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Carregue as suas pilhasCarregue as suas pilhas

autoconhecimento

autoconfiança

autoestima



Autoconhecimento

Uma pessoa consciente de si mesma, consegue entender
como o seu comportamento, habilidades e emoções o
podem ajudar a alcançar os objetivos para sua vida pessoal e
como isso afeta a sua vida. 

é uma das competências mais importantes para o sucesso. 

Identificar padrões de pensamento e hábitos
pessoais permite-nos melhorar as nossas respostas
comportamentais e tomadas de decisão.

Começa dentro da mente e reflete-se no exterior

Praticar a auto-avaliação e reflexão

Meditação 

Registar as suas crenças e valores

Organização e estabelecer prioridades

Pedir feedbacks construtivos regularmente

Práticas que o ajudam a desenvolver autoconhecimentoPráticas que o ajudam a desenvolver autoconhecimento



Autoconfiança
acreditar no seu potencial 

Uma pessoa autoconfiante mantém o equilíbrio
mesmo em momentos em que está sob pressão
porque está convicta das suas capacidades.

Se não acreditarmos em nós, o nosso potencial está limitado por nos
sentirmos inferiores aos outros.

A autoconfiança precisa ser estimulada regularmente. 

Como?
Faça uma lista de coisas que gostas em si e atualize a

lista ou leia a lista sempre que precisar;

Não se compare aos outros;

Se errar não se critique, pratique a autocompaixão;

Aproveite o momento e não deixe que pensamentos

negativos tomem conta de si.



Autoestima
reconhecer o seu valor 

Avaliação subjetiva que cada um faz de si próprio,
das suas características.

é muito importante aprendermos a desenvolver a nossa autoestima

baixa autoestima afeta todas as áreas da vida: trabalho,
relacionamento amoroso, família, amigos, escola, humor...

Isto porque

Sinais de baixa autoestima:

Auto avaliações negativas frequentes 

Cansaço e stress constantes 

Visão negativa das pessoas com quem

convive

Isolamento e dificuldade em interagir com

novas pessoas

Sentimentos de fracasso ou incapacidade

Dificuldade em manter contacto ocular

Pensamentos negativos relativamente ao seu

futuro

A baixa autoestima é um
sintoma comum de depressão e
ansiedade

https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/estresse-causas-sintomas-e-tratamento/
https://blog.eurekka.me/depressao/
https://blog.eurekka.me/sintomas-de-ansiedade/


Se tem sentido dificuldades a identificar o
porquê do seu comportamento, em reconhecer
o seu valor e acreditar em si próprio...

Precisa de trabalhar o seu autoconhecimento,
autoconfiança e autoestima
Precisa de trabalhar o seu autoconhecimento,
autoconfiança e autoestima



A psicoterapia é uma das melhores formas de
percebemos os motivos das nossas inseguranças,
sentimentos negativos e comportamentos. O psicólogo
ajuda a entender as nossas necessidades e facilita o
processo de compreensão das nossas emoções,
comportamentos e pensamentos e a origem muitas
vezes, está relacionada com questões de infância e com
relações que contribuíram para uma autoestima baixa e o
excesso de autocrítica.
Aos poucos a satisfação pessoal e com a vida vai
aumentando, bem como o relacionamento saudável com
as pessoas que nos rodeiam.

Procure ajuda, por vezes é dífícil conseguirmos
sozinhos 
Procure ajuda, por vezes é dífícil conseguirmos
sozinhos 


