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Participo de um programa de TV chamado RealFAMILIES e 
adoro esse conceito. Gravamos com uma platéia e tentamos resolver 
os problemas reais que essas pessoas enfrentam. 

O fato é que muitos “especialistas” propagam conselhos que 
parecem bons na teoria, mas que caem por terra quando colocados 
em prática. O RealFAMILIES é uma forma de manter-me sincero, de 
ter certeza de que o que digo de fato faz diferença para famílias de 
verdade. 

Esta é também minha oração e minha esperança com este 
texto: que você aprenda com ele e aplique o que aprendeu nas 
situações da vida real. Por exemplo, as informações sobre a ordem de 
nascimento são fascinantes, mas não serão de nenhum auxílio a 
menos que você as utilize para compreender melhor a si próprio e 
sua família. 

Falamos sobre como a ordem de nascimento afetou seu 
desenvolvimento pessoal e provavelmente seu casamento. Agora 
trataremos da “análise do estilo de vida” – um processo pelo qual 
voltamos ao passado e juntamos as peças do quebra-cabeça da 
infância, para que você entenda como chegou a ser o que é hoje. 

Em outras palavras, vamos observar a sociedade que o 
cercava quando era criança e aqueles que em geral faziam parte do 
seu grupo de familiares – mãe, pai, irmãos e irmãs e também outros 
parentes, como avós. 

Ao fazê-lo, falaremos sobre o desenvolvimento de vários 
tipos de personalidade que podem obstruir o caminho do casamento 
feliz, bem-sucedido e realizador. São eles: 

 
• O carente de atenção 
• O controlador 
• O mártir 
• O solícito 
• O caçador de recompensa 
• O artista omisso 
• O vingativo 

 
Uma das coisas sobre a qual os psicólogos, psiquiatras e 

profissionais de saúde mental concordam é que a personalidade se 



forma nos primeiros anos de vida e que, ao chegarmos aos seis ou 
sete anos de idade, ela já está quase totalmente desenvolvida. 

Como muitas outras coisas na vida, os traços e 
características da personalidade são aprendidos pelo processo de 
tentativa e erro. Esse desenvolvimento resulta na maneira como 
agimos – porque nos comportamos de um modo que funciona para 
nós, serve a um propósito em nossa vida e nos leva ao alvo desejado. 

Com o tempo, o tipo de comportamento continuamente 
reforçado acaba enraizando-se na vida cotidiana de tal maneira que 
se torna um estilo de vida. 

O estilo de vida que você estabeleceu para si na infância 
resiste a mudanças. A menos que você se submeta à psicoterapia, 
enfrente alguma experiência traumática ou faça um esforço 
concentrado para mudar sua maneira de agir, pode ter certeza de 
que continuará a apresentar na maturidade o mesmo comportamento 
da juventude. 

 
Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão) 
 


