
 

Como Criar um Delinquente: As Onze Regras Fáceis 

Dicas importantes que devem ser consideradas com seriedade, para que seu 

filho ou aluno venham a ter uma educação psicológica saudável. Esta lista serve 

como um Alerta, uma espécie de roteiro para ficarmos atentos! 

E por favor, fique de olho nos detalhes do seu próprio comportamento. 

Os Pontos Negativos 

 
1. Comece na infância a dar ao seu filho tudo que ele quiser. Assim, quando 

crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que 

deseje, que todos têm o dever de servi-lo. 
2. Quando ele disser palavrões, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. 
3. Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual. Espere até que ele chegue aos 21 

anos, e "decida por si mesmo". 
4. Apanhe tudo o que ele deixar jogado: livros, sapatos, roupas. Faça tudo para 

ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. 

5. Discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado 
quando o lar se desfizer mais tarde. 

6. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio 

dinheiro. Por que ele terá que passar pelas mesmas dificuldades que você 
passou? 

7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode 

acarretar frustrações prejudiciais. 
8. Tome o partido dele contra vizinhos, professores, amigos. (Afinal todos tem má 

vontade para com seu filhinho, e mais importante, todos estão sempre errados, 

não param de prossegui-lo). 
9. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa: "Nunca 

consegui dominá-lo." 

10. Em ocasiões onde ele estiver reunido com amiguinhos ou com seus irmãos use 
e abuse das comparações que incitem disputa. Compare seu caráter, sua 
capacidade intelectual, e seus dotes estéticos. Diga em alto e bom tom para que 

todos possam ouvir, ele inclusive, coisas do tipo: "Meu filho é mais inteligente 
que os outros, é mais bonito, é mais esperto, é um gênio." 

11. Se você tiver algum vício, demonstre-o em sua presença todos os dias. Assim 

ele vai achar tudo isto natural, e com certeza, mais tarde, vai ouvir e dar 
atenção às suas repreensões sobre os males que estas imperfeições podem 
trazer. 

12. Feito tudo isso, prepare-se para uma vida de desgostos. É sem dúvida seu 
mais que merecido destino! 
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