Article Albert Sarró
Com evitar l’aparició de l’agressivitat en la relació entre pares i fills
Parlem molt de comunicació, de com aconseguir-la en el tracte amb els fills, en el tracte amb la
parella, amb els altres en general.
Parlem de l'ansietat i els temors dels pares, dels mestres, de les parelles, de...
Parlem de la relació, de la violència en la relació, tant a la llar com a la escola, tant entre la
parella com entre els pares i en el sí de la família
Parlem molt de comunicació, de com aconseguir-la en el tracte amb els fills, en el tracte amb la
parella, amb els altres en general.
Parlem de l'ansietat i els temors dels pares, dels mestres, de les parelles, de...
Parlem de la relació, de la violència en la relació, tant a la llar com a la escola, tant entre la
parella com entre els pares i en el sí de la família
..i sabem el què volem, pero estem massa convençuts de que no tenim els mitjans per
aconseguir-ho, tot i que no reconeixem aquest sentiment, aquesta por a no saber mai com
aconseguir això que volem.
No importa que parlem de pares, de mestres, d'amics..., el sentiment és el mateix. La postura
que prevaleix en general és la de impotència en totes aquestes situacions relacionals que tots
coneixem prou bé
La paradoxa està en que sabem que tenim els mitjans, pero no aconseguim aplicar-los. La
paradoxa està en que volem realitats diferents, pero no ens prenem en serio el treball de crear
les condicions que permeten la seva realització!
Prendre consciència dels factors aprèsos social i culturalment; de com estem programats, de
com funcionem i del que ens fa fracassar; de com anulem el que sabem com a persones, -i
també de com questionar les conviccions aprèses- és un treball de revisió i de reflexió.
Aquestes xerrades que organitza la Sara tenen aquest objectiu

