
CARTA DO TEU FILLO

Queridos papá e mamá :
Xa sabedes que eu vivo pedindo cousas. Ás veces son cousas 

tontas, outras veces egoístas; nesta carta pídovos que me escoitedes. 
Varias veces quixen dicirvos isto persoalmente pero non me  atrevín; 
por  iso  o  fago  desta  maneira,  coa  seguridade  de  que  saberedes 
comprenderme.

Se facedes caso do que digo aquí, estou 
seguro que lograremos un mellor ambiente para o 
crecemento e a mellora de todos.  Por favor,  non 
tiredes esta carta, gardádea e lédea todas as veces 
nas que vos sintades confundidos pola maneira na 
que  me  comporto.  Eu  sei  que  me  queredes  e 
desexades o mellor para min. Eu tamén vos quero moito.

1. Non me consintades todo, eu sei moi ben que non podo ter 
todo o que pido. Só vos estou probando.

2.  Non  teñades  medo  de  ser  firmes  comigo.  Eu  prefíroo,  así 
facédesme sentir máis seguro.

3. Non utilicedes a forza comigo. Iso  ensíname que é só o poder 
o que conta.

4. Non sexades inconsistentes. Iso  confúndeme e fai que trate de 
saír sempre coa  míña.

5.  Non  fagades  promesas  para  desentendervos  de  min. 
Lembrade que me sinto moi mal cando non as cumplides.

6.  Non fagades caso das miñas provocacións, ao que digo para 
molestarvos. Iso animaríame a tratar de lograr máis éxitos 
desa maneira.

7.  Non vos alteredes demasiado cando digo que 
non vos quero. Non o sinto así, pero desexo que 
vos arrepintades de algo que me  fixestes.

8.  Non fagades por min o que eu podo facer só. 
Iso faime sentir como un bebé.

9.  Non  deixedes  que   os  meus  malos  hábitos 
sexan  os  que  chamen  a  vosa  atención.  Iso  anímame  a 
repetilos.

10.Non me corrixades  diante  de  outras  persoas.  Eu   faríavos 
máis caso se falamos a soas tranquilamente.



11. Non me fagades sentir que  os meus erros son pecado. Eu teño 
que aprender que non son malo cando me equivoco.

12.Non  me  rifedes  constantemente.  Eu  tería  que  protexerme 
facéndome  o xordo.

13.Non  me  pidedes  longas  explicacións  pola  miña  mala 
conduta. Realmente non sei por que o fixen.

14.Non  poñades  demasiado  a  proba  a  miña  honradez. 
Asústome  facilmente  e  póñome a dicir mentiras.

15.Non vos esquecedes de que me gusta experimentar. Así é como 
aprendo.

16.Non  me  protexades  das  consecuencias  dos  meus  actos. 
Necesito aprender a través da experiencia.

17.Non fagades caso dos  meus  pequenos malestares. 
É  posible  que  aprenda  a  disfrutar  de  ter  pouca 
saúde se con iso logro  a vosa atención.

18.Non me apartedes  cando faga honestamente  as 
miñas  preguntas.  Se  o  facedes,  eu  deixarei  de 
preguntarvos e buscarei información noutra parte.

19.Nunca me fagades crer que sodes perfectos e infalibles. Sufro 
un duro golpe cando descubro que non sodes ningunha das 
dúas cousas.

20.Non deixedes que  os meus temores aviven a vosa ansiedade. 
Deste xeito aumentades  o meu medo. Amosádeme que sodes 
valentes.

21.Lembrade que non podo medrar sen unha grande dose de 
comprensión  e  estímulo.  Isto  non   fai  falta  dicírvolo, 
¿verdade?.

22.Tratádeme do mesmo xeito que tratades aos vosos mellores 
amigos,  así  eu  tamén  serei  voso  amigo.  Lembrade  que  eu 
aprendo máis dun modelo que dunha crítica.

 Quérevos.  O voso fillo.  


