Eu sinto
muito

Essa s t r ê s p a l avras, e
a ma n e i r a co mo sã o
d i t as, p o d em co n sertar
o u a c a b ar c o m
a mi za d es.

Ap r e ndi mu i t o
sobre pedir perdão
porque tive que
f a z e r i s t o mu i t a s
vezes.

Seguem-se alguns pedidos de perdão que eu tentei nos quais não me saí
muito bem:
Sinto muito
você ter se
ofendido com
aquilo.

Sinto muito eu não
ser perfeita e não
conseguir fazer tudo
tão bem como você.

O que eu estava
realmente dizendo
neste caso é que a
outra pessoa estava
simplesmente sendo
melindrosa.

Neste caso não estou assumindo nenhuma
responsabilidade pelas minhas ações, mas
basicamente me desculpando pelo fato de
ser tão perfeita.

Sinto muito que o copo
quebrou, mas se você não
tivesse esbarrado em mim,
nada disto teria acontecido!

Nesta astuciosa versão
de um pedido de
perdão, acabo por
colocar a culpa na outra
pessoa para quem eu
deveria estar pedindo
desculpa.

Um bom pedido de desculpas tem que ser originado do remorso.
Você tem que reconhecer a sua parte na situação e estar
disposto a assumir a responsabilidade.
Digamos que você está em algum lugar
com amigos. Sem pensar duas vezes,
você fala algo que deixa um amigo sem
graça.

Imediatamente deseja não ter dito tal coisa
porque o seu amigo ficou claramente
chateado. Aí você vai e diz,
Cara, sinto
muito! Você
sabe que eu só
estou brincando!

Que pedido de desculpas
mais frouxo.

Que pedido de desculpas
mais frouxo. Uma desculpa
assim só vai confirmar para o
seu amigo que você é alguém
em quem não se pode confiar.

A Bíblia diz que “o irmão ofendido é mais difícil de
conquistar do que uma cidade forte.”

Isso significa que depois que você ofende alguém,
a pessoa fica na defensiva, e você vai ter que se
esforçar para que tal ofensa fique no passado.

Um pedido de perdão pela metade não vai funcionar. O que um
bom pedido de perdão deveria ser?
Acima de tudo, deve ser feito com humildade e sentimento de remorso. Deve conter três ingredientes chaves:
arrependimento, responsabilidade e remediação.
Remorso significa que
você expressa
arrependimento pela
situação.

Responsabilidade significa
que você assume a
responsabilidade pela sua
parte no ocorrido.

Remediação mostra que você está
disposto a agir de alguma maneira para
corrigir a situação ou assegurar que tal
coisa nunca volte a acontecer.

Aqui está um exemplo de um pedido de perdão, usando esses três ingredientes “Rs”:

Remorso
Sinto muito ter
ofendido você com
aquela piadinha.

Responsabilidade

Remediação

Falei sem pensar, e sei
que traí sua confiança.

Vou me esforçar para
pensar antes de falar e ser
mais digno de confiança, e
ser um amigo melhor.

Um pedido de
desculpa desses
requer parar e
pensar

Requer um certo
esforço e muita
humildade, mas é o
único tipo que vale a
pena fazer.

N ã o é u m a q u e s t ã o d e “ e la b o r a r o p e d id o d e
p e r d ã o p e r f e it o ” ,

?

m as sim
desejar
sinceramente
endireitar o
que fez de
errado.

Outra coisa que tem que
entender sobre um
pedido de perdão é que
não depende da outra
pessoa perdoá-lo ou não.

Depois de um pouco de
prática fica mais fácil
saber se expressar, e não
vai parecer nada do outro
mundo ter que pedir
perdão a alguém.

Como o outro vai
reagir, é com
ele.

É importante pedirmos
perdão quando
magoamos alguém,
mas percebermos que
o outro tem direito aos
seus sentimentos.

Talvez a pessoa
esteja chateada
com você ou queira
se distanciar por
um tempo.

Dê-lhe espaço, mas reforce seu pedido de perdão com suas ações.

Se você realmente magoou alguém, tal pessoa vai querer alguma
“prova” de que tal coisa não voltará a acontecer. Você vai ter que se
esforçar para mudar tal como disse que faria.

Um pedido de desculpas não é um botão mágico de reiniciar que apaga
imediatamente a ferroada das suas ações, é apenas o primeiro passo. Suas
ações e o que você faz depois são os próximos passos no processo de
construir e reconquistar a confiança.
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