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RELACIONAMENTOS
O SEGREDO DO SUCESSO ESTÁ AQUI

G E R A L D O  M A G E L A

Saber se relacionar está entre as grandes chaves para abrir portas e descobrir no-
vos horizontes. Mais do que nunca precisamos de pessoas com simpatia e agrada-
bilidade, pois o mundo tem se tornado cada vez mais hostil e rude, onde as pesso-
as absorvem problemas e se fecham em tristeza e aspereza, frutos da virtualidade 
com uma tecnologia fria e indiferente. Como podemos fazer de nossos relaciona-
mentos, momentos de profundo sentimento e felicidade? Descobrir o caminho e 
crescer em afeto é a oportunidade que temos no momento.

Uma das grandes dádivas da vida é o relacionamento com as pessoas. Desfrutar 
a relação com pessoas é saber aproveitar o dom do amor. Desenvolver amizades, 
trocar ideias, ensinar princípios e mostrar o caminho do Céu, é o ministério pasto-
ral demonstrado por Jesus. Mas a grande questão que nos envolve nesse assunto 
é tornar isso uma realidade, e assim surge a pergunta: Como posso me relacionar 
eficazmente?

Para que isso seja natural, o primeiro requisito é desenvolver uma amizade natu-
ral e espontânea.

Mas o que é amizade? Gosto sempre de dizer que amizade é comunicação, mas 
a boa e agradável comunicação, que descontrai, edifica, satisfaz e produz vínculos 
de eterna afeição.
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Para essa amizade ser perfeita, o sentimento deve ser aberto, sincero, sem inte-
resses e com respeito. Os componentes dessa amizade são o intelecto, a emoção, a 
vontade, o pensamento, a ação, aquilo que conhecemos e praticamos em comum. 

O termo comunicação vem do vocábulo “communis”, que no latim quer dizer co-
mum. Comunicação seria você se tornar comum a outra pessoa. E se forem mais de 
duas pessoas, a comunicação vai dar origem a outra palavra: comunidade. Portan-
to formamos uma comunidade quando formamos amigos. 

Mas em que consiste a amizade ou comunicação na prática? Na prática é transmi-
tir uma mensagem que vai unificar, integrar de modo que haja cooperação e par-
ticipação. Dando sensação de bem estar e harmonia, persuadindo, convencendo 
e influenciando atitudes e comportamentos. Conseguindo aceitação e produzindo 
ação. Fazer amigos é viver!

Para desenvolver uma boa amizade é preciso um ingrediente fundamental: o amor! 
Na comunicação se ama tratando com atenção, mostrando com carinho, ouvindo 
com o coração, sorrindo de dentro da alma, falando com tato e relacionando-se 
com agradabilidade.

Saber se comunicar é mais importante do que ter o que comunicar. Não existe re-
sistência à comunicação, existe é inflexibilidade do comunicador. Mudar na comu-
nicação é mudar na forma, maneira, jeito, palavras, olhar, postura e apresentação. 
Comunicação é arte, ciência, sabedoria, encanto, beleza, afeição, atração, e o mais 
importante da relação.

O grande construtor de automóveis Henry Ford afirmou certa vez: 

	❝ “Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o pon-
to de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo 
seu.”

A inflexão da voz, a gesticulação, a postura do corpo, a expressão do olhar, a apa-
rência do corpo e o vestuário comunicam muito mais do que as próprias palavras.

O grande cientista da comunicação Normam Wrigth afirma que comunicamos 7% 
com nosso conteúdo, 38% com a tonalidade da voz e 55% com os outros aspectos 
não verbais. Nesses aspectos não verbais o que mais se destaca é o sorriso com 
uma expressão simpática e olhar terno.

Num relacionamento existem cinco níveis que vão se desenvolvendo até torna-
rem uma amizade inquebrantável, são eles: nível 5 - conversa informal, chamamos 
também de conversa fiada. Nível 4 - contar novidades ou acontecimentos. Nível 3 
-seria quando comunicamos ideias e pensamentos. Nível 2 é a partilha de senti-
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mentos e emoções. E o nível mais alto de uma amizade é o nível 1, onde as reve-
lações íntimas da alma são expostas sem barreiras ou medos, podemos dizer que 
aqui, a amizade alcançou a “perfeição”.

Podemos afirmar que existem também quatro estilos de relacionamentos: o cons-
trutivo, baseado em acrescentar e elevar a moral do outro. O dominante, que teria 
o domínio da conversa pela imposição da opinião própria. Um estilo muito comum 
é o evasivo, que se destaca pela formalidade e superficialidade, nada mais do que 
um formato profissional e educação artificial. E por fim, o pior de todos, o explosi-
vo que leva o relacionamento à ruptura, onde as pessoas se afastam e se opõem.

Nessa vida, todos precisam de algo para preencher um vazio interior e existem 
duas coisas que podemos distribuir e dar sem custo nenhum e fazer das pessoas 
nossas admiradoras. Como disse Abraão Lincoln: “Todos gostam de cumprimentos”, 
essa seria a primeira chave para se fazer amigos. A segunda chave é o elogio, sobre 
isso falou William James: “Aqui está uma espécie de fome humana insaciável, e os 
poucos indivíduos que honestamente satisfazem esta avidez tão enraizada no co-
ração, terão as pessoas na palma da sua mão.”

Dentro de quaisquer relacionamentos podem surgir conflitos, principalmente re-
lacionamentos familiares. E para administrar esses conflitos precisamos de uma 
amizade sólida, que busca sempre a solução. Os passos para resolver as dificul-
dades de uma relação seriam: escolha o momento e lugar mais apropriados para 
expor sua vontade. Seja direto no que precisa sem rodeios e indiretas. Fique den-
tro do assunto em questão, sem abrir temas desgastantes do passado. Demonstre 
respeito ao outro sem agredir com palavras ferinas. Faça uma lista das soluções 
possíveis que satisfaçam suas emoções e exponha isso à outra pessoa envolvida. 
Escolha a solução mais aceitável e encerre o assunto.
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As grandes barreiras de uma boa amizade e um relacionamento profundo seriam 
o tempo que falta para estarem juntos, medo de se aproximar e envolver a atenção 
do outro. Pensar que vai despertar sentimentos negativos e achar que isso é uma 
realidade. E por último, os bloqueios emocionais que cada pessoa carrega dentro 
de si, que podem vir de uma infância problemática e traumas marcantes do passa-
do. Nesses casos, a maturidade é fundamental e vencer isso se faz necessário com 
disposição e boa vontade.

Nos relacionamentos, o item que faz toda diferença é saber ouvir a pessoa, e sa-
ber ouvir faz da relação um manancial inesgotável de paz e harmonia; porém, ao 
ouvir; observe o outro enquanto está falando, demonstre atenção, aja com inte-
resse sempre balançando a cabeça como sinal positivo, e por último ouça mais e 
fale menos.

Concluindo podemos resumir tudo numa frase de Shakespeare: 

“Nossos elogios são nossos salários”. 

Assim o relacionamento produzirá uma amizade eterna e o resultado nessa vida 
vai ser um mundo de pessoas ao seu redor e não um isolamento frustrante e de-
gradante. Vale à pena, faça amigos e quanto mais amigos tivermos, mais felizes 
seremos!
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