
Colaboração: Maria Helena Ferramola,
Voluntária do Amor-Exigente, Campinas/SP

7º PRINCÍPIO - Tomar atitude precipita crise.
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SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

PARTILHA:
Ÿ O meu dependente químico existe por eu alimentá-lo?
Ÿ Sua motivação é movida por suas responsabilidades?
Ÿ Sua ação permite que sua decisão se torne efetiva?

Chegamos à verdadeira AÇÃO! Ação para nos alinharmos e aprendermos a nos equilibrar diante de todos e 
quaisquer fatos da vida, venham eles acompanhados ou não, de uma crise. Este 7º Princípio Básico chama-se 
Preparador e nos leva onde? A evolução que tanto desejamos como pessoas: ser pessoas sóbrias e firmes, libertas 
de enganos e erros do passado e de nossos medos, em percorrer caminhos repletos, por vezes, de dificuldades.

Fico pensando no que vivi e assisti nestes anos maravilhosos de vivência deste Programa, em pessoas que como 
eu, chegaram perdidas, desconfiadas, mas sobretudo despreparadas para formalizar um simples ideia que fosse, 
abordando a dependência química e suas várias consequências. Por quê? A primeira observação é que, às vezes, 
não temos a mínima ideia de como se instalam e se desenvolvem as doenças, tanto da dependência química, 
quanto da codepêndencia, e, com a melhor das intenções, assegurando-nos dos conceitos e preconceitos 
próprios invariavelmente atiramos para todos os alvos. Não é mesmo assim na maioria das vezes? Sabemos o 
que fazer? Pode até ser que sim, mas não sabemos “Como Fazer”! É como se estivéssemos com a mão na maça-
neta de uma porta que nós abrimos porque do lado de dentro está escuro. A falta de preparo nos paralisa. As 
investidas dos comportamentos adoecidos e inadequados nos tornaram anêmicos para realizar mudanças, mas 
antes de tudo organizá-las. Para organizar, temos que avaliar, deixar nossos temores e, juntamente com nossos 
Grupos de Apoio, “Unidos para fazer o que sozinho eu não consigo”, adquirimos a coragem e a verdadeira 
motivação para darmos rumo a uma vida digna para nossa família.

O Amor-Exigente vem nos ensinar, de forma firme: Nunca use a falta de motivação como desculpa na vida, muitas 
coisas tem que ser resolvidas e realizadas através de compromisso. Tomar uma atitude, mudar o ciclo da vida, de 
forma planejada e estruturada é a grande alma desta proposta de ação. Não haverá mudança se não nos dispu-
sermos a agir de forma adequada, quantas vezes forem necessárias, para levar à família a lucidez sobre tudo que 
nos acomete revendo em primeiro lugar o meu comportamento, pois nada muda se eu não mudar!

“O Homem é o lugar das mudanças!”
Diz o ditado: “o maior dom da boa vontade é criar soluções aos desafios que nos afligem”; a isso chamamos de 
motivação, que é a base da atitude positiva. Quando estamos prontos para essa positividade, reconhecemo-nos 
que tudo e todos podem nos ensinar algo sem pressa, e, sem necessidade de nada se colocar acima do bem 
comum. Vamos mudar sempre... Sempre juntos se possível. Pouco a pouco a vida se transforma e se transforma 
no AMOR RESOLUTO, no AMOR FIRME de se fazer o que tem que ser feito.

“O Homem é o lugar das mudanças!”
Mudanças geram crises que se bem administradas não irão jamais nos desestimular, porque obstáculos e 
dificuldades fazem parte da vida, e a vida é arte de superá-los guiados por normas, regras e princípios do Amor-
Exigente, que só nos levarão ao êxito, com FORÇA, FÉ E CORAGEM!
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ESPIRITUALIDADE

"Um homem subia uma ladeira muito íngreme com bastante dificuldade e carregava em suas costas um pesado fardo. 
A subida era difícil, cheia de pedras e poeira e o peso que carregava nas costas fazia o percurso ficar ainda pior. A certa 
altura ele cruzou com uma pessoa que perguntou: “Aonde você vai carregando um fardo tão pesado?". O homem 
olhou atentamente para a pessoa que fez a pergunta e respondeu: 'Não sei'." - Dalai Lama 

Quantos de nós caminhamos pela vida da mesma maneira que esse homem? Afinal, você sabe claramente aonde quer 
chegar e que tipo de caminho deseja seguir?”. - Eunice Ferrari - (vidaeestilo.terra.com.br)

PARTILHA:
Ÿ A mentira, a manipulação, não aumenta o nariz, mas diminui a confiança.
Ÿ Você ensina pelo que você permite? Pelo que você tolera? Pelo que você reforça?
Ÿ Qual sua maior dificuldade em relação a seu dependente químico? Quais atitudes têm tomado?

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

PARTILHA:
Ÿ Cada vitória é um aprimoramento, mas a derrota nos ensina a maneira como se deve tentar a luta.
Ÿ Enquanto você não mudar suas atitudes, você continuará a reciclá-las.
Ÿ Melhor a dor da mudança do que a constância da dor.

“Agir com respeito e fraternidade no relacionamento com seus parentes e afins” - SOLIDARIEDADE.
Ÿ Não estamos competindo, e, é essa atitude que nos leva em busca de soluções para os problemas 

enfrentados pela família.
Ÿ Como você se relaciona com um afeto negativo na vida familiar?
Ÿ Você visa estreitar relacionamentos com familiares e entidades afins?

SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS:  


