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                                         FAÇA DE SEU/SUA FILHO(A) UM(A) DELINQUENTE 
 Comece, antes mesmo da criança nascer, ainda no útero materno, prometendo que 
ela irá ter tudo o que você não conseguiu ter na infância. Quando nascer, cumpra suas 
promessas e dê tudo o que a criança quiser, satisfazendo suas vontades. Assim quando 
crescer, terá desenvolvido um caráter altivo, exigindo de todos a obrigação de satisfazer-lhe os 
mínimos desejos. Se ele pronunciar alguma estupidez, elogie o ‘jeito engraçado’ e interessante 
que tem de dizer as coisas. Assim ele se considerará o máximo e requererá sempre o centro 
das atenções. 
 Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa, isso afetaria seu ‘direito’ de escolha. 
Espere que complete vinte e hum anos, então ele decidirá por si mesmo.Recolha tudo que 
ele(a) jogar no chão: livros, sapatos, roupas, papeis,...faça tudo por 
ele(a)...coitadinho(a)...assim irá aprender a lançar sobre os outros todas as responsabilidades. 
Nos desentendimentos conjugais não se importe com a presença da criança, ela é ainda tão 
pequena e não entende dessas coisas de gente grande. Assim, quando ela crescer achará 
muito natural um dia, quando seu matrimônio fracassar. 
 Ah! Dê-lhe sempre bastante dinheiro, sabe, aquele que você não teve quando criança? 
Não permita que passe por nenhuma das dificuldades que você outrora teve que vencer. Não 
deixe que tenha menos dinheiro que seus amigos(as) – isso de forma alguma! Satisfaça todos 
os seus caprichos nas refeições, os gostos de quando e quanto comer e beber. Negar-lhe algo 
poderá acarretar-lhe um nocivo sentimento de frustração. Deixe que escolha livremente 
seus/suas amigos(as); que organize festinhas quando e quanto desejar. Dessa forma 
desenvolverá extraordinariamente seu poder de decisão. Fique do seu lado sempre: contra os 
vizinhos, professores e principalmente a polícia; pois de fato, toda essa gente tem ciúmes e 
inveja, por isso perseguem seu bebê! 
 Se porventura sua criança exigir alguma coisa que sabidamente não convêm, enrole e 
diga que dará depois, para que não fique frustrado. Quando estiver um pouco maior e criar 
algum conflito mais sério, diga se explicando: nunca consegui dominá-lo(a). Assim tirará de 
seus ombros toda a responsabilidade. Depois de seguir rigorosamente toda essa instrução, 
prepare-se para uma vida cheia de desgostos, pois você bem os merece! Ou então: “Instrua o 
menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.” 
Provérbios 22:6. (3ª Edição Corrigida – 1ª Edição em 07 de Janeiro 1979).   
  


