
M’aixeco a la nit si plora?

El seu bebè està plorant de matinada. Li va donar de menjar a mitjanit i li va posar a
dormir de cap per amunt... però ara ja està despert. M’aixeco? Li ensenyo a tornar a
adormir-se sol? M’odiarà per això? Li causaré un dany psicològic? Pensarà que aquest
món és un mal lloc per viure? Tots els pares ens hem fet alguna d’aquestes preguntes
de matinada. Alguns estudis han intentat respondre a aquestes preguntes. 

Les tècniques per ensenyar als bebès a adormir-se sols, en la seva major part, són un
èxit. Algunes persones no obstant això, diuen que si no hi ha resposta adient als bebès,
aquests nens patiran en el futur problemes mentals i emocionals. Ningú vol això. Però
no dormir és el pas a tot tipus d'estrès i de problemes mentals i emocionals en els nens
i en els pares. És difícil ser un bon pare o mare quan vostè està sempre curt de son. És
increïble que pugui dormir més enllà d'unes hores.

Dejar  que su bebé llore y llore sin atenderlo no es una buena idea,  es demasiado
estresante tanto para el bebé y como los padres. Pero hay otras maneras de enseñar a
los bebés a dormirse solos. En un "sistema aceptable" los padres responden al llanto
de  los  niños  a  intervalos  lentamente  crecientes,  o  los  padres  se  sientan  en  la
habitación con el niño mientras se duerme y poco a poco disminuyen el tiempo en la
habitación. 

Quins són els efectes a llarg termini d'aquest tipus de tècniques? S'han realitzat estudis
que conclouen que no hi ha gens de dolent a ensenyar als nens a adormir-se sols i cap
benefici, tampoc. Això és important: "no hi ha diferència”. A la llarga és el mateix. Així
que  vostè  decideix,  si  el  que  realment  vol  fer  és  aixecar-se  i  abraçar  el  seu  bebè
entremaliat,  vagi  a  per  ell.  Si  les  àvies  li  diuen  que  el  farà  malbé,  ignorar-les.
Li aconsellen una cosa i la contrària. Això no és freqüent. Així que gaudeix d'aquest
meravellós espai de llibertat. Faci el que hagi de fer.
 
Recordi sempre que l’amor i el sentit comú és la millor bona barreja per la criança dels
fills, i per altres moltes coses. 


