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5 Formas de Aumentar a Auto Estima 

https://www.holysticamentes.com/


Este ebook tem direitos do autor, só pode ser distribuído através deste site. 

Temos consultas de Psicologia, Psicoterapia, Hipnoterapia, Regressão, EFT, Tapping, sessões 

de Coaching e muito mais… 

Saiba Mais sobre nós em https://www.holysticamentes.com/ 

3 

Este ebook deve-se ao facto de ao longo dos anos termos atendido 

várias pessoas com depressão, perturbações de ansiedade, a 

síndrome do pânico, entre outras patologias e todas apresentam 

uma auto estima muito baixa. Essa auto estima baixa é uma das 

variáveis que contribuiu para essas patologias.  

Este ebook tem como finalidade mostrar-lhe 5 formas muito úteis e 

eficazes para aumentarem a sua auto estima. No entanto se já lhe 

foi diagnostico uma depressão, ou outra patologia do foro psíquico, 

solicitamos que entre rapidamente em contacto connosco por email 

ou para o nosso telefone.  

Uma das maiores perguntas da nossa geração é sobre as formas 

de aumentar a auto estima. Existem momentos em que a nossa 

auto  estima está prejudicada devido a acontecimentos externos ou 

até mesmo internos. 

Nós sentimo-nos mais em baixo, sem vontade de realizar tarefas 

que costumávamos fazer e não estamos satisfeitos connosco 

próprios. 

Muitos motivos podem fazer com que isso aconteça e que a nossa 

auto estima esteja baixa. Alguns desses motivos podem ser 

gerados através de um momento ruim no trabalho, um término de 

namoro ou alguma palavra rude que você ouviu de alguém. 
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Porém é possível modificar essa situação e aumentar a sua auto 

estima. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa altamente possível 

e pode ser realizada através de alguns exercícios e atividades. 

Nesse artigo, preparamos um guia para você aprender a amar-se 

mais e a conhecer algumas formas de aumentar a auto estima. 

Afinal, “a autoestima se revela como a disposição que temos para 

nos vermos como pessoas merecedoras de respeito e capazes de 

enfrentar os desafios básicos da vida”, Lucia Moysés. 
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1 - Tire a crítica da sua vida 

Errar é humano e é mais normal do que imaginamos. Não se 

apegue às críticas feitas pelos outros ou por você mesmo. 

Uma das formas de aumentar a auto estima, é afastar-se das 

críticas que não o ajudam a melhorar. 

Para melhorar a sua auto estima, você deve ser paciente consigo e 

com os outros. Respeite o processo de aprendizagem, respeite-se. 

Foque-se em coisas positivas sobre a sua vida. As suas conquistas 

são valiosas e tudo que você faz é importante. Não permita que 

ninguém lhe diga o contrário. 

Afaste-se de pessoas que criticam demais e só valorizam o seu 

fracasso. Aproxime-se de pessoas que o elogiem e o ajudem a 

aprender a ser melhor cada vez mais. Conviver com pessoas 

positivas, deixa-o mais feliz, isso está comprovado cientificamente. 

Nesta primeira forma de aumentar a auto estima, além do que já 

leu, o mais importante é você também PARAR DE CRITICAR. 

Procure evitar de criticar os outros e a si próprio. 

Assim, conseguirá tirar de si mesmo o seu melhor e se sentirá 

orgulhoso disso. Seu amor próprio agradece e a sua auto estima 

aumentará, consequentemente. 

https://www.holysticamentes.com/
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Faça o exercício de observar quem está a ser construtivo e quem 

apenas gosta de criticar. Isso vai ser muito bom para si, vai ajudá-lo 

a ganhar consciência. 

Faça também o exercício de durante 21 dias não criticar ninguém 

nem a si próprio. A sua auto estima irá aumentar 

consideravelmente. 

Se vir que esta tarefa é demasiado difícil para si, marque uma 

consulta connosco, nós estamos cá para o ajudar. 
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2 - Para aumentar a autoestima: Perdoe 

Perdoar é uma dádiva, é algo enriquecedor e que só traz benefícios 

para si e para quem convive consigo. Segundo pesquisas, perdoar 

pode fazer com que você tenha uma velhice mais feliz e saudável. 

Guardar ressentimentos e mágoas, pode fazer com que você se 

sinta mal emocional e fisicamente. Isso sugará as suas energias e 

contribuirá para a diminuição do seu amor próprio. Já que a sua 

imunidade poderá baixar e impedir que você viva uma vida melhor e 

mais saudável. 

No entanto, a primeira e a principal pessoa que voce deve perdoar 

é a si próprio. PERDOE A SI MESMO PELOS ERROS 

COMETIDOS NO PASSADO. 

Quando passamos por problemas emocionais muito fortes, isso 

consome e prejudica a nossa rotina. Nós acabamos por reparar 

apenas no lado negativo das coisas e de nós mesmos. 

Uma das formas de aumentar a sua auto estima, é superar mágoas 

passadas através do perdão. Perdoar e pedir perdão, pode ser um 

grande passo para sua evolução espiritual e emocional. 

Por isso, a dica valiosa, é que você perdoe o próximo, perdoe-se e 

peça perdão. É algo que só fará bem para si e o deixará 

consideravelmente mais feliz. 

https://www.holysticamentes.com/
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3 - Seja amável e paciente consigo 

Ser amável consigo mesmo é um passo importante para alcançar 

uma auto estima de qualidade e ser muito feliz. Ser duro com você 

e com os seus actos é uma forma de se desvalorizar e faz com que 

o seu amor próprio diminua diariamente.  

Fale palavras amorosas consigo mesmo, não exija muito de si e 

valorize-se sempre. Ao reconhecer o seu valor, você emitirá 

energias positivas que farão com que você receba retornos ainda 

mais positivos do universo. 

A paciência é uma palavra-chave para aumentar a sua auto estima. 

Procure não apressar tudo e reconheça que você está a esforçar-se 

para chegar onde você quer chegar. 

Não se cobre muito e mantenha-se sempre calmo e resiliente. 

Assim, o processo será mais tranquilo e tem mais chances de ser 

positivo. 

Ao conseguir ser mais amável e paciente consigo, o seu amor 

próprio aumentará e você sentirá mais felicidade e em paz interior. 

Ame-se, acima de tudo e respeite o seu processo, a sua estrada. O 

caminho que você percorrerá importa e é exatamente onde você 

deveria estar. 

Assim, conseguirá aumentar mais a sua auto estima e aprenderá a 

amar-se mais, para ter resultados incríveis na a sua vida. 
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4 - Chave para aumentar a auto estima - 

pense com bondade a seu respeito 
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Uma das maneiras de aumentar a sua auto estima, é pensar com 

bondade a seu respeito. Evite palavras e pensamentos ruins sobre 

si, você é importante e não deve sentir menos que isso. 

Existem alguns pensamentos que pode ter a seu respeito para 

melhorar a sua auto estima e fazer com que se sinta mais feliz e 

completo. 

Preparamos alguns desses pensamentos para que repita. Mas 

lembre-se que você pode adaptá-los de acordo com a sua 

necessidade. Confira: 

1. Eu sou importante, tudo que eu faço é muito importante 

2. Meu coração é cheio de amor, bondade e sinceridade 

3. Estou no caminho certo 

4. Eu sou suficiente 

5. Eu emano energias boas 

6. Eu serei muito feliz 

7. Eu amo-me 

8. Eu aceito-me 

9. Eu faço o bem 

10. Procuro dar o meu melhor todos os dias. 

11. Sou grato por tudo que acontece na minha vida 

12. Tudo é aprendizagem 

Esses são alguns pensamentos que podem contribuir para 

aumentar a sua auto estima e o deixar mais feliz. 

https://www.holysticamentes.com/
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Os pensamentos negativos fazem com que se sinta inferior e tenha 

dificuldades em se aceitar e em se amar. Essa auto sabotagem 

contribui para a falta de amor próprio e para uma baixa autoestima. 

Tome consciência do que você pensa sobre si mesmo e como 

esses pensamentos negativos se refletem na sua vida. 

Assim, você caminhará para a busca por uma auto estima mais 

elevada. 
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5 - Meditação pode aumentar a sua auto 

estima 
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O hábito de meditar traz diversos benefícios para a saúde física e 

mental. Para ter uma vida feliz e realizada, nós precisamos 

acreditar que a merecemos e a meditação pode ser o caminho para 

tal.  

Sintonize a sua energia com o mundo e com o universo para que se 

mantenha alinhado. Busque auto conhecimento através da 

meditação. Ao se conhecer melhor, você saberá quais os seus 

melhores pontos e quais são as suas principais características 

positivas. 

Pratique a meditação como forma de buscar a plenitude, a paz 

interior. Estar em paz consigo mesmo faz com que você se sinta 

mais feliz e mais completo, assim, a sua auto estima aumentará. 

Ao meditar, você conseguirá ter mais controle e aprenderá a lidar 

com as adversidades da vida, ajudando-o a amadurecer mais. 

Assim, conseguirá alcançar equilíbrio emocional que é uma das 

chaves para manter a sua auto estima elevada. 

De maneira geral, meditar apenas oferece energias positivas para a 

sua vida e pode ser o que falta na sua rotina, para uma vida mais 

tranquila e cheia de autoconfiança e auto respeito. 

Como você viu, existem formas para aumentar a auto estima e 

tornar-se uma pessoa mais confiante e apaixonada por si mesmo. 

https://www.holysticamentes.com/
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Ter uma auto estima elevada contribui para uma vida mais feliz e 

mais produtiva, pois você terá mais confiança em tudo que faz e 

aprenderá a lidar com os problemas que possam aparecer. 

Par aumentar a sua auto estima, marque já uma consulta connosco. 

Quer saber mais sobre o mundo da Psicologia? Esteja sempre 

atento ao nosso blog que traz diversos conteúdos sobre uma mente 

saudável. Registe o seu email no nosso blog e faça um like na 

nossa página do Facebook. 

Aproveitamos para o informar que temos uma parceria com o site 

haterapia. Nesse site pode pedir também o ebook grátis sobre os 6 

passos para tratar a insónia. 
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