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Filhos: educar em 
2022, 23 e seguintes  
O controle pode ser uma opção? 

 

Vamos comparar o controle dos filhos com o 

controle da TV? 

Com o controle da TV você decide tudo: liga, 

desliga, mostra isto ou aquilo, aumenta ou 

diminui o volume. Concluindo, a TV não tem 

vontade própria. É isso que você quer para os 

teus filhos? 

Um dos erros na educação dos filhos 

é confundir o “colocar limites” com 

“controlar” os filhos. 
 

Resultado: filhos com medo de falar com os 

pais, de dizer o que pensam e de assumir os 

próprios erros. Por sinal, quem não erra? Os 

pais? 

Antes de colocar limites – na medida certa – é 

fundamental “entrar no mundo dos filhos”. 

Como? Entrar no mundo dos filhos é estar ao 

lado deles, doar do “nosso” tempo, inclusive ao 

custo do “nosso” descanso. Antes de tirar o 

filho de um jogo eletrônico, por exemplo, devo 

demonstrar interesse pelo que ele ama. 

Não foi assim no tempo do namoro?  

O que você fez para conquistar o/a 

namorado/a? Entrou no mundo dele ou dela. 

Estou certo? Faça o mesmo com os filhos. 

 
Logoterapia: 

para descobrir o caminho adequado para cada 

uma das situações da nossa vida. 

         

 
 

“A educação à obediência deveria ter sido trocada 

por uma educação para a consciência”. 

(Viktor Frankl, autor da Logoterapia) 

 

 

REFLEXÃO NECESSÁRIA 
 

“O cão farejador, quando está longe da caça, fareja em todos  

os cantos e é lento, mas quando encontra o que procura, 

corre atrás do seu objetivo”. (Ouvi de um paciente). 

 

 

 

 
 

 

Programa 
VIVER MAIS 

Consultoria e Imersão para Casais 

Segundo a Logoterapia 

 

Quantas crises vivemos porque perdemos a capacidade empática, 

a capacidade de ver o outro com olhos simples, 

que sabem acolher, perdoar e recomeçar? 

 

A Logoterapia tem excelentes ferramentas que poderão fazer 

o casal entender os caminhos de um importante 

e saudável recomeço. 

 

Descubra com a Logoterapia o Caminho dos Valores e 

e reencontre o sentido do primeiro amor 

 

  

QUESTIONAMENTO & DESAFIO: 

 

O que é mais fácil, dirigir o nosso carro ou 

dirigir a própria vida? O desafio é dirigir a 

nossa vida com mais empenho e cuidado que 

o tanto que dedicamos ao nosso carro. 

 

Você quer receber as próximas notícias?    Inscreva-se no e-mail rechpaulo@gmail.com ou mande mensagem para 21-9.8871-2551 

 

Grupo L.E.R. 

Leitura, Estudo e Reflexão. 
 

A experiência do LER está 

superando as expectativas. 

 

A leitura de livros que apontam e nos mostram 

conteúdos que despertam em cada um 

o caminho e a lógica dos valores positivos: 

família, amizade, trabalho, doação de si, lazer, 

esporte, cultura e muitos outros. 

 

Aguarde notícias para o próximo grupo. 

Programa 

VIVER MAIS 
 
 

 

É uma proposta inovadora para casais 

quem querem crescimento, conhecimento 

de si e mais sintonia na relação, em um 

curto espaço de tempo. 

 

Disponível nas opções de 10 e 16  horas.  

  

 

 

ATENDIMENTO ON-LINE 

PRESENCIAL EM TERESINA, PI: 

9.8823 – 9553 – Psico’sCentro 

Descubra as muitas vantagens de estar 

frente a frente com um logoterapeuta, 

psicólogo, sem sair de casa. Mais ainda, 

tenha certeza de ter uma sala tua, super 

reservada, onde colocar todas as tua 

preocupações... e encontrar as tuas  

melhores respostas! 
 

                                                                                                                           Divulgue e inscreva-se para receber também o próximo mini Jornal! 
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