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Esta peulã pode ser iniciada com frases provocativas como:

1) Você manda na sua vida atê chegar na sua casa:

2) E preferível ter os filhos infelizes perto do que felizes longe.
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3) Os pais tem todoodireitode. lher o caminho dos filhos.
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4) Os conselhos do amigos valem bem mais que os conselhos dos pais.

  

 

Com estas frases deve-se entrar num maior aprofundamento sobre o relação"

que cada chanich tem com seus pais. E bom que nesta peula haja uma troca de experiên

cias passadas por cada chanich com o intuito de que a kvutzã se conheça melhor ajudan

do ela a desenvolver um espírito de ajuda mútua e confiança. ו

E obvio que todos tem muito a contar sobre este tema.

Esta & um peulã de grande importancia na tochnit ,bem como ela exige!

um grandetato 2 sensibilidade do madrich para tr:tar com 9 tera.

For se tratar de assuntos familiares,elc.,e preciso que o madrich saiba 0

quanto & delicado o tema c “epende exclusivamente dele, para que se crie im ambiente des -

contraido e principalmante que os probleuas levantados seiem ouvidos e encarados por to-

dos com a maior simplicidade.
. “ : - . . . - - , 20 .

C objetivo da sicha,se baseia na antiga discussão de ate onde vai o direito

cos vais sobre cs filhos ,assim como,qual a posição des últimos cr respeito o consicera וירי-
ção aos primoiros.
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55 integrantes 26 !סצוח6ה505טע6תד60006,5ב:005 desde cedo um processo edu-

cativo que transmite a ictia de uma independencia (vs acordo com a idade,íase,: tc. )com re

lacão a nossos pais.Nos ostamos constantemente recebendo nn ovimento,não so valoros ,

* adversos a sociedade que nos cerca como tambim,cohdições “e cxtravasarmos nossas opiniões

ou cinda,um lugar onde o jovem: tendo a expandir-su.

Os pais de uma mancira geral, intearam uma ccração com determinados valores'

que na grande maioria das vezvs são valoras que perdurar e estão enr>izados ate hojc.Nêm

da força interior destes valores,temos que levar em conta tambêm um asnecto inicialmente!

accitavel que & o sentimento de posse dos pais paro com 05 Filhos.

Acompanhar o crascimanto dos filhos > 2ecitar csse processo não restadúvi-

ãa que deve sor algo meio difícil para os pais.Sc nes crlacarmos na posição deles vcrenos

que Ta fato de duranto anos cstirmos ao alcanco das sãos paternas,não sc no sentido fi-

sico,como tambêm em relação co conteúdo mental da סויוז repente,cles começam 1 notar

que aquelas crainças que tanto se preocuparam «sm tronsmitir o que achavam curto,ustão dan
o q, + ו...----..-..

“Ge OS primeiros passos .m ilirzção a sua próprias decicass,icias,oudésejos.
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Quando esse processo não E entendigo ₪6 0io E pais,então,se configura
o quairo do conflito d: 0060005 uma situação onde clcs não accitam a ideia de perder os
filhos de sua alçada. Ps conscqucias disso podem scr varias o aqui sintetfzamos em tros:
0VEVE

radicalização por parte dos pais a medida quecl.sentese afastaros“filhos é a con-
ב)

ssquente revolta dos últimos:b)A submissão dos filhos djCante da forte pressão. paterna;c)A
compreensãoeabsorçãodospaiscomrespeito ao processo normal de crescimento do adolos-
conte.

b |
Antes mesmo de continuar,nos temos que entender a nossa posição como filhos

para com aqueles que foram os responsáveis pelos primoiros passos c permitiram condições!
do vida.0 sentimento de consideração « respeito,& alao que temos que trazer dentro de nos
como fator importante para nos conscientizarmos que devemos buscar àe
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||ו —> A וו arde oder de direcionar urodosfilhoscomocles,tra-
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çaram,60 que os incomoda. Nos temos que,com a consiceração e'u agradecimento necossã É
“' rio, demonstrar:que,PRPnasser[livres para escolhermos nosso caminho de acordo com pe|! sos valores e aspirações. Isto não implica que não possamos ouvi--los.

Porem o que não sepode aceitar e a possesobreosfilhos.ate quando es |
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ia |acharem que for

Narem
que

fornecessârio.A conse | sem: espirito críti-co

à

algum,0 com ncidades indi e vencer na vida. |
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e Demonstrar isso,sianifica lutar pelo que sr ponsa,fazendo ver aos pais. que)i no futuro a vida vai ser nossa e pará?que tenhamos realizacões e que sejamos felizes," |E ל queoptar065 mesmos « nao eles no nosso lugar. tá?
Os pais buscam ter os filhos ào seu lado € maximo possível e isso ja vimos!

que & normal,no entanto, temos que explicar que o caminhc,a queda, levantar a cabeça,a vito
ria,a derrota,etc. serão marcas: em nossasividas e não na deles. É
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] hos paisscabem proporcionar o melhor possivel aos filhos para quo tenham a!
| “mêxima realização « contentamento de verem seus filhos felizes c satisfeitos,com condi
E ções que os próprios pais proporcicnaram. % 20

Parto ou Tonge,não importa,porque antes a dor ds um filho distanto porôm .
| gs completo e briliante,do quo um filho ao lado, infeliz, insatisfeito e dependente.) 4
o No Movimento nos buscamos permitir aos chaverim um senso de responsabilida-
Fu Ce para com seu futuro.Buscamos que o chaver tome conhecimanto da realidade do um mundo

que não & bem esclarecido em casa.0 contato maior com concepções de vida, tem que desperf-
tar o indivíduo para o auto-questionamento e consequentemente para o dilema de vida, *

A necessidade de docisão pessoal exige do chaver.uma independencia para .
optar por seu caminho de vida e isto tem que ser explicadoaos pais como algo positivo

| ףטס &,e não aceitarmos a 6010 d.sculpa que tudo isso faz parte da Juvintude. 1 ן
- Um dos grandes passos hoje dentrodo Movimento 6 ב 13518 6criação de Ba -
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 E Os Bogrim como camada mais velha da in2,c já bem próximos de escolherem. !
( 2 scu futuro, possuem ainda a responsabilidade de dar continuidade ao dificil caminho co Mo-
% vimento em meio a socicdada que lhe & contrâria,adversa « muita vezes hostil. E Sa

| Da7 por qua,acreditamos também que a vida cm conjunto com chaverim.a respon-
| -

-

58511806 60 05501" טחה 8 508,00 tomar decisões diárias,e mais uma série do fatores ,
Carã aog Bogrim uma indpendencia psicologica dos pais e prin:“ipalmente uma independencia":
economica que permito ao indivíduo não sô um trabalho nais ativo 6 coerente nas fileiras"
do Movimento, como tambêm assumir uma Concepção de vida, uma escala de valores ,enfim,um ca-Eminho futuro. |.


