DROGAS...DE QUEM É A CULPA?

Muitos pais se culpam ou questionam em que momento da
educação de seu filho errou, e, por isso, este filho decide
experimentar a droga.
O psicopedagogo Içami Tiba, alerta os pais para os perigos da
cultura do prazer. “Nós educamos os filhos para que eles usem
drogas”, comenta, avaliando a atitude dos pais que oferecem
tudo sem exigir responsabilidade em troca. Para o
especialista, a família é a principal responsável pela formação
dos valores e não deve jogar esse papa a escola.
Alerta ainda que a culpa e a mágoa são dois ‘venenos’ em que
as pessoas tomam para si para ver se o outro melhora. Ele
exemplifica utilizando a mãe. Ela diz para o seu filho: Você me
magoou. Mas, o filho sabe o que é magoa? Ele não sabe. “A
mudança educacional somente acontece quando os pais
entendem a situação e conseguem formatar uma proposta de
mudança e, principalmente, executá-la”.
Sobre este assunto, entre outros, Tiba fala com detalhes em
seu “Manual de Educação Para Filhos”. O especialista enfatiza
que todo o caminho novo é como abrir uma trilha no mato. “Se
você não passar por várias vezes no mesmo local o mato torna
a fechar esta abertura. No entanto, se mais pessoas passarem
pelo local pode formar a trilha. O conhecimento é semelhante
a uma trilha”, conclui.
Içami Tiba ainda afirma que, independente do comportamento
dos pais, quando o filho começa a usar droga é ele que está
errado. “O pai deve corrigir o filho, porque até ele se corrigir
leva tempo. Contudo é preciso entender que ninguém usa
droga de repente”. São muitos sinais que os usuários de droga
demonstram em casa, basta os pais ficarem atentos.
Segundo o especialista, somente o amor não resolve o
problema de drogas. O que resolve é uma estratégia de ação
baseada em conhecimento. “Ninguém vai para as drogas por
ódio, e sim, vai para aumentar o seu prazer ou porque se
sente no direito de se divertir. Esta pessoa não vai para a
droga, porque está pedindo algum tipo de ajuda. Está somente
na cabeça antiga dos pais que o filho tinha problema e dava
este tipo de sinal usando droga. Isto acontece, porque na
estação infância, o jovem não recebeu os valores familiares,
mas somente os valores dos colegas. A culpa dos pais em

relação às drogas é desfocada e individualizada e não leva a
nada”.
O especialista, que já atendeu mais de 80.000 famílias em seu
consultório e por este motivo tem as melhores técnicas testadas
para auxiliar os pais a desempenharem melhor o seu papel, Içami
Tiba, no “Manual de Educação Para filhos” orienta outros
importantes temas como:
Imposição de regras sem parecer chato e metódico;

Princípios básicos de uma educação para toda a vida;
Competitividade, limites e castigos eficientes;
As descobertas e os perigos do sexo na vida dos jovens;
Violência;
Rebeldia e onipotência juvenil;
As amizades e também como formar um profissional ético e
preparado.
São dozes DVDs e um livro que reúnem técnicas de como bem educar um
filho. O suporte necessário para enfrentar situações complexas do dia a dia.

O “Manual de Educação Para Filhos” pode ser adquirido pelo
site: WWW.manualeducacao.com.br

