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Termos e Condições
Aviso Legal
O escritor esforçou-se para ser tão exato e completo quanto possível na
criação deste relatório, em todo o caso ele não garante em qualquer altura
o conteúdo descrito devido às mudanças rápidas que existem na internet.

Apesar de se ter feito todas as tentativas de se verificar toda a informação
nesta publicação, o editor não assume qualquer responsabilidade por
erros, omissões ou interpretações erradas deste livro. Quaisquer
referencias a pessoas específicas, organizações não são intencionais.

Nos livros de conselhos práticos, tal como na vida, não existem garantias
para um rendimento. Os leitores são avisados de fazer o seu próprio
julgamento sobre as suas circunstâncias e agir de acordo com isso.

Este livro não tem a intenção de ser usado como conselheiro legal. Todos
os leitores são aconselhados a procurar serviços de profissionais
competentes nos campos legais.
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Introdução
Não podemos ficar sem amigos. Mas também não podemos fazer com os
amigos errados.
Chegamos a este mundo com vários relacionamentos sobre nós. As
amizades são a maneira de Deus nos permitir escolher nosso próprio povo
com o qual permanecemos próximos. Com amizades, temos uma
escolha. Nós devemos fazer o melhor uso possível.
Existem dois lados dessa história. Por um lado, algumas pessoas pensam
que sempre caem com as pessoas erradas. Por outro lado, há pessoas
que pensam que nunca podem fazer amigos.
Alguma dessas histórias é sua? Leia este e-book escrito com sensibilidade
para ver como você pode começar a ter uma classificação alta no Friendo-meter.
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Capítulo 1: Você está realmente pronto para mais amigos?

Toda pessoa que pensa em ter mais amigos deve antes obter a resposta
para esta pergunta. Se você está pensando que verdadeiramente deve ter
mais pessoas com quem relacionar-se, precisa pensar se pode se dar ao
luxo de estar com elas.
Existem várias coisas que podem não torná-las convenientes. Estes são
os poucos aspectos em que você deve realmente pensar primeiro.
Você será capaz de passar tempo com eles?
O primeiro e o mais importante investimento que você deve fazer em
qualquer amizade é o tempo. Você tem que estar lá para iniciar e nutrir o
relacionamento.
Seus negócios ou outras coisas podem funcionar com automação,
amizades e relacionamentos, não . Se o seu horário atual não lhe
permitir tempo para duas refeições adequadas por dia, como você
construiria uma amizade? Nesse caso, você deve liberar algum tempo
primeiro.
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Sua personalidade está pronta?
Sim, você tem que se preparar, ou melhor, você tem que preparar a
pessoa que você é para poder ganhar mais amizades. Agora, o que isso
significa? Em alguns casos, sua mente está pronta para fazer amigos, mas
sua personalidade não .
Talvez você tenha algumas características por causa das quais perdeu
algumas amizades antes. Talvez você seja muito agressivo ou
complacente. Talvez você não tenha se importado . Você precisa resolver
esses problemas primeiro. Você precisa se certificar de que os problemas
que surgiram em suas amizades anteriores não se manifestam nas suas
novas.
Sua mente está pronta?
Se você quer fazer novos amigos, precisa estar mentalmente
preparado. Você precisa estar pronto para se sentir feliz, cuidar e ser
cuidado, emocional e tal. Você tem que estar pronto para abrir sua mente.
Se você tem um segredo, provavelmente terá que contar a seu amigo um
dia. Você está mentalmente preparado para tudo isso? Certifique-se de
estar antes de permitir que novas pessoas entrem no seu espaço mental.
Você está pronto para o compromisso?
Tudo bem, esses não são relacionamentos românticos, mas até as
amizades precisam de algum tipo de compromisso, que é tão sólido
quanto os românticos.
Você tem que se comprometer a estar lá para o seu amigo. Você precisa
ser um amigo tão bom quanto espera que eles estejam lá para você. Você
tem que ter certeza absoluta de que você fará o necessário para manter
suas amizades.
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Capítulo 2: Onde procurar amigos adequados ao seu gosto

Deus pode vir até você de qualquer forma, a qualquer momento. O mesmo
acontece com os amigos. Amigos estão ao nosso redor. Nós
apenas não sabemos quem eles são.
Na maioria das vezes, perdemos amizades em potencial apenas porque
estamos preocupados demais conosco. Às vezes, nem nos aventuramos a
descobrir onde estão esses amigos em potencial.
A verdade é , os amigos estão por toda parte. Eles o encontram o tempo
todo, mas existem algumas reservas que o impedem de se aproximar
deles.
Desde que você decidiu encontrar amigos permanentes, pode realmente
procurar por eles. Onde você os encontra então? Em todos os lugares,
sim, mas onde exatamente?
Vamos ver como é fácil encontrar os amigos que você está procurando.
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Associe-se a um clube ou classe
Portanto, sua agenda lotada não permite que você conheça mais pessoas
além daquelas que estão trabalhando com você? Bem, então use seus fins
de semana ao máximo. Participe de um clube ou classe para um assunto
que realmente lhe interessa. Como francês? Participe de uma aula de
língua francesa. Gosta de tênis?
Ingressar em um clube e jogar tênis lá. Pode ser o que você quiser; lá
"s sempre um clube ou uma classe para isso. Pessoas de todos os tipos
são encontradas nesses lugares e, como vocês estão fazendo algo juntos,
a atmosfera é muito propícia às amizades.
A melhor parte de encontrar amigos por esses caminhos é que essas
pessoas também estão interessadas nas mesmas coisas que você. Então
você já tem algo para conversar se houver uma oportunidade para
conversar.
Se você estiver em uma aula de culinária, começará a falar sobre cozinhar
com outras pessoas. Isso quebra o gelo e, lentamente, a conversa pode
mudar para outras coisas.
Os professores ou treinadores desses locais já são treinados em como
promover amizades. Eles até fazem isso da perspectiva dos negócios. Élhes dito que, se fizerem as pessoas se sentirem mais confortáveis na
classe ou no clube, é mais provável que tragam outras pessoas para
participar. Por isso, eles garantem que todos conheçam o outro.
Seja ativo na igreja
Ninguém faz perguntas sobre o motivo de você estar fazendo algo pela
igreja. De fato, é encarado como uma coisa muito boa. E o grande bônus é
que você pode fazer bons amigos aqui. As pessoas que assistem às
missas são pessoas de fé e, quando você faz coisas pela instituição, elas
vão gostar de você e tentam entrar em contato com você.
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As pessoas que são ativas na igreja recebem mais convites para
casamentos e outras celebrações, o que é uma ótima maneira de
conhecer novas pessoas que poderiam ser amigas.
Participar de eventos sociais
Você foi convidado para uma função que planeja pular? Não faça isso. Vá
aonde for convidado. Estes são os lugares onde algumas pessoas o
conhecem e onde você tem a chance de ser apresentado a muito mais
pessoas desconhecidas. Da próxima vez que você receber um
convite, não o recuse casualmente.
Faça amigos online
Existem centenas de sites de redes sociais onde você pode fazer
amigos. Facebook , MySpace , Friendster são apenas alguns nomes que
vêm à mente. São lugares onde você pode encontrar pessoas parecidas e
se comunicar com elas.
Você pode criar grupos, enviá-los por mensagem diretamente, conversar
com eles e talvez até conhecê-los pessoalmente, se possível, e se achar
que eles são adequados para você.
Existem algumas desvantagens aqui, como você não pode conhecer as
pessoas em sua carne e sangue pelo menos inicialmente e que você
precisa ter algum conhecimento sobre o uso da Internet. No entanto, essa
é a nova tendência de pessoas conhecerem novas pessoas e fazerem
amigos.
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Capítulo 3: Quebrando o gelo com novas pessoas

O seguinte passo para fazer amigos é mais importante. Você começou a
conhecer pessoas, na realidade, vê diversas pessoas com seus interesses
comuns ao seu redor. Possivelmente todos e cada um deles é um
potencial futuro amigo. Mas, neste momento, a tarefa é você abordá-los.
Você tem que quebrar o gelo com eles, por assim dizer.
Esse é um trabalho difícil, mais ainda quando você considera que a
primeira impressão é a única impressão que importa. Se você começar
com o pé errado, isso não será um bom presságio.
Relaxe. Primeiro de tudo, não leve isso tão a sério. Pense no que acontece
se a sua amizade tocar. Você vai compartilhar os detalhes mais íntimos,
provavelmente. Vocês ficarão muito confortáveis saindo juntos. Imagine
isso em sua mente. Agora, isso deixa você muito mais confiante em
conhecer essa pessoa, não é?
Primeiro de tudo, não se aproxime da pessoa na hora errada. Se você os
vê fazendo outra coisa, não é a hora certa. Mas se eles estão esperando
sozinhos ou mesmo com um grupo de amigos com quem se sentem
confortáveis, pode ser um bom momento para abordá-los.
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Seja muito, muito casual. Não finja fazer nada, apenas seja o que você
é. Pergunte se você pode se juntar a eles primeiro e quase certamente
será convidado. Não planeje nenhum discurso com antecedência. Deixe
fluir.
A melhor maneira de iniciar uma conversa é fazer apenas um comentário
casual sobre o que está acontecendo. “A aula foi muito longa, não foi?”,
“ É uma boa época do ano, eu acho”, “Você concorda com isso? ”, Etc. são
bons abridores. Não comece com perguntas impertinentes como "Por que
você está aqui?" E "Quem você está esperando?" Seja diplomático. Seja
geral. Não fale demais de você .
Esta pergunta é apenas uma sensação. Quando você faz sua pergunta
inicial, a pessoa quase certamente responderá, mas é o peso da resposta
que deve ser seu fator decisivo. A resposta é curta, quase chegando ao
ponto? Isso significa que a pessoa não aprecia sua presença. Mover para
outro lugar. A resposta é amigável, mas não está interessada?
Isso significa que a pessoa tem outra coisa em mente, em vez de falar com
você no momento. Desculpe-se educadamente e aguarde outra hora. A
pessoa está muito entusiasmada por você estar lá e lhe dá uma resposta
muito detalhada, fazendo algumas perguntas próprias? Você conseguiu,
então, entrar em uma ótima conversa com eles.
Quando você conhece uma nova pessoa, seu nervosismo dura apenas
uma pergunta. Depois de fazer seu comentário inicial, a resposta o deixa
imediatamente à vontade, seja positivo ou negativo. Se for positivo, você
se sentirá mais à vontade para falar com essa pessoa e, se for negativo,
poderá se desculpar facilmente e procurar amigos em outros
lugares. Portanto, não é grande coisa realmente. Quebrar o gelo não é um
grande problema.
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Capítulo 4: Molhando a muda de sua samambaia de amizade

Os primeiros dias da sua nova amizade realmente decidirão se a sua
amizade vai durar para sempre ou desaparecerá. Agora, as amizades
podem acontecer automaticamente, mas se você quiser que elas durem
para sempre, precisará de alguns esforços.
É muito parecido com um rebento em vaso. É muito pequeno e delicado no
momento. Você precisa regá-lo, adubá-lo adequadamente, colocá- lo sob o
sol suave, etc., para que ele prospere.
Mesmo com amizade, você tem que fazer algumas coisas. Isso começa
com a sua primeira reunião com a própria pessoa, a parte 'quebrar o
gelo'. Depois de encontrar uma pessoa que você gosta, certifique-se de
abrir uma avenida para encontrá-la novamente. Se é uma classe ou clube,
você não precisa se preocupar, porque você sabe que eles estarão lá
novamente.
Mas às vezes as amizades acontecem nos lugares mais estranhos,
enquanto se espera um ônibus, por exemplo. Quando você conhece
pessoas em lugares tão incertos, pode encerrar a conversa dando seu
nome. Eles provavelmente retribuirão dando o deles.
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Em seguida, forneça seu número ou pergunte se eles gostariam de
encontrá-lo em algum lugar, como em uma cafeteria, para algumas
brincadeiras casuais. Provavelmente, configure isso para o fim de
semana. Este é um passo importante, porque é aqui que o interesse
genuíno por você é mostrado.
Mesmo se você estiver encontrando alguém em um local regular,
certifique-se de não se envolver muito com eles. Permita que algumas
conversas de "acaso" aconteçam entre você, e oportunidades de encontro
ocorrerão. Você pode acompanhar o caminho de casa ou até dar uma
volta em algum lugar.
Amizades duradouras são aquelas que começam com o pé direito. Já
mencionamos isso, mas isso será importante ao longo dos seus dias
iniciais. É uma boa maneira de ouvir. Mantenha tudo o que eles dizem em
mente.
Lembre-se do nome, do que fazem, de onde vivem, das pessoas de quem
falam, etc. Você pode não perceber a importância de uma boa memória
para uma amizade duradoura. Se você se lembrar de coisas sobre eles
durante suas visitas sucessivas, as coisas vão ficar muito melhores.
Não se venda demais. Você pode ser zeloso em fazer essa pessoa como
você, mas não forneça muita informação sobre si mesmo. Deixe seus
tópicos fluírem. Fale em relação ao que são falando . Não crie tópicos a
partir do vento, apenas como preenchimentos. Isso torna o passeio
entediante.
Além disso, não seja muito agressivo no começo. Se você se encontrou
em algum lugar, não seja muito ganancioso para outro passeio muito em
breve. Obtenha o sentimento certo deles primeiro. Se eles estão ansiosos
para encontrá-lo novamente, planeje uma data mais próxima.
Ou melhor, peça a eles que sugiram quando você se encontrará em
seguida. Você realmente terá isso feito se pedir a eles que tragam seus
outros amigos na próxima vez. Isso torna concreto em sua mente que você
gosta deles pelo que são.
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Capítulo 5: Levando sua amizade a novos níveis

A única coisa que realmente reforça as amizades ou qualquer
relacionamento nesse sentido é quando você faz as coisas juntos. Por que
a maioria das pessoas é mais próxima de suas famílias? Porque eles
compartilharam experiências comuns.
Eles fizeram coisas especiais juntos, mesmo que seja apenas um jantar de
Ação de Graças. Eles têm coisas em comum que falam, eles têm
piadas, eles visitaram lugares juntos. Eles choraram e choraram juntos.
Você descobrirá que, ao compartilhar mais experiências com as pessoas,
você se aproxima delas. Certamente também funciona em amizades. Você
nunca ouviu falar da frase - amigos por toda a parte?
Agora que você cresceu um pouco para se conhecer melhor, experimente
essas 'novas' experiências compartilhadas para fazer juntos. A regra geral
é que sempre há algo em comum entre duas pessoas, por mais distantes
que possam parecer do lado de fora. Poderia ser qualquer coisa - amor por
comer, amor por filmes, amor por golfe. Suas conversas iniciais dirão o
que você gosta de fazer.
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Então você pode fazer planos para isso. Se você gosta de viajar, tente
fazer um plano para visitar um local de férias próximo, provavelmente faça
uma caminhada até lá, se quiser. É sempre interessante se você conseguir
que outras pessoas se juntem a você, porque você pode se sentir mais à
vontade na empresa.
Planeje essas coisas novas com mais frequência. Se há um novo
restaurante na cidade que todo mundo está falando, vá conferir. Você tem
que comprar roupas novas para si mesmo, pedir que elas o acompanhem
ao shopping. Você recebe boas notícias?
Compartilhe com eles. Você sempre encontrará reciprocidade por tais
atos. Esses breves momentos de união também lhe proporcionarão um
ótimo momento para conversar e conhecer-se melhor.
Lembre-se de que a reciprocidade é importante aqui. Se você convidar seu
novo amigo para algo, ele também deverá convidá-lo. Se eles fazem isso
primeiro, você tem que retribuir. Se um deles não retribuir, algo está
errado.
Você pode ter que trabalhar mais para se conhecer. Talvez faça coisas
menores primeiro, como jantar juntos e depois escolha coisas maiores. Se
a parte de reciprocidade fracassar, o que provavelmente está faltando é
que você está se esforçando demais. Vá mais devagar.
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Capítulo 6: Quanto mais melhor

Quando você está olhando para fazer amigos, uma das regras básicas que
se aplica é que você não precisa se concentrar em apenas uma
pessoa. Isso é verdade com qualquer relação de qualquer maneira.
Mesmo se você estiver em um relacionamento romântico, onde a maioria
das pessoas pensaria que é apenas a outra pessoa que realmente deveria
importar, o fato é que você deve pensar em várias outras pessoas
também.
Você tem que pensar nas relações de seu amante, por exemplo. Você tem
que pensar na família que você pode planejar juntos. Portanto, o ponto
principal é que - sempre há outras pessoas envolvidas, a menos que você
naufrague em uma ilha e passe toda a sua vida lá.
Este princípio também se aplica às amizades. Quando você está olhando
para fazer novos amigos, não deve se concentrar apenas no seu
amigo. Você também deve pensar nos amigos do seu amigo. Não espere
que eles deixem seus velhos amigos apenas porque conheceram você e
você aparentemente está fazendo coisas divertidas juntos.
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Não deixe seus outros amigos também. Mesmo que o seu novo amigo diz
que eles haven "t teve um momento tão bom com qualquer outra pessoa
como eles tiveram com você, eles don" t dizer realmente isso. Eles ainda
amam muito seus velhos amigos e gostariam de estar com eles na hora do
chapéu.
É por isso que a melhor abordagem seria envolver essas pessoas. Peça
ao seu amigo para trazer os outros amigos às vezes; planejar passeios
coletivos, por exemplo. Se eles estão falando muito sobre alguém, diga
que você gostaria de conhecer essa pessoa. Isso alcança duas coisas.
Você cria a impressão de ser uma pessoa melhor aos olhos do seu amigo
e tem a chance de conhecer alguém novo, o que pode significar outra
possível amizade.
Uma boa idéia é fazer uma festa de comemoração pela sua
amizade. Ligue para todos os seus amigos, vocês dois. Poderia ser uma
ótima maneira de conhecer todos os outros.
Você se tornará um sucesso com o "outro" grupo e terá a chance de
muitas outras amizades em potencial durante a pequena festa que você
organizar. Mais cedo do que você pensa, você será convidado para as
coisas que eles organizam.
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Capítulo 7: Ser um amigo você mesmo

Amizade - ou qualquer relacionamento humano para esse assunto - é uma
questão de reciprocidade. Você só fica tão bom quanto você dá. Faça aos
outros o que gostaria de ser feito consigo mesmo. Isso é muito adequado
quando se trata de promover amizades.
Portanto, se você quer ser amigo de alguém, é absolutamente vital que
você também seja amigo dela. Suponha que seu amigo deseje ir ao
cinema que você não quer ir. A maioria das pessoas recusaria isso
imediatamente.
Mas isso não foi feito! Wouldn "t você quer que seu amigo para
acompanhá-lo para um filme que você quer ver, mesmo se eles didn"
t ? Seu amigo deseja fazer compras. Você não vai. Mas então, não é
injusto esperar que eles viajem com você quando não querem?
Somos construídos assim - o egoísmo é inerente a todos nós até certo
ponto. Mas isso não funciona se você estiver tentando construir uma
amizade. Se você quer que seu amigo esteja lá para você, você precisa
estar lá para ele.
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Se
você
os
vê
chorando,
precisa
perguntar
o que
os
está incomodando. Se não o fizer , não deve esperar que o ombro deles se
apoie quando estiver caído no lixo.
Estar atento às suas necessidades é uma parte importante do jogo da
amizade. Seus amigos não vão te contar tudo. Há momentos em que eles
esperam que você entenda mais do que palavras. Nesses momentos, você
é um bom amigo, se consegue adivinhar o que está acontecendo na mente
deles e trabalhar de acordo.
Isso acontece com o tempo à medida que você começa a entendê-los de
uma maneira melhor. Às vezes, você pode agir de maneira peculiar - você
vê algo em uma loja que sabe que seu amigo vai gostar e compra para
ele. Quando você dá isso a eles, eles ficarão satisfeitos não porque você
comprou algo para eles, mas porque você se lembrou de quais são seus
gostos especiais.
A conversa com os amigos é considerada a melhor forma de conversa,
porque você pode conversar sem restrições sobre o que quiser. Mas há
algumas linhas para desenhar aqui também. Sua palestra não deve ser
desnecessariamente humilhante para eles. Sim, você pode criticá-los e, de
fato, os amigos esperam suas críticas, mas se você os estiver
menosprezando o tempo todo, não deve esperar que eles também batam
nos seus ombros.
Você pode ter talentos que seu amigo não tem. Mas você pode ser um
verdadeiro amigo deles se afastar esses preconceitos. Lembre-se sempre
de que seu amigo tem vários talentos que você não possui.
Se você deseja ser tratado de uma maneira específica, trate os outros da
mesma maneira primeiro. Esta é a lei da natureza; isso sempre funciona.
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Capítulo 8: Tornando sua amizade permanente

Amigos são aqueles que duram com você para sempre; aqueles que
navegam são apenas conhecidos.
Muitas vezes acontece que temos uma mudança em nossas
circunstâncias e perdemos nossos "amigos". Isso acontece quando nos
formamos na faculdade e vamos para o mundo exterior, deixamos um local
de trabalho ou nos mudamos para uma cidade diferente. Mas pense bem se você perdeu essas pessoas, elas eram realmente amigas em primeiro
lugar?
Não, eles não estavam . Eles eram apenas conhecidos. E, julgando na
mesma moeda, se você deixar esses amigos escaparem, você era um
verdadeiro amigo deles? Não, você não estava . Pois que tipo de amigo é
aquele que deixa grandes relacionamentos murcharem sem motivo?
Não é necessariamente uma mudança de circunstâncias que pode fazer
isso acontecer. Você perde amigos sem motivo aparente. As pessoas
chamam isso de parte do processo de crescimento. Mas não é assim que
as amizades devem ser.
Você precisa garantir que suas amizades durem para sempre.
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Mesmo que você se afaste, deve enviar a carta, o cartão ou o e-mail de
sua preferência, o que trará de volta lembranças quentes na mente de
vocês dois. Atualmente, as coisas são simplificadas com todas as opções
online que temos. Na verdade, não temos desculpa para nos separarmos.
Ao longo do caminho, você conhecerá muitas pessoas novas. Muitas
dessas pessoas parecerão mais fascinantes para você, mas isso significa
que você deve perder as pessoas que tem com você? Você deve superar
seus amigos?
Bem, se você fizer isso, considere isso - como você se sentiria se seu
melhor amigo ingresse em uma nova turma e comece a sair com esses
caras, esquecendo você?Mas a amizade realmente vai além de tudo
isso. A verdadeira amizade está acima de apenas encontrar e sair. É sobre
manter um ao outro em mente. Mesmo se você se separar fisicamente,
continua pensando nos seus amigos?
Você vai criticá-los na frente de outras pessoas por coisas que você não
gostou nelas? O aniversário deles ainda te deixa animado? Estes são
parâmetros de amizades duradouras.
E tudo isso depende das coisas que você faz com seus amigos
agora. Depende do que você compartilha com eles. Depende de quanto
você está lá um para o outro. Quanto mais perto você estiver agora, mais
difícil será para você se separar. Quanto mais difícil será para você
"superar" um ao outro.
Não deixe de se expressar. Se você gosta de algo que seu amigo
cozinhou, elogie-o abertamente. Se amanhã você se separar, eles
lembrarão de você sempre que cozinharem aquele prato específico
novamente.
Provavelmente eles se lembrarão tanto de você que ligarão para você e
você poderá se encontrar novamente. Se apenas um único elogio pode
reacender a chama de uma amizade perdida, pense no quanto um corpo
inteiro de conversa pode fazer para fazer amizades eternas.
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Capítulo 9: Onde as linhas são traçadas mesmo nas amizades
mais próximas

Tudo é justo no amor e na guerra.
Não em amizade.
Mesmo nas amizades mais próximas, há coisas que não devem ser ditas,
coisas que não devem ser feitas. Sim, amizades não são
absolutas. Existem inúmeros casos de amigos se machucando a tal ponto
que se tornam inimigos jurados. Por que isso acontece? Isso acontece
porque as amizades não perdoam completamente, como são feitas. A
pessoa que é sua melhor amiga agora pode não querer ver seu rosto
algum dia.
Isso aconteceu porque a amizade era fraca para começar? Não. Isso
acontece mais porque você não prestou atenção a um detalhe importante as amizades precisam ser mútuas. Você tem que dar o quanto você
recebe.
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Você esqueceu a lei da reciprocidade que funciona aqui. Você esqueceu
que a amizade tem tudo a ver com retribuir. É tudo sobre dar primeiro o
que você espera receber.
Há algumas coisas que absolutamente não devem ser feitas.
Ser excessivamente possessivo
Você nunca deve pensar que seus amigos são sua propriedade. Você não
pode brincar com eles ou com as emoções da maneira que desejar. Eles
também são humanos com sentimentos e desejos como você.
Eles querem seguir seu próprio caminho às vezes, mesmo que sejam
bastante acomodatícios na natureza. Se você se torna muito possessivo
com seus amigos e faz uma careta quando sai com outras pessoas ou
começa a dizer o que eles devem fazer e o que não devem fazer.
Sendo muito crítico
Todo mundo aceita uma certa quantidade de críticas de seus amigos, mas
as coisas começam a azedar quando essas críticas são
exageradas. Críticas injustificadas não são apreciadas.
Se você deseja dizer a seu amigo para melhorar alguma coisa, aguarde a
ocasião certa e trate o assunto com muito cuidado, pedindo que ele aceite
o que está dizendo pelo que é e por que você não os está humilhando. Da
mesma forma, aceite suas críticas também. No entanto, se você é muito
crítico com seus amigos, pode perdê-los para sempre.
Não honrar promessas
Existem várias promessas que os amigos fazem, a mais simples das quais
poderia ser cumprida em um momento específico em algum lugar. Ficar de
pé em tais pontos não é aceitável sem uma razão genuína.
Os amigos devem ser sinceros um com o outro e, portanto, não deve
haver tais ocasiões. Se você não pode honrar algo que disse a um amigo,
seja claro e ele certamente entenderá.
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Capítulo 10: Garantindo que você permaneça um amigo para sempre

Até certo ponto, fazer amigos é um processo cíclico. Se você tiver amigos,
eles o apresentarão a mais pessoas e você poderá fazer mais
amigos. Você pode pensar dessa maneira também - quando você se move
com muitas pessoas, outras pessoas têm uma boa impressão sobre você
como pessoa e pensam em ficar com você também.
Por outro lado, se você ficar sem amigos, as pessoas podem ficar
apreensivas ao se aproximar de você. Eles podem pensar que
você não gosta de andar muito com as pessoas.
Portanto, uma maneira de garantir que você continue fazendo amigos é se
apegar às pessoas com quem se muda, ou seja, aos seus amigos
existentes. Conversamos há pouco sobre superação de amigos. Isso é
algo que é muito prejudicial para fazer novos amigos. Se você esquecer
seus amigos do passado, não terá sua colheita atual de amigos por muito
tempo.
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Se você quer ter a certeza de que sempre faz amizade com amigos,
também precisa trabalhar com sua personalidade. Ao longo de sua vida,
você está aprendendo e descobrindo coisas novas sobre si mesmo.
Você aprende isso especialmente com as pessoas que conhece. Você
compreende o que as pessoas amam em você e o que elas não . Se você
considera as observações no espírito certo e permanece melhorando, está
evoluindo suas chances de prosseguir fazendo amizades. Você está se
aperfeiçoando como pessoa, e isso ajuda muito em fazer amigos.
Sempre mantenha contato com novas pessoas, não deixe que nenhuma
oportunidade social passe por você e seja alegre sempre que conhecer
alguém novo. É isso que traz mais pessoas ao seu círculo de amigos.
Mas lembre-se de uma coisa muito importante - uma coisa que se você
esquecer que será uma pessoa menor - quando conseguir novos
amigos, não deixe seus velhos amigos passarem despercebidos. Sair com
todos; seja uma pessoa sociável e descobrirá que nunca ficará sem
pessoas boas para quem pode chamar seus amigos.
Conclusão
Você tem aqui, então, tudo o que precisa saber sobre como fazer amigos
... desde conhecê-los pela primeira vez até mantê-los com você para
sempre.
... E sobre fazer novos amigos, mantendo os velhos. Divirta- se , aproveite
a vida !!!

SUCESSO A TODOS!

25

