
Como ser uma pessoa melhor? 
 
 

 
O sentido de como ser uma pessoa melhor para um indivíduo pode significar fazer o bem                

ou ser honesto, enquanto para o outro pode significar cultivar o amor próprio. Mas na               

verdade, apenas canalizamos o que experienciamos durante a vida e isso irá refletir no que               

consideramos como melhor para nós. 

 

Na vida, enfrentamos uma infinidade de desafios, que podem moldar quem somos e a              

nossa capacidade de ver e sentir as coisas. O autodesenvolvimento é algo pessoal, mas há               

uma série de atitudes que podemos tomar aos poucos para nos tornarmos uma pessoa              
melhor. 
 

Fato é que é importante encarar situações difíceis como oportunidades para crescer e nos              

tornamos pessoas mais fortes, com novas motivações e mais gratas pelas oportunidades e             

ajudas que tivemos.  

 

Visar o nosso bem-estar e o das pessoas que nos rodeiam é necessário para que nos                

sintamos realizados e completos. Incluir atitudes positivas no nosso cotidiano pode tornar            

nossa vida melhor. 

 

Reconhecer isso é importante para alimentar ações do bem e sentimentos positivos nas             

pessoas. Ter atitudes positivas diariamente pode ajudar a lidar com momentos ruins,            

dificuldades e problemas. 

 

Estando dispostos a entrar num processo de mudança de atitudes e comportamentos, os             

maiores beneficiados seremos nós mesmos. Com o tempo, a sensação de bem-estar só             

tende a aumentar e a possibilidade de podermos ajudar pessoas ao nosso redor aumenta              

também, uma vez que estaremos mais alegres e satisfeitos. 

 

 

Mas, o que significa ser uma pessoa melhor? 
 



Essa é uma pergunta realizada por todos aqueles que estão nessa busca constante que é               

ser alguém melhor. No entanto é importante se perguntar primeiramente o porquê de             

querer ser uma pessoa melhor e quais atitudes devo tomar para chegar ao meu objetivo? 

 

Querer ser algo apenas no plano das ideias pode ser soar vago e subjetivo, mas quando                

traçamos metas bem definidas sobre o tipo de pessoa que queremos ser ou onde queremos               

chegar, fica mais fácil alcançar esses objetivos. 

 

Por isso, o ser humano deve tornar alguns hábitos diários e aperfeiçoar-se aos poucos,              

adquirindo virtudes e exercitando a paciência. Então saiba que mesmo que você não tenha              

chegado lá, só de ter um porquê, um objetivo pelo qual buscar, você já estará no caminho                 

certo. 

 

Ou seja, ser uma pessoa melhor está no caminho, no momento em que você aprimora suas                

virtudes dentro do contexto em que está inserido. Normalmente são virtudes que temos             

desde que nascemos, mas que não aprimoramos e deixamos passar a oportunidade de             

estimulá-las. 

 

Se você estiver passando por um processo de descobertas de como ser uma pessoa              
melhor, listamos algumas dicas que podem te ajudar a fazer algo por si e pelos outros a                 

cada dia e assim ser uma pessoa melhor: 

 

 

Atitudes positivas que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor 
 

 

1. Nutrir emoções e sentimentos positivos 
 

Para sermos pessoas melhores, precisamos alimentar diariamente sentimentos, emoções e          

pensamentos que nos elevem ao alto e nos deem uma visão otimista sobre a vida.               

Sentimentos como gratidão, empatia e amor podem contribuir para que sejamos pessoas            

melhores e transformemos o mundo ao nosso redor.  

 

2. Ajudar a quem precisa exercitando o altruísmo 
 



Pensar nas necessidades do próximo, nos seus desejos e anseios é algo que devemos              

fazer para sermos pessoas melhores. Uma dica é fazer trabalhos voluntários, além de te dar               

a sensação de prazer e felicidade por ajudar alguém, você estará levando amor e cuidado a                

quem precisa. 

 

Esse gesto realmente faz muita diferença na vida de quem precisa e vai te ajudar a                

entender como ser uma pessoa melhor. 
 

3. Saber conviver com as diferenças 
 
Um dos grandes problemas hoje em dia é a falta de tolerância uns com os outros. Por isso,                  

saber conviver é uma necessidade e tem uma importância enorme no nosso cotidiano.             

Precisamos buscar compreender a forma como o outro se comporta e respeitar as suas              

escolhas. 

 

Para que o convívio universal seja harmônico, é preciso respeito mútuo, distante de             

qualquer julgamento que nos afaste de uma relação amigável com as pessoas que estão ao               

nosso redor. 

 

4. Ser honesto  
 
Cada vez que somos honestos conosco e com os outros, nos tornamos alguém melhor. Isso               

se refere ao cumprimnetos do seu papel como cidadão, ao devolver um troco errado,              

respeitar filas, e não praticar a corrupção. Essas são atitudes que devemos reforçar             

diariamente.  

 

5. Seja grato 
 
Todos os dias antes de dormir, agradeça pelo dia e por tudo aquilo que tem. Manter essa                 

atitude diariamente nos ajuda a ter uma postura positiva diante da vida e nos permite nos                

momentos de tristeza e dificuldades agir de forma mais leve.  

 

Essa atitude também nos fortalece nos desafios que possam surgir futuramente.  

 

6. Respeitar a trajetória do outro 



 
A partir do momento que respeitamos nossa trajetória no mundo e criamos um sentimento              

de empatia, aprendendo a respeitar a história do outro. Respeitar, compreender e            

considerar as experiências das pessoas que convivem ao seu redor nos torna mais             

humanos e seres bem melhores. 

 

7. Pare de pensar em si mesmo 
 

Atos diários de altruísmo podem promover uma maior satisfação na vida e o sentimento de               

felicidade. Pessoas que praticam boas ações e se importam com as pessoas ao seu redor               

tem uma maior satisfação na vida. Essa é uma dica valiosa de como ser uma pessoa                
melhor. 
 

8. Pare de procrastinar 
 
Procrastinar pode ser perigoso e sabotar seus sonhos. Esse é um vício comum a muitas               

pessoas, que deixam suas tarefas acumuladas por simples preguiça de concluí-las ou            

iniciá-las. 

 

Já que você percebeu essa característica em você, porque não faz algo para mudar essa               

situação? Comece pelas tarefas mais fáceis e depois vá aumentando o grau de             

complexidade das suas demandas. Experimente fazer um pouquinho a cada dia. 

 

9. Ressignificar problemas e cresça com eles 
 
Quando vivemos um problema, temos duas opções: sofrer eternamente ou aprender com a             

situação. Quando ressignificamos essas situações, nos permitimos aprender com todas as           

outras situações e ficamos fortalecidos cada vez que superamos um desafio. 

 

Cada vez que nos esforçamos para ser a melhor versão de nós mesmos, o mundo               

agradece. Por isso, permita-se fazer o bem e dar e receber um pouco mais de si, sem                 

esperar algo em troca. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


