
1ª QUESTÃO 
Ao olhar para o ano que passou, quais foram as melhores coisas que lhe aconteceram e que área
da vida influenciaram? Propomos que enumere entre três e cinco acontecimentos e descreva o
que cada um deles trouxe para a sua vida e porque foram importantes para si.

2ª QUESTÃO 
Olhando para o último ano, quais foram os seus dois ou três pontos baixos? Descreva o que essas
situações lhe trouxeram e como impactaram a sua vida. Inclua também aquilo que tanto desejava
para o último ano, mas que ainda não conseguiu concretizar.

3ª QUESTÃO 
Quem foram as 5 principais pessoas deste último ano e o que é que cada uma delas trouxe para a
sua vida? Escreva o mais detalhadamente possível referindo, por exemplo, que necessidade sua
cada uma destas pessoas satisfez.

4ª QUESTÃO 
Que pessoas difíceis interagiram consigo no ano que passou e que desafios lhe colocaram? O que
aprendeu ou cresceu com cada um desses desafios? Inclua as pessoas que o magoaram ou as que
possa ter magoado.

5ª QUESTÃO 
Se considerar as pessoas do seu círculo de contacto e influência mais próximo, quem gostaria que
estive mais distante, ou que não estivesse lá, de todo. Será que há pessoas que gostaria de manter
próximas de si, mas com um papel diferente? Pense quem seriam essas pessoas e que novo papel
gostaria que tivessem na sua vida.

6ª QUESTÃO 
Õ que é que tem de deixar partir para começar este novo capítulo? Há alguma coisa que esteja a
fazer no seu dia-a-dia que esteja a impedir de viver a sua vida de forma verdadeiramente autêntica?

7ª QUESTÃO 
Quais são os acontecimentos do ano que passou pelos quais quer agradecer e porquê?
Celebre ter chegado até aqui, a este momento, e agradeça pelo que sentir que faz sentido agradecer.

REFLEXÃO


