
7º Princípio - TOMADA DE ATITUDE 
 

O primeiro passo para Tomar Atitude é comprometimento.  

Você sabe que as coisas não estão bem e precisam mudar. Você sabe também que se não agir, 

nada vai mudar – ou se mudar, será para pior.  

Pense uma torneira pingando. Se você nada fizer, ela vai continuar pingando. Poderá 

aumentar o vazamento, poderá manchar sua pia, mas não vai se consertar se não houver ação de 

alguém.  

O mesmo ocorre com comportamentos inaceitáveis, principalmente se eles têm origem em 

abuso de drogas ou de álcool. 

Tomar Atitude é agir.  

Não adianta ficar se lamentando, chorar ou pesquisar como as coisas chegaram até aqui.  

Imagine os bombeiros vindo apagar um incêndio. Eles não vão perder tempo perguntando 

onde começou o incêndio, quantas pessoas moram na casa, quem construiu o prédio ou onde 

trabalham os donos. Nem vão ficar chorando com pena dos donos. Eles vão apagar o incêndio. Só 

depois disso é que virão as perguntas. Eles irão tomar uma atitude imediatamente: agir para 

apagar o incêndio.  

Para Tomar Atitudes com bom êxito, devemos assumir posições claras, bem definidas. 

No Amor-Exigente, aprendemos que nada muda se eu não mudar primeiro. Assim, a atitude 

a ser tomada inicialmente deve ser em relação a nós mesmos. Uma atitude que corrija alguns 

comportamentos e hábitos que temos dificuldade em mudar. Mas tomemos, também, uma 

atitude que nos leve a obter prazer, atitude de lazer. 

Por exemplo: vamos deixar de comer doce esta semana, e diariamente renovar esta atitude. 

Mas, ao mesmo tempo, durante algumas horas, vamos visitar um amigo, ou passear, ou ouvir 

música, ou ler, enfim, vamos fazer alguma coisa de que gostamos e que nos faça bem. 

Vamos analisar o que está acontecendo de fato? 

- Quais meus comportamentos estão inadequados? 

- Por exemplo, quantas vezes fui agressiva, grosseira? 

- Quantas vezes menti, enrolei, fui desonesta? 

Numa Tomada de Atitude são essenciais: a coragem, a firmeza, a perseverança, além da 

coerência. 

-  Coragem para conseguir ver e corrigir o que está errado. 

- Firmeza para nos manter firmes, independente das opiniões dos outros. 

- Perseverança para não desanimar e ir até o fim. 

- Coerência, não fazer aquilo que não queremos que o filho faça ou venha a fazer. 

Perguntas para a partilha: 

1) Identifique uma atitude/comportamento seu que vem tentando mudar e não consegue. 

4) Cite as dificuldades para mudar este comportamento. 

5) Os benefícios dos resultados compensariam a crise da mudança?  

6) Defina uma meta objetiva, daquelas que já escreveu no seu inventário, e mãos na massa. 
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