
7º Princípio - Tomada de Atitude 
  

Depois de conhecermos os efeitos paralisantes da Culpa. Depois que descobrimos que acusar 

alguém ou alguma coisa para se livrar da responsabilidade do que não está dando certo com você ou 

um dos seus.  

Depois de sabermos que o Comportamento dos pais afeta os filhos e o Comportamento dos 

filhos afeta os pais. Depois de analisarmos e refletirmos sobre o nosso comportamento, do 

comportamento de quem queremos ajudar, do comportamento da família, e da necessidade de 

mudarmos nosso comportamento. 

Entramos no 7º Princípio – Tomada de Atitude 

Na formação, na educação dos filhos, no relacionamento com cônjuge, no trabalho com os 

colegas, na escola com os alunos, com os amigos, sabe-se o quanto prejudica tomar atitudes sem 

nenhuma firmeza. 

Deixar o barco correr, empurrar com a barriga, deixar o problema se resolver por si. Por falta 

de tempo, por acomodação, por medo, não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos ajudar a 

desenvolver um ambiente saudável, de cooperação e de respeito. 

Quando o relacionamento entre pais e filhos ou cônjuges começa a ficar difícil, a tendência 

geral e mais usada: fugir do problema, achar que com o tempo as coisas se acertam, tudo se corrige 

com o passar dos anos. 

Na verdade, a falta de coragem de enfrentar e não querer ter desgaste, o medo de sofrer, de se 

machucar, nos paralisa, estacionamos e ficamos somente nos lamentando. 

Não deveria ser assim. Não deveríamos nos acomodar. A falta de coragem, o descuido ou a 

indiferença nos leva a acostumar com a situação achando que não há solução. Todo mundo usa drogas, 

todo mundo toma uma cervejinha, todos fumam...com meu filho não será diferente. 

Na maioria das vezes, ainda há tempo de se corrigir comportamentos errados, ainda há tempo 

de se salvar o relacionamento, cortar pela raiz o mal que está atrapalhando a convivência. 

Todos queremos ser felizes. No plano de Deus há uma vida de felicidade e não de sofrimentos. 

Para conquistarmos esta felicidade, temos de fazer a nossa parte. 

Temos de tomar atitudes. 

Para tomarmos atitudes, para promovermos mudanças, deve haver primeiramente uma análise, 

um estudo de tudo o que está acontecendo. O que deveríamos fazer para mudar o que não está dando 

certo. Que tipo de atitude tomar, quando tomar, por onde começar? 

Começar por uma conversa com toda ou parte da família, seria muito importante. Ouvir 

opiniões, envolver outros membros, ganhar apoio. 

A partir daí, estabelecer as metas, estabelecer as regras. 

Portanto a tomada de decisão deve ser muito bem pensada, bem analisada, planejada e avaliada 

antes de ser colocada em prática, antes de decidida. 

Colocada em prática, não pode ser relaxada. Tem que haver firmeza e perseverança. 

Se fraquejarmos na nossa decisão, se voltarmos atrás, estaremos mais desmoralizados do que 

antes. Outra atitude não seria levada a sério. 

 

Para criar condições de responsabilidades 

Para quem quer mudanças de atitude, recomenda-se que fique responsável por metas específicas 

como: 

- pensar claramente sobre a situação, como ela hoje se apresenta e como gostaria que ela fosse; 

- escrevendo e lendo o que foi escrito, ou simplesmente falando sozinho; 

- ficar aberto a novas ideias; 

- assumir um papel ativo, repetindo os comportamentos desejados; 

- conseguir o apoio de pessoas que sejam importantes em sua vida; 

- escolher uma pessoa centrada, interessada em você, para poder não só conversar, como também, e 

especialmente, contar-lhe seus progressos.  

Esses apoios são extremamente importantes para ajudar a mudar. USE-OS. 


