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O cérebro humano está continuamente criando imagens
mentais. Esta é uma das maneiras fundamentais pela
qual nos orientamos no mundo que nos cerca. A
estruturação mental de imagens permite ao cérebro
criar relações entre os objetos no espaço físico que
nossos sentidos podem detectar.
Baseado nessas imagens, escolhemos como interagir com
o mundo.
Outra maneira de descrever esse processo seria:
imagens são a fonte primária da escolha de nosso
comportamento.
Existem duas maneiras-chave pelas quais a mente
recebe os dados dos sentidos com os quais criamos
essas imagens.  Uma é pelo que vemos e, a outra, é a da
linguagem que ouvimos. Essa é conhecida tecnicamente
como Imagem verbal, que tem um efeito poderoso no
comportamento humano. Uma das mais curiosas
palavras da língua portuguesa é o "não". A
curiosidade vem do fato de que, em termos de imagem
visual, o cérebro não pode processar a palavra "não". É
como se, dentro da mente humana a palavra "não" não
existisse. Quando apresentado com um "não", o cérebro
imediatamente cria uma imagem que "não" era para ser
criada.

#1 Para quê fazer acordos no
positivo com meu filho?
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#2 Como usar isso conscientemente
para nos comunicarmos?
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É útil  tornar-se consciente de quando e como você usa
essas palavras. Quanto mais atento você está, mais o
seu cérebro começará a oferecer alternativas!
Existe um segundo fator em relação a como nossa
mente lida com essas imagens que é importante entender.
O cérebro opera com um processo interno conhecido
como Dissonância Cognitiva que trabalha em conjunto
com a imagem visual, uma vez que uma imagem é criada,
o cérebro procura transformar aquela visão em
realidade.  
Você sabe quais são as palavras mais faladas para as
crianças?
Não pode, Não, Não deve Não faça e Nunca
 
Que tal se tornar consciente da suas palavras e começar
a ter uma comunicação mais assertiva com as crianças?
 
A nossa equipe separou para você algumas dicas de
acordos no positivo para alcançar a assertividade.
Lembre-se: tudo é um treinamento, então treine, e
permita-se quando errar em refazer a frase e pedir
desculpas!



#3 Dicas
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Organize seus brinquedos depois que brincar
Se você subir no sofá, você pode cair, portanto,
cuidado!
Você é responsável por sua escolha, portanto se
machucar a responsabilidade é sua!
Tenha cuidado ao descer!
Vamos fazer um acordo? Como você acredita que
pode ajudar a mamãe? E o que acha também de
(propor algo). 

Troque o "não" pelo o que você realmente quer que a
criança faça. Quando tiver dificuldade para trocar para o
positivo, lembre-se dessa dica: diga o que você quer de
forma objetiva.
 A disciplina positiva estabelece regras e limites para a
criança, mas contando sempre com sua participação,
promovendo sua autonomia e eliminando os castigos
tradicionais. Vamos a alguns exemplo:
 

 
Se a criança não acatar o acordo combinado, pergunte-
lhe: ‘você se lembra do nosso acordo?’; o que era
mesmo?’, ‘o que aconteceu com o que acordamos?’, ‘o
que irá fazer para remediá-lo?’. Sempre faça a criança
sentir que ela é responsável pelo seu comportamento.
...
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Vamos fazer acordo, quando terminar a tarefa você
pode brincar por 1 hora?
Que tal, quando eu estiver falando você levantar a
mão para esperar sua vez, e assim também podemos
fazer quando eu quiser falar com você, assim
teremos respeito um com outro?
Para criança que já realiza testes ou provas:
"Certifique-se de acertar o máximo que você puder, e
você receberá uma nota excelente no teste!"
É importante andar por áreas claras na rua, 
Você é cuidadoso e responsável.
Você é obediente sempre, esta acontecendo algo para
ter essa atitude?

 
 
#4 Anote ai..

Cuidado com a palavra NÃO! A frase que contém o
"não”, para ser compreendida, traz à mente o que
está junto com ela. O “não” existe apenas na
linguagem e não na experiência. Procure falar no
positivo, o que você quer e não o que você não quer!
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Cuidado com a palavra "MAS" que nega tudo que vem

 Cuidado com a palavra "TENTAR" que pressupõe a

Cuidado com as palavras "DEVO", "TENHO QUE" ou

 Cuidado com "NÃO POSSO" ou "NÃO CONSIGO" que dã
a ideia de incapacidade pessoal. Use NÃO QUERO,
DECIDO NÃO, ou NÃO PODIA, NÃO CONSEGUIA, que
pressupõe que vai poder ou conseguir.
Substitua "SE" por QUANDO. Por exemplo: em vez de
falar “se eu conseguir ganhar dinheiro eu vou viajar”,
fale “quando eu conseguir ganhar dinheiro eu vou
viajar”. “Quando” pressupõe que você está decidido.
Substitua ESPERO por SEI. Por exemplo, em vez de
falar, “eu espero aprender isso”, fale: "eu sei que eu
vou aprender isso”. “ESPERAR” suscita dúvidas e
enfraquece a linguagem.

antes. Por exemplo: “O Pedro é um rapaz inteligente,
esforçado, mas...” Substitua o "MAS" por "E".

possibilidade de falha. Por exemplo: “vou tentar encontrar
com você amanhã às 8 horas”. Tenho grande chance de
não ir, pois, vou “tentar”. Evite “tentar”, FAÇA.

"PRECISO", que pressupõem que algo externo controla
sua vida. Em vez delas use QUERO, DECIDO, VOU.

 Siga essas dicas no seu dia a dia, até tornar um
hábito, afinal o maior exemplo da educação positiva são

suas atitudes!
 




