A OPORTUNIDADE DE APRENDER A DAR AFETO

Os filhos, que grande presente. Os filhos para muitos pais são a
oportunidade de resgatar as possibilidades de afeto.
Muitos adultos foram filhos de pais pouco carinhosos, não que fossem
pais desamorosos, nada disso, foram simplesmente pais que não aproveitaram
a oportunidade de exercitar carinho com seus filhos.
Se você não teve a oportunidade de receber beijinhos, cafunés, abraços,
colinho, ficar de mãos dadas com a sua mãe e com o seu pai, se as
expressões de afeto eram contidas, aproveite para aprender com os seus
filhos, aproveite para fazer diferente, permita-se e não deixe passar mais
nenhum dia, pois amanhã será mais difícil.
As formas de afeto e o sentir-se confortável com o outro são algo
construído, que requerem exercício e, com certeza, esse é um exercício
delicioso.
Quando eu falo em exercício e sentir-se confortável é porque quando
não construímos essa relação ela se torna desconfortável na adolescência e na
vida adulta, parece pouco natural abraçar os pais e receber um carinho dos
mesmos. Seria absolutamente harmônico se essas ações fizessem parte da
sua história.
Para que você aprenda algo novo e construa uma história de afeto,
cultive todos os dias essa aproximação, interaja realmente com seus filhos,
cultive a atenção e o carinho desde a descoberta da gravidez.
As mães possuem a vantagem do vínculo que se cria durante a
gestação, mas o pai tem papel tão importante quanto, na formação de uma
criança. Pais e mães deveriam assumir juntos o compromisso de amar, educar
e se dedicar aos filhos.

Para muitos pais o que está sendo dito aqui não os mobiliza pois eles
vem de famílias carinhosas, mas pra uma outra parcela de pais faz um imenso
sentido.
Desde pequeninos o olhar nos olhos, os abraços entregues e os
carinhos favorecem a inteiração com o mundo externo, a formação da
individuação e o aquecimento do coração de que ali existe uma relação de
carinho.
Então, aproveitem a oportunidade de exercitar o carinho com os seus
pequenos para que quando eles ficarem adultos continuem bem próximos de
você.
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