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Dez mandamentos para não sofrer por amor

"Já não sofro por amor", retumbante sucesso de Lucía Etxebarria na Espanha (Ya no sufro por
amor, ainda não lançado no Brasil, mais de 130 mil exemplares vendidos), é uma leitura
perfeita. Parodiando os livro de auto-ajuda que ensinam a fazer qualquer coisa para arranjar
um parceiro, a autora escreve sobretudo para mulheres em busca do famoso "par perfeito" e
joga baldes e baldes de água fria no sonho do amor romântico. Para comemorar o Dia dos
Namorados, escolhi o capítulo seis, no qual Lucía enumera 10 mandamentos de uma relação
mais ou menos feliz:

1. Amar alguém que te corresponda: é, segundo ela, uma regra de ouro, que elimina 95% das
preocupações de uma relação. O equívoco mais comum é acreditar que a outra pessoa vai se
apaixonar por você com o tempo.

2. Procurar alguém com quem tenha coisas em comum: Lucía reconhece que os opostos se
atraem, mas que as possibilidades de estar juntos se esgotam devido a incompatibilidades
intelectuais e emocionais. Universos muito diferentes, idéias políticas opostas, tudo conspira
contra a relação. "Se as diferenças básicas são pequenas, as probabilidades de ter conflito são

1/4

Dez mandamentos para não sofrer por amor
Escrito por Paulinho Rosenbaum
Ter, 04 de Novembro de 2008 22:08 - Última atualização Seg, 02 de Fevereiro de 2015 14:19

mínimas", diz ela.

3. Conheça, não imagine. Não projete: ela lembra que, cada vez mais, é comum as pessoas
acreditarem que conhecem o homem ou a mulher da sua vida depois de três meses de
relacionamento. "O que acontece é que todos tendemos a projetar e a idealizar quando
estamos apaixonados", ressalta.

4. Não se aborreça: se o preço de não ter discussões no relacionamento é aturar tardes de
domingos chatíssimas diante da TV, a coisa não vai funcionar.

5. Estabeleça as regras antes do jogo: se você quer compromisso, não adianta embarcar em
relacionamentos que são apenas casuais. Muita gente mente ou oculta a verdade no início da
relação para impressionar o outro, o que a autora indica como sendo um grave erro. Deve-se
mostrar as expectativas desde o início de forma a não fazer com que esperem de você algo
que não está disposto/a a dar.

6. Se fez com ele/a, pode fazer com você: alguém com antecedentes pouco recomendáveis
sobre seus relacionamentos do passado pode ser um problema. Talvez não da mesma forma
nem num primeiro momento. Se deixou outra pessoa por você, tenha em conta que poderá te
deixar por outra.

7. Não sacrifique-se: nunca renuncie a algo que seja muito importante para você com o objetivo
de conseguir afeto. Trabalho, amizades e família não podem ser descuidadas. Se no
relacionamento vai perder parte de si mesma, de sua personalidade, daquilo que te define, não
é uma relação, é um seqüestro.

8. O outro não é superior a você: ninguém é, lembra ela. É um bom conselho para mulheres.
Lucía diz que começar a pensar bobagens do tipo "ele/ela é bom demais para mim" é entrar
num caminho de dependência. "Uma relação tem que ser igualitária. Ou não ser", diz ela.

9. Não tenha segredos: se alguém não te aceita como você é, é porque não te aceita. Não
esconda seu passado sexual, não diga que gosta de crianças se você detesta. "Ser capaz de
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conseguir confiança e apoio mútuos com outra pessoa é a promessa mais clara de felicidade
numa relação."

10. Você merece ser feliz: se não é, busca, compara e encontre algo melhor: não acredite em
bobagens do tipo "minha vida não tem sentido sem você". Uma relação nunca deve ser
baseada em sofrimento ou dependência.

Carla Rodrigues
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AJUDE O TROPICASHER A CRESCER E VOCÊ TAMBÉM SERÁ BENEFICIADO/A!
E QUE SEJAS INSCRITO/A NO LIVRO DA VIDA PARA 5775!!!!
Veja como funciona (valores em reais) * Diamante - 500
* Ouro 18k - 360
* Ouro 14k - 180
* Prata - 120
* Bronze - 50
* Estou duro/a, mas quero ajudar - 18
* Quero doar um valor diferente: _____

Nossas Contas bancárias:
- Banco Itaú, Agência 0061, CC 61040-8
- Bradesco, Agência 2621, CC 0023446-9
Informe-nos sobre o vosso depósito se quiser ter o nome inserido na nossa pagina de doações
do site. Doações Diamante e Ouro 18 K podem inserir logo e texto de 5 e 4 linhas
respectivamente.
Doações Ouro 14 K e Prata podem inserir texto de 3 e 2 linhas respectivamente.
Doações Bronze podem inserir texto de 1 linha
Doações Chai podem inserir o nome ou do casal/família TODÁ RABÁ! É BOM TER VOCÊ
COMO @MIGO/A!
SHALOM GERAL,
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