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mpartilhe os elogios e as culpas 

ja ou não proposital, temos uma tendência a nos dar 
r tudo que vai bem e a culpar os outros quando os 
não são bons. Em geral achamos que um desentendimento 
do outro parceiro, porque você sempre fez tudo para 
harmonia do casal. Compreenda que, se você tende a ver 
essa maneira, o mesmo pode acontecer com seu parceiro. 
rmos a aceitar parte da responsabilidade pelos problemas 

ir generosamente o crédito pelos sucessos, estaremos 
o para um relacionamento mais feliz. 

ou lhe contar a minha filosofia sobre relacionamento”, 
ge, que está casado há mais de sessenta anos. “Ela se 
duas palavras: ‘Desculpe’ e ‘Obrigado’. Se você usá-las 
s coisas irão bem. Se usá-las com parcimônia, encontrará 
calços pelo caminho. Se usá-las muito pouco, não chegará 
e”, concluiu ele. 
mo a minha mulher e sempre a amei, apesar de todas as 
tamos de estar juntos. Com o tempo fomos conhecendo 

lentos e nossas fraquezas, aprendendo a valorizar os 
 a compreender as dificuldades. A elogiar e a perdoar. Isso 
ceu de graça, nem de um dia para o outro, mas foi fruto 

balho contínuo. Hoje sentimos um grande orgulho um do 
uita ternura com os defeitos e falhas que, antes, nos 
raiva e irritação”, explicou. “Houve até alguns poucos 

 em que chegamos a pensar em separação, mas hoje eu 
saria em viver com qualquer outra pessoa que não fosse a 
her. Ela é um amor”. 
eorge afirmou que o compromisso e a dedicação que se 
am em desenvolver entre eles facilitaram a tarefa de 
desafios da vida. “Como éramos basicamente felizes no 
, conseguimos lidar melhor com os tempos difíceis. Em 
ais, os parceiros voltam-se uns contra os outros, porque 
e mais fácil a ser tomada”. 

David Niven, Ph. D. 
(100 Segredos dos Bons Relacionamentos, ed. Sextante) 
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