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CAMINHO
CERTO?

50 PERGUNTAS
QUE VOCÊ DEVE

RESPONDER PARA
SABER SE ESTÁ NO
CAMINHO DO SEU

SONHO

Buscador



1. Qual é o seu sonho, meta ou
aspiração na vida?  
 
2. Que resultados você quer
alcançar?   
 
3. Como você vai saber que
conseguiu isso?   
 
4. Quão importante é a realização
disto para você?   
 
5. Onde você está agora, hoje em
dia?   
 
6. Em que você gostaria de
concentrar-se neste momento?
 
7. Em que você precisa focar sua
atenção?  
R



8. O que significa motivação para
você?  
 
9. O que vai lhe dar sensação de
dever cumprido em longo prazo?  
 
10. O que a sua intuição está lhe
dizendo? 
  
11. O que mais te excita em
relação a isso?   
 
12. Se não houvesse
impedimentos e limites, o que
você faria? 
 
13. O que você faria se não
tivesse medo?
 
 



14. O que o impede de enfrentar o
medo?
 
15. O que está prendendo você
neste momento?
  
16. O que está impedindo você de
dar um passo à frente?
 
17. Qual é o principal obstáculo no
seu caminho que está impedindo
você de ter êxito?
  
18.Qual é a sua maior
preocupação em relação a este
desafio?    
 
19. O que o medo significa para
você?  
  
 



20. Quais os obstáculos que você
vai ter que remover ou superar
nestas circunstâncias?
 
21.Quais pesquisas mais você
precisa fazer? 
 
22. Que informação está faltando
pra você?  
 
23. Quais as falhas que você
precisa sanar para poder
avançar? 
 
24. A quem você pode recorrer
para dar-lhe assistência?
 
25. Como você pode ajudar a si
mesmo para relaxar mais? 



26. Como você pode introduzir
mais lazer e distração na sua
vida? 
 
27. Que hábito ou atividade
saudável poderia relaxar você?
 
28.  O que você pode fazer na sua
vida para conseguir mais energia?  
 
29. O que lhe dá grande prazer e
felicidade? 
 
30.  O que lhe dá um sentimento
de realização?
 
31. Como é que você se mantém
responsável por suas ações? 



32.Quais as áreas que mais
representam desafios pra você?
 
33.  O que impede você de
alcançar seus objetivos? 
 
34. Como você vai medir o seu
progresso?  
 
35. Quais são os benefícios reais
atingindo estes objetivos? 
 
36. Qual é a realidade da situação
agora? 
 
37. Que hábitos estão
confundindo e distraindo você?
 
 



38. Que mudanças
proporcionarão maior impacto a
você?
 
39.  Quais são seus pontos
fortes? 
 
40. Onde você contribui de forma
eficaz e agrega valor para os
outros? 
 
41.  O que significa
verdadeiramente ser você
mesmo? 
 
42. Qual a diferença e qual o
reflexo que você causa no
mundo?  
 
 



43. O que você faz que seja mais
apreciado pelos outros?  
 
44. Qual é a melhor coisa que
seu/sua amigo/a mais próximo
diria sobre você? 
 
45. O que significa pôr-se em
primeiro lugar? 
 
46.  Qual é a prioridade mais
importante para você agora? 
 
47.  Como você saberá se
precisará ou não mudar de
direção?
 
48.Que ação irá fazer a maior
diferença para você?



49. Como você irá garantir que vai
investir o seu tempo de forma
adequada às suas prioridades? 
 
50.  Planejamento não significa
adivinhação exata do futuro, mas
onde certamente você vai gostar
de estar daqui a cinco ou dez
anos, pois se preparou e se
organizou para isso. Onde e como
você vai estar daqui a cinco ou
dez anos? 

Buscador


