


PAI, MÃE, FILHO

O Lugar de Cada Um



FAMÍLIA

FAMÍLIA SAUDÁVEL
Quando pai é pai, mãe é mãe,

filho é filho, esposa é esposa, marido é marido.

FAMÍLIA DOENTE
Filho é pai, esposa é filha, pai é irmão, filha é esposa, etc...



LEIS SISTÊMICAS

Leis do Relacionamento Humano 

Se estou nessa família, as leis incidem sobre mim. As 

histórias dessa família e os destinos, incidem sobre 

mim. Não tenho como escolher, mas posso me 

colocar ou recolocar perante esse lugar. 

COMO EU ME COLOCO?

QUE LUGAR OCUPO?

ONDE ESTOU?



LEIS SISTÊMICAS

São leis básicas, naturais. Se estamos de acordo com elas, a vida 

flui, tem êxito, crescimento, superação. Se houver desrespeito, 

mesmo inconsciente, por amor (que adoece), a pessoa será 

exposta às consequências  dessa transgressão: 

 Perda de saúde

 Perda de bons relacionamentos

 Enredamentos em destinos complicados de membros da família

 Dificuldades de aprendizagem

 Dificuldades na profissão

 Fracassos nos objetivos de vida

 Prejuízos constantes



PERTENCIMENTO

Queremos fazer parte dos grupos humanos aos quais estamos 

vinculados. É o instinto humano mais profundo - a sobrevivência.

 Família é nossa comunidade de destino, é um sistema orgânico.

 O SISTEMA é como um CORPO e não permite EXCLUSÃO. 

 Nenhuma parte pode ser excluída sem que haja consequência.

 TODOS TEM O DIREITO DE PERTENCER.

FORÇA DE OPOSIÇÃO: reforça o padrão do qual quer se afastar.

Olhar para todas as pessoas da família e dar um lugar no coração, 

do jeito que cada um é. Assim, as gerações seguintes podem ser 

liberadas. Não precisam repetir o comportamento do excluído, 

adotar as características, comportamentos, para trazê-lo de volta e 

fazer com que a família se lembre dele...



ORDEM 

 Honrar os que vieram antes. Os pais chegam antes e tem precedência.

 Pais no lugar de pais e filho no lugar de filho (O grande cuida do pequeno).

 Os pais não se apoiam nos filhos, não são amigos, são pais.

 Os pais se apoiam nos próprios pais (Aqui podem ser pequenos e receber o 

cuidado de seus pais).

 Ao colocar-se grande em relação aos pais, os filhos também se colocarão 

como grandes em relação a vocês. E esse é o amor que adoece.

Olhar para os pais como pessoas normais, com seus desafios, 

que fizeram o melhor que podiam e deram o que tinham.

Dizer: “Obrigado, eu só estou aqui porque vocês me deram a VIDA.

E, apesar das dificuldades, eu sobrevivi.



EQUILÍBRIO ENTRE O DAR E O TOMAR

Nas relações existe a busca de reciprocidade e compensação, uma força 

reguladora que tende a buscar o equilíbrio e estabilidade. Se ganhamos um 

presente, queremos retribuir. Receber gera pressão e sensação de ter que 

fazer algo, devolver. Essa é uma troca saudável. Quando recebemos demais e 

não conseguimos retribuir na mesma medida, nos afastamos. Se conseguir 

retribuir, o relacionamento cresce e se desenvolve.

 Só exijo e não retribuo? 

 Dou demais?

 Permito que o outro retribua o que estou dando?

 Recebo demais?

 Dar só o que o outro pode receber.

Respeitar o tempo dele(a) de retribuir para que o relacionamento 

cresça e se desenvolva, sem pressão.



AS 3 LEIS

 Estou no meu lugar?

 Estou em equilíbrio?

 Qual é o meu lugar?

 Posso pertencer?

 Como olho para os pais?

 Com julgamento, crítica, como se fossem coitadinhos? 

 Tenho que cuidar?

 Permito que os outros pertençam, cada um do seu jeito?

 Eu reconheço que todos tem o mesmo valor que eu atribuo a 

mim mesmo?

 Eu permito que todos possam ser da forma que é possível?

 Eu em relação aos meus filhos: eu me coloco como grande ou 

me coloco pequeno: eu que preciso dos meus filhos ou eles que 

precisam de mim? 



LEIS SISTÊMICAS DA VIDA

INGRATIDÃO PELOS PAIS

 receberam pouco

 não fizeram o bastante

 deveria ser diferente

 fizeram errado

 não deram amor 

 esperavam mais

As críticas e julgamentos nos enfraquecem.

Os pais conduziram a nossa vida como conseguiram, como foi 

possível para eles. Alguns mais, outros menos, outros nem 

puderam cuidar dos filhos. O que o filho recebeu o que precisava! 

A VIDA É O BEM MAIOR QUE OS PAIS NOS DÃO.



O QUE ACONTECE COM OS FILHOS QUANDO OS 

PAIS DÃO TUDO, SEM QUE OS FILHOS SE 

EMPENHEM EM NADA PARA FAZER ISSO?

 Sentem-se vazios?

 Sentem algum sentido na vida?

 É possível para eles sentir plenitude dessa forma?



LEIS SISTÊMICAS DA VIDA

SUCESSO PARA OS FILHOS

 Seus filhos conseguem caminhar para a própria vida?

 Você se ocupa com seus sonhos e projetos ou seus filhos são 

os seus projetos de vida?

 Você cuida da sua vida ou da vida dos filhos?

 Você quer que eles sejam como você ou fica feliz que eles 

tenham a própria individualidade?

 Até que ponto você impede esse algo mais de nascer, crescer?

 Como potencializar o sucesso deles, ao invés de prendê-los?



LEIS SISTÊMICAS DA VIDA

SUCESSO PARA OS FILHOS

Ex. SEPARAÇÃO DOS PAIS

- Inconscientemente o filho fica no lugar do pai/mãe. 

- Sem perceber, a mãe/pai com suas atitudes dificulta o filho(a) 

de sair de casa. Ele(a) sente que é um desrespeito deixar a 

mãe/pai sozinha e vai sabotando as oportunidades que 

aparecem. 

LIBERAÇÃO: “Mãe/pai me deixe livre! Sua tarefa comigo já acabou!”

Os Pais devem ter seus próprios sonhos para que os filhos 

tenham os sonhos deles e possam buscar algo 

da sua própria individualidade.



DROGAS E ÁLCOOL QUASE SEMPRE 

QUEREM DIZER:

“Eu não respeito meu Pai!”

Ex.: O pai foi embora e o filho ficou no lugar do pai em virtude da

necessidade que a mãe tinha que ele ficasse com ela.

LIBERAÇÃO:

O Filho diz: Mãe, por favor, dê um outro sentido para sua vida,

me deixe livre!

Muitas vezes as mães se sentem donas dos filhos. Mães, por

favor, os filhos não são de vocês! Não façam isso com eles,

deixem seus filhos LIVRES!



QUER FAZER ALGO DE MUITO MUITO BOM                

PARA SEU FILHO?

Cuide muito bem de você!! Por que dessa forma seu 

filho não vai precisar se preocupar com você. Não 

vai precisar sabotar a própria vida, ficar preso, para 

cuidar de você! 

OS PAIS PRECISAM CONFIAR QUE OS FILHOS 

PODEM FAZER SEU PRÓPRIO CAMINHO.



TRABALHO, DINHEIRO, SUCESSO

A maior riqueza está na ORIGEM, na fonte, nos nossos PAIS. 

Comece com a GRATIDÃO pelos pais, pela vida que recebeu. 

Quem nega isso, nega o sucesso! 

AS MOEDAS

Se acha que foram poucas, que não foram suficientes, não foi 

bom da maneira que foi, que deveria ser diferente, é isso que 

vai levar para a vida, para o trabalho. Também vai achar que 

tem que ser diferente, que não é bom, que não é suficiente e 

vai reproduzir o modelo que leva ao fracasso e insucesso.



TRABALHO, DINHEIRO, SUCESSO

CRIAMOS NOSSA FELICIDADE OU NOSSO INFORTÚNIO

O QUE VOCÊ ESCOLHE?

Abandonar a postura de VÍTIMA e assumir a vida com as 

próprias mãos. Olhar para trás, reconhecer, respeitar, aceitar, 

ser grato AGRADECER, REVERENCIAR, DIZER QUE FOI 

SUFICIENTE, que recebeu o que precisava, agora é comigo!

CHAVE: Gratidão e reverência aos nossos pais!

“Eu vou fazer algo muito bom com isso que vocês me deram!”



LIBERAÇÃO 

Depois dos 21 anos, o trabalho dos pais com os filhos já acabou. 

É o momento dos pais buscarem outra tarefa para eles. A tarefa 

com os filhos depois dos 21 anos já está completa.

“ Confiem nos seus filhos, deixem seus filhos livres, os filhos não 

pertencem a vocês! Se vocês querem fazer algo por eles, deixem 

que eles possam ir ao pai deles!



VOSSOS FILHOS NÃO SÃO VOSSOS FILHOS....

Vossos filhos não são vossos filhos.
São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma.
Vêm através de vós, mas não de vós.
E embora vivam convosco, não vos pertencem.
Podeis dar vosso amor, mas não vossos pensamentos,
Porque eles têm seus próprios pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas;
Pois suas almas moram na mansão do amanhã,
Que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho.
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós,
Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados.
Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas.
O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força
Para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe.
Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria:
Pois assim como ele ama a flecha que voa,
Ama também o arco que permanece estável.

Khalil Gibran
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