
 
 
 
 

 
Nada além de sentimentos – Parte 2 

 
SEUS SENTIMENTOS NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO 
CERTOS OU ERRADOS 

 
O sentimento não procede do intelecto. Você não diz: “Aquela 

pessoa disse algo negativo a meu respeito, por isso acho que vou me 
magoar por um tempo”. Se alguém disser alguma coisa ruim sobre 
você, automaticamente você ficará magoado. É assim que funciona. 
Um sentimento é uma reação emocional que existe dentro de você, 
deseje ou não, goste ou não. Ter sentimentos negativos não faz de 
você uma pessoa má, tampouco sentimentos positivos o tornam uma 
pessoa boa. 

Como mencionei anteriormente, às vezes a tendência natural 
de expressar os sentimentos nos é arrancada no início da vida. 
Somos ensinados a não ser rudes, a não magoar as pessoas, a não 
ficar entusiasmados demais, a não expressar afeto demais, a não 
entristecer as pessoas e a não chorar. 

Ao “amadurecermos” mais, podemos optar por intelectualizar 
e racionalizar por que não compartilhamos nossos sentimentos. 
Descobrimos que e mais fácil ser uma pessoa artificial do que uma 
pessoa real. Por não estarmos acostumados a compartilhar nossas 
emoções ou a observar outras pessoas compartilharem as suas, há 
um claro perigo de que sejamos mal interpretados. 

Por exemplo, se eu fizer a seguinte afirmação: “Acho você 
muito bonita”, talvez você compreenda de uma das seguintes 
maneiras: “Eu me sinto inferior a você”; “Me acho feia”; ela está 
tentando me manipular porque quer algo de mim; que ele está 
fazendo?, ou pode entender de muitas outras formas. Talvez minhas 
palavras tivessem a intenção de ser apenas um elogio sincero, mas 
essa é só uma das muitas formas possíveis de você percebê-las. 

Se eu temer que meu comentário possa acionar algumas 
dessas reações negativas dentro de você, posso racionalizar: “É 
melhor eu não expressar minha opinião sobre ela, senão poderei criar 
um problema entre nós”. Se a pessoa com quem você estiver 
interagindo dessa forma for sua esposa (ou marido), você estará 
deixando uma brecha para a destruição de seu casamento. 

O que ocorre quando reprimimos os sentimentos? Pagamos 
por isso de uma forma ou de outra. Muitas das pessoas que atendo 
em meu consultório sofrem de problemas gastrintestinais, 
enxaqueca, dores nas costas, contrações lombares e musculares... e 
todo tipo de problema por escolherem reprimir os sentimentos. Essas 



emoções reprimidas começaram a se manifestar no aspecto 
fisiológico. 

Lembre-se de que você não tem como evitar seus 
sentimentos, nem tem razão para pedir desculpas por eles. Se meus 
sentimentos em relação a você são negativos e eu os expresso de um 
modo hostil e nocivo, então devo ser responsabilizado por minhas 
ações. No entanto, não há nada de errado com os sentimentos em si. 

 

Kevin Leman 

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


