
7o Princípio – TOMADA DE ATITUDE 

“A TOMADA DE ATITUDE PRECIPITA A CRISE” 

Aprendemos que nossas dificuldades, que nossos maiores problemas são culturais, que nossos 

problemas têm raízes na cultura da sociedade. Que temos que resgatar valores perdidos, deixados de 

lado. 

Que somos gente, que temos direitos e não só deveres e como gente temos recursos limitados. 

Que somos pais e como pais temos papéis diferentes na família, que temos que assumir o nosso 

papel com autoridade. 

Aprendemos que não temos culpa pelo que está acontecendo de errado com nossos filhos, 

erramos, mas de forma inconsciente, portanto, se não erramos com a intenção de errar, não temos 

culpa, mas temos responsabilidade em encontrar solução, buscar ajuda para resolver nossos 

problemas. 

Aprendemos que nosso comportamento afeta os filhos, nossos comportamentos influenciam as 

pessoas que nos relacionamos, que estão à nossa volta. 

Aprendemos muita coisa com estes 6 princípios. Agora é hora da Tomada de Atitude. Agora é pra 

valer. 

Agora temos que nos preparar bem para enfrentar a crise originada com nossa tomada de 

atitude. 

O momento é de mudança, de tomada de atitude para se obter as mudanças que precisam ser 

mudadas. 

Planejamento é essencial. Precisamos conhecer bem o problema, estudá-lo. O grupo ajuda em 

muito. 

É preciso humildade. 

Os fracassos, as tentativas que não deram certo antes devem ser agora esquecidas. Não as usar 

para justificar a não fazer nada. Sair da negação. 

O “porque” de tudo ter acontecido já não tem tanta importância. Toda atenção agora tem que 

ser “como” mudar a situação. 

Tomar atitude e mantê-la é o que faz deste programa, destinado à família, um programa difícil 

de ser totalmente cumprido...embora eficaz. 

• Permita que o outro seja responsável por suas ações negativas e arque com as consequências 

dos seus atos 

• Não apoie o outro em suas ações negativas, deixe que ele encare a realidade sem apoio 

• Desligue-se do outro e busque a fazer o melhor para você mesmo e para os outros membros de 

sua família 

• Não faça as coisas pelo outro, não tire dele a oportunidade da fazer alguma coisa por ele 

mesmo 

• Comece a dizer NÃO 

• Não conserte a bagunça do outro 

• Não pague a fiança ou o conserto do carro quando bateu sob efeito de álcool ou droga 

• Deixe que o outro aprenda com seus erros 

• Saia para caminhar, andar de bicicleta, fazer exercícios físicos 

Lembre-se: se você não sabe o que fazer, se não tem estrutura para tomar uma atitude, não faça 

nada ainda. Se prepare, faça um plano de ação, discuta com o grupo, e aí sim Tome Atitude. 

Tome atitude do que é possível e necessário. 



As pequenas mudanças são tão importantes quanto as grandes e elas não são tão complicadas e 

mais fáceis de se manter. 

As grandes mudanças precisam de muito suporte e são mais difíceis de mantê-las. 

A tomada de atitude no âmbito familiar deve ser discutida e trabalhada com todos os envolvidos 

para ter apoio geral. Precisa ter objetivos claros, coerência, verdade, ser baseada em dados concretos. 

Tire dúvidas no seu grupo de apoio. 

No caso de dependência química na família, é necessário o compromisso de todos com a 

recuperação que não é só do dependente. Toda a família precisa aprender a agir de outra forma. 

Resgatar valores e crenças, viver de forma sadia e saudável. Desligar-se do dependente, tirar o foco 

dele. Estabelecer limites e regras para todos. 

Lembre-se: As mudanças são lentas e difíceis; podemos andar devagar, mas devemos andar 

sempre. 

As vantagens da vivência deste Princípio na família é que a unidade é sentida, todos falam a 

mesma língua e almejam os mesmos alvos. Um começa a se preocupar com o outro, dá sugestão, fica 

mais afetuoso, a autoestima familiar melhora. 

A responsabilidade passa a ser de todos, cada um assume a sua parte no processo de mudança, 

todos querem resultados positivos. 

Lembre-se: temos uma proposta que funciona, que dá certo. Temos que ter fé nela. 

Jamais esqueça destes lemas do Amor-Exigente: 

“NADA MUDA SE EU NÃO MUDAR” 

“EU TE AMO, MAS NÃO ACEITO O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO” 

 

Temos o Poder Superior que nos ampara, que nos ilumina. Amém. 

 

Na 2ª Semana - Enfoque: "O Outro ". 

 Perguntas para partilha:  
      O "outro" pode ser o nosso cônjuge, os nossos filhos, familiares, alguém que convive 
conosco e que queremos ajudar.  Aqueles que amamos ou por quem somos responsáveis.  

1) Identifique duas qualidades/virtudes/talentos no outro. 

2) Quantas vezes você o elogia(va) por semana? 

4) Identifique um comportamento dele que o prejudica (a ele).  

5) Quantas vezes você reclamou ou o corrigiu, por causa desse comportamento, na última 
semana que esteve com ele(a)? 

6) Estabeleça duas metas: Uma que incentive o desenvolvimento de um talento e outra visando 
a correção de um comportamento inaceitável do outro.     

 


