ENSINE A CRIANÇA

"Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará
dele" (Provérbios 22;6)

Chegamos novamente no mês em que se comemora o Dia da criança. Muito temos a
aprender para melhor educá-las. Vejam a seguir alguns conselhos de pesquisadores de
Harvard.

Nesta era de tecnologia, descobrimos que a educação dos filhos é um pouco diferente
dos tempos antes do iPod, iPhone, computadores, Internet, e todos as outras
modernidades incríveis que nos consomem. As crianças brincavam nas ruas. Jogavam
bola nos campos. Brincavam do lado de fora até que as luzes de rua se acendiam e elas
sabiam que tinham que ir para dentro de casa. Nós estamos criando crianças muito
diferentes agora do que há vinte ou trinta anos. Mas, talvez seja hora de voltar ao
básico.

Este é um mundo novo. As crianças nascidas nessa era automaticamente recebem
aparelhos para entretê-las. Mas, aonde estamos errando? Psicólogos da Universidade
de Harvard vêm estudando o que torna uma criança bem criada nestes tempos de
mudanças. Eles concluíram que existem vários elementos que ainda são essenciais.

Para ensinar bem uma criança existem alguns segredos: Passar o tempo com seus
filhos é o primeiro deles. Significa deixar tudo de lado por um tempo, ler um livro,
chutar uma bola, caminhar com ele, ou apenas jogar um jogo à moda antiga. Em
termos mais simples, isso significa que você interage com sua criança. Estas são as
coisas das quais vão se lembrar. Elas vão se esquecer do que você comprou. Só
querem passar mais tempo com seus pais.

Fale com eles em voz alta. De acordo com os pesquisadores de Harvard, “Mesmo que a
maioria dos pais diga que o cuidado com seus filhos é uma prioridade de tempo,
muitas vezes as crianças não estão ouvindo a mensagem”.

Passe tempo com eles para descobrir o que está acontecendo em sua vida. Verifique
com professores, treinadores. Descubra se há uma mudança em seu comportamento.
Permita que seu filho se sinta confortável para vir e falar com você. Seu filho precisa
saber que é a prioridade em sua vida. As crianças necessitam de confirmação através
de palavras. As palavras são importantes. Converse com elas e compartilhe suas
histórias sobre a escola, trabalhos de casa, amigos, e assim por diante.

Mostre ao seu filho como resolver problemas sem estressar sobre o resultado. Um dos
maiores presentes que você pode dar ao seu filho é a capacidade de analisar e resolver
problemas. Aos poucos, e dentro de alguns limites, ensine seu filho a decidir por si
mesmo o que ele quer. Você não pode resolver seus problemas o tempo todo. É
saudável lhe permitir experimentar a vida através de suas próprias lentes, mas tenha
cuidado, não se esqueça de estabelecer os limites. Conquistas são importantes e, ao
permitir-lhe determinar o que quer, você está o presenteando com a consciência.

Você quer criar um adulto produtivo? Então permita que ele venha até você e
compartilhe seus problemas, e oriente-o a fazer as melhores escolhas possíveis. É
difícil dar um passo atrás e ver como seu filho cometeu um erro. Mas faz parte da
aprendizagem e da evolução da nossa humanidade.

Rick Weissbourd, que conduziu o estudo, diz: “Estamos muito focados na felicidade de
nossos filhos. Estamos fazendo-os se concentrarem apenas em casos de sucesso. A
pressão para a realização pode ter muitos resultados negativos”, diz Weissbourd, que
é codiretor do projeto.

Mostre a sua gratidão a seu filho regularmente. Os pesquisadores dizem que “os
estudos mostram que pessoas que praticam o hábito de expressar gratidão são mais

propensas a serem úteis, generosas, compassivas, felizes, saudáveis e perdoarem com
mais facilidade.” Os pais devem dar tarefas aos seus filhos e, em seguida, expressarem
gratidão por suas realizações. É importante que as crianças vejam que a gratidão é um
dom notável. Sempre que fizerem algo, honre-as e reconheça-as pelo seu
desempenho.

Como pais, é nosso dever ensinar nossos filhos a serem compreensivos e compassivos
para com os outros. As crianças aprendem pelo exemplo. Leve-as a um abrigo.
Permita-lhes testemunharem como têm sorte de terem uma casa. Ajudar seus filhos é
não apenas dar-lhes uma chance de serem adultos surpreendentes, mas também
remover o preconceito da intolerância e diferenças. Tudo começa em casa.

Ensine seus filhos a expandirem a sua visão. Isso remonta à mostrar-lhes gratidão.
Deixe seu filho experimentar o mundo através de sua compaixão. Os pesquisadores
dizem que “quase todas as crianças empatizam e se preocupam com seu pequeno
círculo de familiares e amigos.”

Ensine seu filho a ser um bom ouvinte, a interagir sem o uso de tecnologia, ser
compreensivo com outras pessoas fora de sua família, e não julgar qualquer pessoa
com base em sua religião ou nacionalidade. Estamos em tempos cruciais da evolução
humana, e esta nova geração tem a capacidade de mudar o nosso mundo. Expor seu
filho a diferentes culturas ajuda a desenvolver uma pessoa amorosa, gentil e feliz.

Você é responsável por criar almas amorosas. Ajude-as a navegarem neste mundo
através da compaixão, amor e bondade.

“Criar uma criança respeitosa, carinhosa e ética sempre foi um trabalho árduo. Mas é
algo que todos nós podemos fazer. E nenhum trabalho é mais importante ou mais
gratificante”.
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