
7º Princípio Básico do Amor-Exigente 

“Tomada de Atitude Precipita Crise” 

“Ele é um princípio “Preparador” 

❖ Tomar uma atitude, mudar de rumo, reorientar sua vida, depois que os maus hábitos já fazem 

parte dela, é um grande desafio. 

❖ A repetição contínua de certos atos acaba por fixá-los de tal modo que se tornam parte essencial 

do comportamento de quem os pratica. 

❖ Por isso, mudar certas manias requer um esforço muito grande e vontade. 

❖ Pois temos a tendência de colocar o problema fora de nós, nos utilizando dos seguintes 

argumentos: 

✓ O problema são os outros, 

✓ Se ninguém me perturbasse, eu ficaria bem 

Vivemos em sociedade – não é possível viver sozinho. Sempre precisamos de alguém ou pessoas 

precisam da gente. 

Os conflitos, dentro e fora da gente, causados por características como: agressividade, inquietação, 

inconstância, vulnerabilidade... não nos permite parar e olhar de forma clara para os nossos 

problemas. Repetimos as mesmas desculpas:  

- conheço um monte de gente pior do que eu 

- estou muito estressado 

- a carne é fraca 

- todo mundo faz isso 

- ninguém me compreende  

 

Para que uma tomada de atitude dê certo, ou melhor, seja eficaz, temos que avaliar os 

comportamentos, e ao avaliá-los, muitas vezes vamos compreender que precisamos e devemos nos 

reeducar. Como? 

- devemos falar uma só linguagem. 

- as atitudes que vamos tomar, sejam avaliadas, planejadas, com mais clareza. 

Devemos ir devagar para mudar as coisas, indo do mais fácil para o mais difícil, ao tomarmos uma 

atitude deveremos estar prontos não voltar atrás, quando dizemos que vamos fazer, vamos até o fim 

doa a quem doer, sem fazer ameaças, nunca usar da força ou violência, ameaças vazias e 

agressividade nos desmoralizam, nos deixam com muito rancor e depois de tudo ficamos com 

sentimentos mesquinhos de possessividade,  de donos do mundo e se achando maior e melhor. 

Como falamos antes, devemos avaliar as nossas atitudes, ir com calma, planejar.  Uma vez toda a 

atitude, temos que estar cientes e preparados para as consequências. Um atitude bem trabalhada 

resulta em bons resultados. 

“ Nada muda se eu não mudar” 

Toda mudança começa em nós mesmos, quando eu mudo, o outro muda, a minha família muda, 

meus amigos mudam e até a sociedade muda, até a minha rua vai mudar. 


