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Atitude é palavra bastante comum. Podemos escutá-la praticamente todos os dias. Com uma 
atitude apropriada, transitamos por todos os lugares, realizamos tudo e fazemos a diferença. Uma 
boa atitude poderá nos encher de boa energia, otimismo, gratidão e alegria. Já uma atitude pobre 
esconderá o nosso potencial e o dos outros - tanto limitará nossas oportunidades quanto nos 
condenará a viver como eternos descontentes a observar o sucesso alheio.  
 
Portanto, os movimentos devem ser de coragem e ação. Pegue um "microscópio" e faça uma 
auto-análise, sendo 100% honesto. Procure descobrir todas suas características boas ou 
negativas. Caso julgue necessário, peça auxílio aos amigos e companheiros de trabalho nesta 
análise. Coletados os dados, analise-os mais uma vez e veja quais são as características a serem 
desenvolvidas.  
 
Atitudes para viver bem:  
 
Erros são caminhos para o aprendizado, não fracasso.  
O convite ao sucesso chega a quem passa da crítica, reclamação e destruição para elogio, 
motivação e cumprimentos.  
 
Olhe para as coisas boas em todas as situações.  
 
Pensar: a única coisa que me fará entender qualquer situação.  
 
A sua atitude em relação aos outros determinará a atitude dos outros em relação a você.  
 
Faça com que as pessoas se sintam importantes e apreciadas. Elas farão o mesmo por você.  
 
Não irradie problemas. Esta atitude não irá ajudá-lo, nem aos outros.  
 
Não se sinta desconfortável por dividir suas visões, desejos e metas.  
 
Trate todos da mesma forma, sem distinção.  
 
Transmita sempre sinais positivos, sejam eles não verbais ou verbais, não se esquecendo do 
telefone.  
 
Pense positivo. Pensamentos positivos geram atitudes positivas e pensamentos negativos geram 
atitudes negativas. Não dá para negar.  
 
Negocie com todas as pessoas de forma honesta, ética e moral.  
 
Procure checar suas atitudes constantemente, sabendo reconhecer as características a serem 
trabalhadas.  
 
Todas as manhãs, ao acordar, você tem duas escolhas – poderá estar de bom humor ou de mau 
humor. A única coisa que não podemos nos esquecer é que para cada ação existe uma reação. A 
escolha e sua. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 


