
O Desafio da Vida Moderna 

na    Orientação  de 

 Crianças  e  Jovens 



	   	   	   	   Definição	  de	  Família	  

 Família	  é	  um	  Grupo	  Natural	  que,	  através	  dos	  tempos,	  
desenvolve	  	  Padrões	  	  de	  	  interação.	  

 Esses	  Padrões	  formam	  a	  Estrutura	  Familiar	  que,	  até	  certo	  
ponto,	  determinam	  a	  atuação	  de	  cada	  um	  de	  seus	  membros	  

 	  Definindo	  os	  comportamentos	  e	  facilitando	  as	  relações.	  



 É	  	  um	  	  Sistema	  	  que	  	  se	  	  auto	  governa	  	  através	  	  de	  	  seus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mitos,	  Valores,	  Regras,	  Conceitos	  e	  Preconceitos.	  

 Resiste	  às	  mudanças,	  até	  um	  certo	  limite,	  tentando	  manter	  
seus	  antigos	  padrões	  de	  interação	  

 Ou	  seja,	  manutenção	  da	  Homeostase,	  ou	  o	  “Equilíbrio”	  	  
conhecido.	  



Família	  Tradicional	  



Família	  Idealizada	  





Família	  	  	  	  	  Moderna	  



	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

Criando	  Filhos	  

	  “É	  necessário	  uma	  vila	  inteira	  para	  criar	  uma	  
criança”.	   	   	   	   	  Provérbio	  Africano	  

 Nossa	  sociedade	  está	  estruturada	  de	  tal	  forma	  que	  o	  
casal	  já	  não	  tem	  tempo	  para	  se	  relacionar	  

 	  Passamos	  muitas	  horas	  no	  trabalho	  e/ou	  no	  transito	  

 Convivemos	  pouco	  dentro	  de	  casa,	  quase	  nada	  com	  
amigos	  

 E	  menos	  ainda	  com	  nossa	  família	  de	  origem	  



 As	  crianças,	  hoje,	  não	  convivem	  com	  primos,	  tios	  e	  avós	  

 Não	  compartilham	  das	  experiências	  familiares.	  

 Participamos	  pouco	  da	  vida	  dos	  nossos	  filhos,	  não	  
dividindo	  valores	  e	  experiências	  vividas	  –	  nossas	  e	  deles.	  

 Os	  apartamentos	  ou	  casas	  com	  grades	  mostram	  a	  
insegurança	  e	  o	  medo	  da	  violência	  e	  da	  criminalidade,	  

 	  E	  a	  televisão	  e	  internet	  passam	  a	  ser	  os	  Grandes	  
Mestres.	  	  



 A	  falta	  de	  modelos	  os	  priva	  de	  hábitos	  e	  condutas	  
fundamentais	  para	  o	  convívio	  social,	  tais	  como:	  

 Respeito	  	  
 Responsabilidade	  	  
 Autodisciplina	  
 Limites	  
 Perseverança	  	  
 Auto	  confiança	  	  
 Empatia	  

 E	  a	  busca	  do	  Ser	  em	  lugar	  do	  Ter	  



	   	  
	   Tentarão	  chamar	  atenção	  de	  alguma	  forma	  e,	  em	  geral,	  
de	  	  forma	  	  inadequada!!	  



•	  Para	  ajudar	  os	  pais	  nessa	  dura	  batalha	  de	  orientá-‐los	  é	  
fundamental	  diferenciar	  Necessidade	  de	  Desejo	  

 Necessidade	  é	  algo	  inevitável	  que,	  se	  não	  atendida,	  
pode	  levar	  o	  indivíduo	  a	  ter	  problemas	  no	  seu	  
desenvolvimento	  físico,	  intelectual	  ou	  emocional.	  

 Desejo	  é	  a	  vontade	  de	  possuir,	  ou	  realizar	  algo,	  que	  
pode	  ou	  não	  ser	  importante	  para	  o	  desenvolvimento,	  e	  
está	  vinculado	  ao	  prazer.	  



Na	  Hierarquia	  das	  Necessidades	  de	  Maslow	  pergunta-‐se:	  

O	  que	  o	  ser	  humano	  precisa	  ter	  atendido	  para	  sobreviver?	  

1.	  Necessidades	  fisiológicas	  (ligadas	  à	  	  	  sobrevivência)	  

2.	  Necessidade	  de	  segurança	  (física,	  psicológica,	  social)	  

3.	  Necessidade	  de	  amor	  e	  de	  afeto	  

4.	  Necessidade	  de	  reconhecimento	  e	  prestígio	  

5.	  Necessidade	  de	  auto-‐realização	  





Hierarquia	  de	  Maslow	  



 Cabe	  aos	  pais	  garantir	  que	  as	  necessidades	  sejam	  
atendidas;	  

 Mas	  cabe	  também	  a	  tarefa	  de	  orientá-‐los	  para	  que	  
adquiram	  

	  	  	  gradativamente	  
 Aptidões	  	  
 Capacidades	  	  
 E	  os	  próprios	  meios	  para	  que	  supram	  suas	  
necessidades	  

 Com	  recursos	  condizentes	  a	  sua	  idade	  
 Sempre	  respeitando	  as	  normas	  éticas	  e	  de	  
cidadania.	  



 Hoje	  muitos	  livros	  	  
	   abordam	  os	  temas	  :	  
 Limites	  
 Disciplina	  
 Persistência	  
 Paciência	  
 Educação	  dos	  
	  	  	  	  Filhos,	  etc.	  

	  	  	  O	  que	  seria	  estranho	  
	  	  	  para	  nossos	  avós	  



 É	  cada	  vez	  mais	  
	  	  	  difícil	  manter	  a	  
	   autoridade	  	  

●	  Não	  existe	  receita	  para	  
	   resolver	  esse	  conflito!!	  

 E	  tudo	  que	  sabemos	  
	   é	  que	  temos	  que	  
	   nos	  reinventar!	  



 Os	  limites	  são	  diferentes	  para	  cada	  Grupo	  Familiar,	  	  
variando	  de	  acordo	  com	  a	  Raça,	  a	  Religião,	  os	  Hábitos	  
adquiridos,	  determinando	  o	  que	  é	  permitido	  ou	  
proibido.	  	  

 Porém,	  Limites	  Sociais	  não	  são	  flexíveis,	  tendo	  uma	  
série	  de	  Leis	  e	  Regras	  que	  normatizam	  o	  que	  se	  pode	  
ou	  não	  fazer.	  

 São	  os	  Pais,	  Professores,	  Educadores	  e	  Adultos,	  em	  
geral,	  que	  devem	  ensinar	  esses	  valores.	  



Adolescência:	  um	  capítulo	  a	  parte	  

 A	  Adolescência	  é	  a	  fase	  dos	  questionamentos	  e	  da	  
instabilidade	  	  

 Momento	  da	  busca	  intensa	  de	  Si	  Mesmo	  e	  da	  própria	  
identidade	  

 Questionamentos	  constantes	  dos	  padrões	  estabelecidos	  

 	  Busca	  de	  Auto	  Afirmação	  e	  de	  	  Liberdade.	  	  



 Adolescência	  dos	  
	   	  	  	   	  filhos:	  	  	  



 Desafiam	  as	  ordens	  e	  questionam	  “todos”	  os	  pedidos	  

 Criticam	  nossas	  escolhas,	  nossa	  forma	  de	  viver	  e	  como	  
utilizamos	  nosso	  tempo	  livre	  

 Criticam	  os	  nossos	  amigos	  e	  a	  família	  inteira	  

 Apresentam	  “soluções”	  para	  tudo,	  até	  mesmo,	  para	  a	  
organização	  do	  planeta.	  



 Tornam-‐se	  desajeitados	  em	  seus	  movimentos	  

 	  A	  fala	  fica	  alterada,	  a	  voz	  vibrante,	  alta	  e	  desafinada;	  

 Humor	  	  oscilante,	  com	  crises	  de	  raiva,	  choros	  e	  risos,	  
alternados	  e	  exagerados	  

 Insatisfação	  e	  oposição	  a	  tudo	  que	  é	  proposto	  

 Os	  adultos,	  muitas	  vezes,	  sentem-‐se	  perturbados	  com	  
sua	  presença,	  suas	  ações,	  reações,	  respostas	  e	  
questionamentos.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  Para	  orientar	  crianças	  e	  adolescentes	  devemos:	  

 	  Aceitar	  os	  questionamentos	  sem	  a	  arrogância	  de	  
“donos	  da	  verdade”	  

 Descobrir	  o	  prazer	  da	  troca	  	  
 Possibilitar	  conversas	  sem	  preconceitos	  ou	  barreiras	  
 Confiar	  na	  criatividade,	  na	  deles	  e	  na	  nossa	  	  
 Ajudá-‐los	  a	  criticar	  a	  própria	  crítica	  

 Só	  assim	  conseguiremos	  crescer	  como	  pessoas	  e	  como	  
pais,	  educando-‐os	  para	  que	  se	  tornem	  cidadãos.	  



As	  vezes	  é	  difícil	  conversar	  com	  eles	  porque:	  

 Nem	  toda	  conversa	  proposta	  	  é	  conversa	  de	  verdade	  

 Muitas	  vezes	  são	  arremedos	  de	  conversa,	  onde	  todos	  
falam	  ao	  mesmo	  tempo	  e	  ninguém	  se	  ouve	  

 	  Outras	  vezes	  são	  broncas	  disfarçadas,	  ou	  monólogos.	  

 E	  com	  isso,	  aplacamos	  nosso	  sentimento	  de	  culpa	  por	  
não	  entendê-‐los,	  dizendo	  que	  “Tentamos	  de	  Tudo”.	  



Quem	  nunca	  viu	  ou	  viveu	  esta	  cena?	  



 Outra	   dificuldade	   que	   enfrentamos	   é	   que	   falamos	   dos	  
valores	  importantes	  para	  sua	  vida	  adulta	  

 Utilizando	   a	   mesma	   linguagem	   de	   quando	   eram	   muito	  
crianças:	  

 Ameaças	  
 Chantagens	  
 Contatos	  corporais	  (carinhos	  ou	  tapas)	  
 “Dengos”	  –	  que	  eles	  abominam	  

 Além	  de	  exigir	  uma	  maturidade	  que	  só	  terão	  futuramente.	  



Tornando	  a	  Conversa	  Produtiva	  

 Cuidado	  com	  o	  que	  diz	  e	  o	  modo	  como	  diz	  

 Critique	  o	  ato	  e	  não	  a	  sua	  personalidade	  

 Trate	  apenas	  do	  assunto	  que	  está	  analisando	  no	  
momento	  

 Não	  tenha	  “pena”,	  ou	  culpa,	  se	  ficar	  triste,	  chorar,	  ou	  se	  
negar	  a	  falar	  se	  for	  responsabilizado	  pelos	  seus	  Atos	  



 Mantenha	  o	  equilíbrio	  para	  não	  descontar	  nele	  a	  sua	  
irritação	  

 Enquanto	  estiver	  “destemperado”,	  ou	  nervoso	  (ele	  ou	  você)	  
não	  	  é	  possível	  conversar	  –	  espere	  o	  momento	  adequado	  

 Tolere	  seus	  momentos	  (freqüentes)	  de	  mau	  humor,	  mudez	  
absoluta,	  cara	  feia,	  muxoxos	  e	  resmungos	  

 Desde	  que	  não	  ultrapasse	  os	  limites	  da	  civilidade	  	  e	  	  do	  
comportamento	  social	  esperado;	  



  Em	  momentos	  de	  calmaria	  combine	  	  regras	  	  

  Fale	  das	  atitudes	  que	  incomodam	  e	  magoam	  

  Deixe	  claro	  que	  é	  intolerável	  destruição	  de	  objetos,	  
agressões,	  xingamentos,	  e	  atitudes	  delinquentes	  

  Saiba	  ouvi-‐lo	  até	  que	  termine	  de	  contar	  sua	  versão	  da	  
história	  

  Preste	  atenção,	  e	  ouça	  com	  o	  ouvido,	  com	  o	  coração	  e	  
com	  a	  razão	  –	  você	  é	  o	  adulto.	  	  	  



 Não	  critique,	  brigue	  ou	  ironize	  enquanto	  ele	  tenta	  explicar	  
seu	  ponto	  de	  vista;	  

 Não	  fale	  ao	  mesmo	  tempo,	  sobrepondo	  sua	  voz	  à	  dele	  	  

 Faça	  conhecer	  e	  respeitar	  as	  normas	  vigentes	  na	  família	  

 	  Na	  hora	  de	  colocar	  limites	  não	  confunda	  diálogo	  com	  
bronca	  	  

 Seja	  coerente	  quanto	  às	  normas	  de	  disciplina	  –	  lembre-‐se	  de	  
que	  as	  melhores	  normas	  são	  aquelas	  possíveis	  de	  serem	  
cumpridas	  e	  as	  que	  vêm	  do	  modelo	  apreendido.	  



 Ajude	  a	  diminuir	  a	  Insegurança	  e	  a	  Baixa	  Auto-‐
estima,	  normal	  nos	  dias	  de	  hoje	  

 Ressalte	  Vitórias	  escolares,	  esportivas	  e	  sociais	  	  -‐	  sem	  
exageros	  ou	  excessos	  

 Busque	  oportunidades	  de	  diálogo,	  mas	  escolha	  o	  lugar	  
certo	  	  

 Eles	  detestam	  que	  os	  pais	  se	  “misturem”	  como	  
“coleginhas”	  de	  seus	  amigos	  ou	  professores.	  



  Seja	  breve	  e	  objetivo,	  vá	  direto	  ao	  ponto,	  sem	  rodeios	  

  Fale	  com	  serenidade,	  clareza	  e	  firmeza	  

  Seja	  verdadeiro,	  sem	  deixar	  de	  dar	  sua	  opinião	  de	  
medo	  de	  desagradá-‐lo	  

  Admita	  seu	  erro	  ou	  engano	  ao	  julgar,	  dar	  explicações	  
ou	  passar	  informações	  erradas.	  

  Os	  filhos	  precisam	  saber	  que	  pais	  erram	  e	  que	  não	  
há	  	  vergonha	  nisso.	  



 Combine	  que	  digam	  aonde	  irão,	  com	  quem	  e	  a	  que	  horas	  
voltarão,	  mesmo	  que	  aproximadamente	  

 O	  foco	  é	  na	  segurança	  deles	  e	  na	  sua	  tranquilidade,	  	  
	   e	  	  não	  no	  controle,	  	  como	  eles	  sempre	  pensam	  

 Aceite	  e	  estimule	  as	  suas	  iniciativas	  e	  demonstrações	  de	  
independência,	  

 Esses	  são	  os	  sinais	  de	  que	  os	  filhos	  estão	  crescendo	  e	  caminhando	  	  
para	  a	  idade	  adulta.	  

 Ensine	  que	  “O	  preço	  da	  liberdade	  é	  a	  eterna	  vigilância”.	  



	   	   Como	  aceitar	  as	  



Bode	  Expiatório	  ou	  Paciente	  Identificado	  



 Flexibilidade	  é	  fundamental,	  pois	  frente	  a	  cada	  crise	  
haverá	  necessidade	  de	  um	  novo	  arranjo	  	  

	   	  
 Famílias	  rígidas	  não	  aceitam	  as	  mudanças,	  ou	  	  a	  
introdução	  de	  novos	  valores	  

 São	  isolados	  aqueles	  que	  desrespeitam	  a	  ordem	  
estabelecida	  e	  os	  padrões	  tradicionais	  	  

 O	  membro	  da	  família	  	  que	  é	  marginalizado	  	  nomeamos	  
de	  “paciente	  identificado”	  ou	  “bode	  expiatório”.	  



	  Importante	  Lembrar	  

 Não	  temos	  muita	  influência	  sobre	  os	  filhos	  adolescentes	  
 Mas	  temos	  que	  informar	  o	  que	  pensamos,	  sempre!	  
 Os	  amigos	  são	  valorizados	  e	  usados	  como	  modelos	  de	  
conduta	  

 As	  transformações	  físicas	  e	  emocionais	  vão	  ocorrendo,	  
servindo	  de	  alicerce	  para	  o	  resto	  da	  vida	  

 	  Ao	  buscar	  a	  identidade	  e	  a	  liberdade	  irão,	  
naturalmente,	  desafiar	  pais	  e	  autoridades	  

 Por	  isso	  as	  expectativas	  dos	  pais	  devem	  ser	  realistas	  



Ensinar	  	  	  o	  	  	  Valor	  	  	  dos	  	  	  Limites	  	  	  e	  	  	  da	  	  	  Empatia	  

 Além	  de	  direitos	  temos	  deveres	  
 Existe	  um	  “outro”	  a	  ser	  considerado	  
 Vivemos	  em	  grupo	  e	  o	  outro	  tem	  os	  mesmos	  direitos	  
 Nas	  relações	  existem	  hierarquias	  
 Além	  	  disso	  há	  a	  necessidade	  	  do	  exercício	  	  da	  cidadania	  	  
e	  	  da	  	  ética.	  	  

 Por	  isso	  cabe	  aos	  pais	  dizer	  “sim”	  sempre	  que	  
possível	  e	  “não”	  quando	  necessário.	   	  



 Limites	  não	  se	  opõem,	  nem	  se	  chocam,	  com	  o	  fato	  de	  
dar	  segurança,	  carinho,	  amor	  e	  atenção,	  então:	  

 Não	  aplique	  limites	  a	  seu	  filho	  visando	  seus	  interesses,	  
seu	  prazer,	  ou	  suas	  dificuldades	  

 Não	  viole	  regras	  –	  seu	  filho	  está	  aprendendo	  com	  você,	  	  
vai	  	  perguntar	  	  se	  	  “as	  	  leis	  	  servem	  	  só	  	  para	  	  os	  	  outros”,	  	  
e	  	  copiar	  seu	  comportamento.	  



  Não	  confunda	  limite	  com	  controle	  

  A	  conversa	  não	  pode	  ser	  monopolizada	  

  Respeite	  	  seus	  medos,	  	  raivas,	  	  dúvidas	  e	  	  tristezas	  

  Nunca	  desautorize	  	  seu	  cônjuge,	  nem	  se	  oponha	  	  na	  
presença	  dos	  filhos	  

  Se	  houver	  divergência,	  conversem	  em	  particular,	  	  e	  
depois	  comuniquem	  a	  nova	  decisão.	  



Filhos	  Inseguros	  	  e	  Imaturos	  



	  Diferenciando	  	  Autoritário	  de	  	  Autoridade	  

 Autoritário	  é	  aquele	  que	  exerce	  o	  	  domínio	  	  	  e	  o	  poder	  que	  
lhe	  confere	  sua	  posição,	  porém	  

 	  Considerando	  	  “apenas”	  	  o	  seu	  ponto	  de	  vista	  	  tendo-‐o	  	  
como	  o	  único	  correto.	  

 É	  impositivo,	  	  arrogante	  	  e	  	  nunca	  	  levando	  	  em	  	  conta	  	  o	  	  	  	  
que	  	  o	  	  outro	  	  deseja	  	  ou	  	  pensa.	  



 Autoridade	  	  é	  o	  que	  tem	  competência	  em	  determinado	  
assunto	  

 Na	  	  hierarquia	  	  ocupa	  	  uma	  	  posição	  	  diferenciada	  
 Respeita	  	  a	  	  opinião	  	  do	  	  outro,	  	  
 Aceitando	  	  ouvir	  	  seu	  	  ponto	  	  de	  	  vista.	  
 Analisa	  	  e	  	  verifica	  	  se	  	  entendeu	  	  adequadamente,	  
 E	  	  mesmo	  	  que	  	  precise	  	  agir	  	  objetivamente,	  	  ou	  	  de	  	  
forma	  	  impositivo,	  	  explica	  	  o	  	  motivo	  da	  	  decisão,	  

 Esclarecendo	  se	  há	  possibilidade	  de	  alteração	  no	  futuro,	  
e	  sob	  quais	  circunstâncias.	  



 Aceitar	  	  que	  	  não	  podemos	  	  garantir	  	  que	  nossos	  	  filhos	  
serão	  	  felizes,	  pois	  	  não	  	  controlamos	  	  todas	  	  as	  	  variáveis	  

 Podemos	  	  “apenas”	  	  passar	  	  a	  	  ideia	  	  de	  	  que	  	  a	  	  vida	  	  vale	  	  
a	  	  pena,	  	  e	  	  que	  	  o	  	  sucesso	  	  está	  	  reservado	  	  a	  	  quem	  	  faz	  
escolhas	  	  com	  	  liberdade	  	  e	  	  responsabilidade.	  

 E	  que	  se	  confiarem	  no	  modelo	  que	  foi	  passado,	  poderão	  
escolher	  o	  que	  os	  torne	  	  feliz,	  sem	  	  ter	  	  que	  	  se	  	  justificar	  	  	  
ou	  	  se	  	  culpar.	  



Salvador	  Minuchin	  diz:	  

 “Temos	  	  definido	  	  família	  	  ideal	  	  como	  	  uma	  	  
democracia,	  mas	  erroneamente	  	  pressupomos	  	  que	  	  uma	  	  
sociedade	  democrática	  	  seja	  	  sem	  	  liderança,	  	  ou	  	  que	  	  
uma	  	  família	  seja	  	  uma	  	  sociedade	  	  de	  	  iguais.	  	  

 O	  	  funcionamento	  	  eficiente	  	  requer	  	  que	  	  pais	  	  e	  	  filhos	  
aceitem	  o	  fato	  de	  que	  o	  uso	  	  diferenciado	  	  de	  	  
autoridade	  é	  	  um	  	  ingrediente	  	  necessário	  	  para	  	  o	  	  
desenvolvimento	  do	  	  ser	  	  humano	  	  e	  	  do	  	  grupo	  	  
familiar”.	  	  	  	  	  	  



	  	  A	  	  Paternidade	  	  é	  	  Extremamente	  	  Difícil	  	  e:	  

 	  “Ninguém	  	  a	  	  desempenha	  	  a	  	  seu	  	  inteiro	  	  contento	  	  e	  
ninguém	  	  atravessa	  	  incólume.	  

 	  Os	  	  pais	  	  não	  	  podem	  	  proteger	  	  e	  	  guiar	  	  seus	  	  filhos	  	  
sem,	  	  ao	  	  mesmo	  	  tempo,	  	  controlar	  	  e	  	  reprimir,	  	  e	  	  os	  
filhos	  	  não	  	  podem	  	  crescer	  	  	  e	  	  	  se	  	  tornarem	  	  
individualizados	  	  	  sem	  	  rejeitar	  	  	  e	  	  atacar	  	  seus	  	  pais”.	  

	   	   	   	   	   	   	   	  



 Hiperatividade	  
 Dislexia	  
 TDAH	  
 Asperger	  
 Bipolar	  



A	  CANÇÃO	  DOS	  HOMENS	  

 “Quando	  uma	  mulher,	  de	  certa	  tribo	  da	  África,	  sabe	  que	  está	  
grávida	  segue	  para	  a	  selva	  com	  outras	  mulheres	  e	  juntas	  rezam	  e	  
meditam	  até	  que	  aparece	  a	  ‘canção	  da	  criança’.	  

 Quando	  nasce	  a	  criança	  a	  comunidade	  se	  junta	  e	  cantam	  a	  sua	  
canção.	  

 Logo	  quando	  a	  criança	  começa	  sua	  educação	  o	  povo	  se	  junta	  	  e	  	  
cantam	  sua	  canção.	  

 Quando	  se	  torna	  adulto	  juntam-‐se	  novamente	  e	  cantam	  a	  canção.	  
 Quando	  chega	  o	  momento	  do	  seu	  casamento	  a	  pessoa	  escuta	  a	  
sua	  canção.	  

 Finalmente,	  quando	  sua	  alma	  está	  para	  ir-‐se	  deste	  mundo,	  a	  
família	  e	  amigos	  aproximam-‐se	  e,	  como	  em	  seu	  nascimento,	  
cantam	  a	  sua	  canção	  para	  acompanhá-‐la	  na	  viagem”.	  



 “Nesta	  tribo	  da	  África	  só	  há	  uma	  ocasião	  na	  qual	  os	  homens	  
cantam	  a	  canção...	  

 Se	  em	  algum	  momento	  da	  vida	  a	  pessoa	  comete	  um	  crime	  
ou	  um	  ato	  social	  aberrante,	  o	  levam	  até	  o	  centro	  do	  povoado	  
e	  a	  comunidade	  forma	  um	  circulo	  ao	  seu	  redor.	  

 Então	  os	  homens	  lhe	  cantam	  a	  sua	  canção.	  

 A	  	  tribo	  	  reconhece	  	  que	  	  a	  	  correção	  	  para	  	  as	  	  condutas	  	  
anti-‐sociais	  	  não	  	  é	  	  o	  	  castigo,	  	  é	  	  o	  	  amor	  	  e	  	  a	  	  Lembrança	  	  
de	  	  sua	  Verdadeira	  	  Identidade”.	  



 Quando	  reconhecemos	  nossas	  próprias	  canções	  já	  não	  
temos	  desejos	  nem	  necessidade	  de	  prejudicar	  ninguém.	  

 Teus	  amigos	  conhecem	  a	  tua	  canção	  e	  a	  cantam	  quando	  a	  
esqueces.	  

 Aqueles	  que	  te	  amam	  não	  podem	  ser	  enganados	  pelos	  erros	  
que	  cometes	  ou	  às	  escuras	  imagens	  que	  mostras	  aos	  demais.	  

 Eles	  	  recordam	  	  tua	  	  beleza	  	  quando	  	  te	  	  sentes	  feio,	  	  sua	  
totalidade	  	  quando	  	  estás	  	  quebrado,	  	  tua	  	  inocência	  	  quando	  
te	  	  sentes	  	  culpado	  	  e	  	  teus	  	  propósitos	  	  quando	  estás	  
confuso.	  	  
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