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A IMPORTANCIA DAS PALAVRAS 

 
Quase todos os problemas psíquicos que nos levam a situações de stress, depressão e ansiedade 

decorrem do relacionamento do indivíduo com as pessoas com quem convive. Este fato está 
diretamente ligado à felicidade, todos nós deveríamos dedicar parte de nosso tempo a estudar como 
esse relacionamento é feito, como pode ser melhorado e corrigir as falhas de nossos comportamentos.  

 
O nosso próprio valor é obtido através daqueles que nos cercam e constituem nosso pequeno 

mundo: eles são o espelho nos quais estamos refletidos. Só poderemos saber se somos importantes, 
bons, capazes, se eles assim nos considerarem, pois somos maus juizes de nós próprios. Daí ser 
essencial para nossa plena realização que esse intercâmbio funcione harmoniosamente e isso depende 
não só dos outros, mas, sobretudo de nós mesmos.  

 
Comecemos pelos que estão mais próximos: marido, mulher, filhos, colegas de trabalho. É 

preciso conhecer o que é importante para eles e não só respeitar-lhes as opiniões, mas ajudá-los em 
seus ideais, mostrando diariamente que eles são importantes para nós, que nos preocupamos com 
seus problemas. Devemos aceita-los como são sem querer impor-lhes nosso modo de Ser. Devemos ter 
o máximo cuidado com a forma de nos comunicarmos com eles, pois é disso que depende nosso êxito. 
Devemos nos manter alertas, em auto-observação para não magoá-los ou ofendê-los, mesmo que 
estejamos com boas intenções.  

 

As pessoas com quem convivemos formam a base, a estrutura fundamental de nossa vida, são 
elas que nos dão estímulo para o trabalho, incentivo nas derrotas e vigor para que possamos enfrentar 
as árduas tarefas para nossa realização. Poucos, entretanto, têm consciência disso, e, em sua 
cegueira, vão destruindo essas ligações, afastando aqueles aos quais estão ligados e acabam isolados 
e desprezados. Então, tudo o que fizeram e acumularam estará sem valor; o estímulo desaparece, a 
vontade enfraquece e subitamente perceberá que está só e ignorado, independente do que tenha 
conquistado.   

 

A grande falha do nosso comportamento está na arte de se comunicar. A palavra ainda é a 
principal e o mais eficiente instrumento de que dispomos para atingir o coração e a mente das 
pessoas. É através das palavras que as tornamos felizes ou infelizes, animadas ou desanimadas, 
amigas ou inimigas.  

 

As pessoas, geralmente, estão bem intencionadas, estimam os seus companheiros e necessitam 
de sua presença e ajuda, mas as formas erradas de se relacionar com eles, geram reações opostas às 
desejadas. Esse desgaste no círculo de nossos amigos raramente é causado por fatos de grande monta, 
mas sim por pequenos incidentes, na maioria das vezes causadas pelas palavras descuidadas, mal 
colocadas, malditas. 

 

Cerca de 50% das separações de casais deve-se a atritos e discussões que não tinham a menor 
importância, mas que eles não se preocuparam em expressar corretamente o pensamento. Muitos 
acham que dizendo tudo o que pensam, estão agindo da maneira certa. Nada mais falso. Nunca 
devemos expor o que vai no íntimo de nossa mente, pois ela é perversa, egoísta e amoral. 
Freqüentemente, essa franqueza encerra uma grosseria, que levará mágoa e sofrimento ao coração 
das pessoas. E assim essas pessoas, em outras ocasiões, inconscientemente darão o troco, terão má 
vontade e desinteresse por nós.  

 
Diga sempre a verdade, porém escolha com muito cuidado a hora e as palavras, tudo pode ser 

dito de duas ou três maneiras: ofendendo, humilhando, ou obtendo compreensão e simpatia. Tudo o 
que você tem e é, todas as desgraças e perdas da sua vida, foi conseguido através de suas palavras, 
no seu relacionamento diário. Antes de dizer alguma coisa a alguém, procure saber como você 
gostaria que isso lhe fosse dito e como você receberia as palavras que você vai usar. 

 
“Nunca permita que uma pessoa saia de sua presença sem se sentir melhor e mais feliz”. Madre Tereza de Calcutá. 


