
7º PRINCÍIO – TOMADA DE ATITUDE – 1ª SEMANA – “O Princípio E EU” 

             Nos seis princípios anteriores a esse, nós nos vimos e nos avaliamos. Neste ponto 
devemos começar a “tomar atitudes novas”. Assumir posições claras e bem definidas, e ao 
tomar uma decisão, sermos firmes e perseverantes. 

             O que leva as pessoas à não tomar atitudes, mesmo as mais simples? Comodismo? 
Acomodação?  O que leva as pessoas, na maioria das vezes, a não tomar atitudes é o 
medo. Medo de possíveis reações, medo de precisar manter as atitudes tomadas, de 
assumir as consequências e medo das perdas. Só que com isso esquecemos de avaliar as 
probabilidades de sucesso. 

             Quanto mais tardamos em tomar novas atitudes, mais as situações se agravam. 
Tomar uma posição significa ser exigente consigo mesmo, deixar as coisas claras, planejar 
para conseguir. As pessoas não fracassam porque planejam fracassar, elas fracassam 
porque não planejaram. Desenvolva um plano e obtenha apoio. Plano e apoio são estruturas 
que você, sua família e seu grupo criarão para você caminhar sem medo e com coragem 
para poder agir. 

             O Amor-Exigente tem um caminho para você seguir que tem dado certo, ele 
funciona. As pessoas que obtiveram resultados positivos, trilharam esse caminho, dando 
pequenos passos a cada semana. São eles que o levarão em direção á sua meta; aprender 
a ser diferente leva tempo. Deixe seu grupo de Amor-Exigente trabalhar com você! 

             Sua posição é uma meta de longo prazo, que exigirá tempo e esforço de sua parte 
para poder alcançá-la. Não é alguma coisa que pode fazer acontecer imediatamente! A 
perseverança é o que nos leva a obter mudanças. Muitos estão dispostos a mudar e até 
iniciam o processo, mas quando surgem os primeiros sinais de crise a atitude mais frequente 
é facilitar, justificar e ceder as manipulações emocionais do outro. É preciso ajudá-lo … é 
preciso levá-lo a querer se ajudar e ser ajudado! 

             Acabe com a pena de si mesmo, com o rancor, pois são emoções que não levam a 
lugar nenhum. Acabe com isso e mude. É hora de ação, e você sabe que precisa mudar. 
Você deve tomar atitudes coerentes, procurar a verdade, querer ver e corrigir um 
comportamento errado enquanto ainda há tempo e principalmente sem medo. 

             Tomar uma atitude quase sempre gera impasse, pode precipitar uma crise, mas 
efetivamente ajuda o dependente (a pessoa que você quer ajudar) a mudar de rumo. 

Perguntas para a partilha: 

1) Identifique uma atitude/comportamento seu consigo mesmo e que não o satisfaz pelos 
resultados que vem obtendo. 

2) Quais os resultados satisfatórios que gostaria de alcançar? 

3) Em que você deve mudar?  Como você vê que poderia alcançá-los? 

4) Cite as piores dificuldades para mudar este comportamento. 

5) Os benefícios dos resultados compensariam a crise da mudança? Se positivo, defina 
uma meta objetiva realizável na semana que o leve na direção identificada 

 
 

Após partilhar escolha uma meta para a Semana 
 


