindo para que
ele seja um adulto completo e não sofra no futuro.

 Quando os pais adotam este comportamento, eles podem criam na criança um sentimento de
#narcisismo, quando ela se sente superior aos demais. No futuro, a criança vai acusar os pais de
omissão, por não terem mostrado a ela a realidade.

 Eu sei que nós queremos fazer e dar o melhor para os nossos filhos. A experiência me mostrou
que a #frustração é importante para o desenvolvimento da #inteligência #emocional da criança.

 Se você ficou com dúvida, fale comigo! Lembre-se que eu posso ajudar por meio do #coaching
#infantil!
Um abraço,

