
MINHA LISTA DE 50 PERGUNTAS EFICAZES 
 
 

1. Quem são as pessoas com as quais você se cerca? Qual influencia elas exercem em você? 
 

2. Qual é a sua declaração de missão pessoal? 
 

3. Como você expressa sua gratidão por coisas boas e pessoas que você tem em sua vida? 
 

4. Com o que você está gastando seu dinheiro / tempo? 
 

5. O quanto está satisfeito com seu trabalho, em uma escala de 0 a 10? 
 

6. Se você tivesse recursos ilimitados, como você viveria sua vida? 
 

7. Quando foi a último vez que pausou para celebrar um objetivo conquistado? 
 

8. O quanto se considera digno de amor e admiração? 
 

9. Como você reage quando se encontra com uma pessoa sem-teto? 
 

10. Qual história você está falando sobre sua vida? 
 

11. Como você lida com o fracasso? 
 

12. Qual é a sua citação favorita? 
 

13. Como será sua vida em 5 anos? Qual é o seu plano pra chegar lá? 
 

14. Quais mensagens que ouviu foram internalizadas por você? 
 

15. O que te inspira? 
 

16. Se você pudesse falar uma palavra hoje, o que você diria? 
 

17. Quando foi a última vez que tirou algum tempo pra ficar sozinho? 
 

18. Se pudesse passar 15 minutos com alguém, vivo ou morto, quem seria? Por quê? 
 

19. Como tem comunicado o seu amor a pessoa mais importante da sua vida? 
 

20. Qual passo pode tomar hoje que o levará mais perto do seu destino? 
 

21. Como você se educou hoje? 
 

22. O que a falha em alcançar seu objetivo o ensinou sobre você? 
 



23. Quem você irá validar hoje? 
 

24. A qual erro do seu passado você está agarrado? 
 

25. Quais hábitos o impedem de ter sucesso? 
 

26. Como você tem alimentado seus medos (sonhos)? 
 

27. O que lhe dá paz? 
 

28. Como você desafia seus pressupostos? 
 

29. Qual é a maior frustração vem enfrentando? 
 

30. Quantos dos seus objetivos e sonhos estão escritos? 
 

31. Que tipo de relacionamento tem com o dinheiro? 
 

32. O que lhe dá significado? 
 

33. Com que frequência você mantém contato com familiares e amigos? 
 

34. Qual é a causa de sua procrastinação? 
 

35. Quanto tempo você está gastando em redes sociais? 
 

36. Quem são seus professores na escola da vida? 
 

37. Quando foi a última vez que você teve uma idéia emocionante que o manteve acordado a maior 
parte da noite?  
 

38. Quais são os dois melhores elogios que escuta de outros sobre você? 
 

39. Quando alguém vê seu nome no identificador de chamada, quais pensamentos e sentimentos 
você deseja que eles tenham? 
 

40. O quanto tem investido em você financeiramente?  
 

41. Se você fosse convidado a se descrever em uma palavra, qual seria? 
 

42. Quais livros mais te influenciaram? 
 

43. Quem são as pessoas sob sua influência? 
 

44. O quanto confia em seus próprios instintos? 
 

45. Qual a sua atividade física favorita? 
 



46. Nomeie uma barreira psicológica em sua vida. O que ela está lhe impedindo de fazer? 
 

47. O quanto a rejeição lhe amedronta? O que você está fazendo para superar esse medo? 
 

48. Quantas vezes por dia você verifica seu e-mail? 
 

49. Se você pudesse eliminar uma coisa da sua vida hoje, qual seria? 
 

50. Em quem você está se tornando? 


