


A ORIGEM DAS EMOÇÕES TÓXICAS

Queremos nos dedicar neste módulo a:

• Compreender a natureza e a origem das emoções tóxicas.

• Distinguir os cinco principais tipos de emoções tóxicas e seus
efeitos.



A NATUREZA DAS EMOÇÕES TÓXICAS

As emoções são tóxicas quando passam a dominar as nossas

vidas, cegando nossa visão, roubando o nosso futuro ou

drenando nossa energia.



OS EFEITOS DAS EMOÇÕES TÓXICAS
Desencadeiam distúrbios de humor e problemas psicológicos como:

• Depressão;
• Fobias; 
• Ansiedade; 
• Traumas;

• Obsessões; 
• Transtornos de personalidade; e 
• Abusos de drogas e álcool.

Pessoas que estão sob o efeito de emoções tóxicas, geralmente só 
conseguem ver a sua própria dor, drenam as suas forças, e também 
daqueles que estão a sua volta, criando uma espécie de buraco negro que o 
tempo sozinho não resolve.



OS CINCO PRINCIPAIS TIPOS DE EMOÇÕES 
TÓXICAS

Há 5 principais emoções tóxicas cultivadas por milhares de pessoas:

1. Ansiedade crônica
2. Insatisfação crônica
3. Medo crônico
4. Culpa tóxica
5. Rejeição tóxica



1. ANSIEDADE CRÔNICA
A ansiedade crônica é tóxica.
O problema aparece quando a ansiedade se converte em temor excessivo e 
irracional de situações que enfrentamos diariamente.

Isso causa desânimo, tristeza e até depressão ou em outro extremo, a viver 
completamente acelerado.
Em qualquer um dos casos, a expectativa é que os outros sigam esse 
mesmo ritmo, o que gera, por sua vez, problemas interpessoais.



2. INSATISFAÇÃO CRÔNICA
A insatisfação crônica se origina do sentimento contínuo de falta de 
aprovação. A insatisfação ocasional é positiva e nos leva a melhorar; a 
insatisfação crônica é tóxica e conduz ao perfeccionismo. O 
perfeccionismo, por sua vez, nos causa:

• ter expectativas altas de nós e dos outros, 
• obter o reconhecimento a qualquer preço, 
• conquistar o que outros sonharam pra nós, 
• colocar um foco excessivo nos resultados.



3. MEDO CRÔNICO
O medo crônico é um circuíto aberto que se retroalimenta. Ele é composto de 4 fases:

Fase 1

Imaginação

Fase 2

Medo

Fase 3

Paralisação

Fase 4

Resgate de 
Lembrança

Primeira fase: Imaginação – são as fantasias da mente que criam 

um final catastrófico pra uma situação. 

Segunda fase: Medo – Este em ação ativa percepções negativas 

e distorce a realidade.

Terceira fase: Paralisação ou bloqueio - quando o medo 

bloqueia nossa inteligência, capacidade de racíocinar e agir.

Quarta fase: Resgate de lembrança – As lembranças de 

experiências negativas são mais fortes que as positivas e do que a 

lógica. 



4. CULPA TÓXICA
Se origina do núcleo familiar, no qual os pais ou responsáveis empregam 

atitudes hostis e degradantes que causam com que a criança se sinta 

inferior, culpada e indigna. 

Quando adulta se sente incapaz e insegura.



5. REJEIÇÃO TÓXICA
É uma hemorragia emocional.

A nossa essência humana precisa de aceitação, mas nessa situação, 

supervaloriza-se as opiniões dos demais e cria-se uma hipersensíbilidade 

que acaba causando com que as pessoas se afastem.


