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Avalie todas as facetas da sua vida.

1 - Saúde e Disposição:
Pense um pouco sobre a disposição que tem para viver a vida. Pense sobre a energia
que tem quando vai para o trabalho. Pense nos sentimentos que tem quando está a
caminho do trabalho. O espaço entre a sua casa e o seu local de trabalho.

Em que nível de energia sente que vive a vida? Se desse uma nota entre 0 e 10,
onde 0 é o muito mau e 10 é o muito bom, e o 5 o intermédio, que nota daria?
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2 - Desenvolvimento Intelectual:
Pense sobre como está o seu desenvolvimento intelectual. Talvez o desenvolvimento
intelectual seja uma área para aumentar as suas capacidades e possibilidades.

Recorde momentos como se estivesse a ver um filme, não fazendo isso apenas
como espectador, mas assistindo como um aluno disposto a aprender algo de profundo
para a sua vida. Talvez como quando lê um livro para encontrar uma forma de se
desenvolver mais e mais.

Por favor, assinale então como está o seu desenvolvimento intelectual. De 0 a
10 – pensando no melhor de si, na sua realidade e tudo aquilo que está dentro de si,
como está o seu desenvolvimento intelectual?

3 - Equilíbrio Emocional:
Pensa como se sente quando se fala de “equilíbrio emocional”? Se desse uma nota
para indicar o quanto se sente equilibrado emocionalmente, que nota daria? De 0 a 10,
em que valor está o seu equilíbrio emocional?

4 - Realização e Propósito:
O quanto se sente realizado profissionalmente? Pense um pouco sobre este sentimento.
O quanto o seu propósito de vida e o seu propósito profissional tem congruência ou
não? O quanto o seu propósito tem relação com a sua vida profissional, o quanto que
ele se mistura ou não? Acredita que o seu trabalho possui relação com a sua missão de
vida? Quanto o seu propósito de vida se tem realizado? De o a 10, que nota daria
para o seu propósito e a sua realização?

5 - Recursos Financeiros:
Pense um pouco sobre os recursos financeiros. O que significa isso para si? Se
pudéssemos trazer todo este sentido e pudéssemos medir o quanto o dinheiro que
recebe todos os meses é satisfatório, que número seria este?

O quanto ganha e o quanto é feliz com o que ganha? O quanto está satisfeito
com a sua vida financeira? Como se sente com relação ao valor financeiro que recebe
por mês pelo seu trabalho? De 0 a 10, que nota acredita que a sua vida financeira
actualmente merece?

6 - Contribuição Social:
O quanto o seu trabalho interfere na vida social das outras pessoas? O quanto acredita
que a energia que dedica ao seu trabalho, contribui socialmente para o mundo e para
as pessoas? Acredita, que de 0 a 10, contribui socialmente de alguma forma? Que
forma é esta?

7 – Família:
Pensa o que sente sobre família. Quem é a sua família? Quando se fala em família,
quais as três, quatro ou cinco pessoas que vêm à sua cabeça agora? Pode ser que
venha apenas um nome, que nome é este?
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Qual o sentimento quando se fala em "família"? O que está a sentir em relação
a esta pergunta? Numa escala de 0 a 10, que nota dá à família?

8 - Relacionamento Amoroso:
Relacionamento, desenvolvimento amoroso, relação interna consigo e com a outra
pessoa.

Sente-se confortável para falar sobre a sua vida amorosa, o seu relacionamento
contigo, o que pensa sobre isso? Numa escala de 0 a 10, que nota dá ao
relacionamento amoroso?

9 - Vida Social:
Vida social talvez seja quantas vezes vai ao cinema, talvez sejam os grupos de que faz
parte ou não faz parte. Talvez isso seja vida social.

Podemos olhar para vida social também como a sua rede social. O que entende
por vida social? Numa escala de 0 a 10, que nota dá à vida social?

10 - Passatempos e Diversão:
Qual é o seu maior passatempo? Pense um pouco sobre como se diverte. Pense um
pouco sobre a sua energia, sobre o seu brilho, a sua alegria de viver? Se pudesse dar
uma nota para tudo isso, que nota seria essa?

11 - Plenitude e Felicidade:
Plenitude é um estado feliz, é um estado em que decide estar feliz em qualquer
circunstância. É um estado em que está em equilíbrio quase permanente. É o prazer de
viver em todos os aspectos da sua vida. Plenitude é o estado de Ser feliz. Vive em
plenitude? Pense um pouco sobre plenitude? O que o/a deixa feliz?

Pense em três momentos maravilhosos da sua vida, momentos em que estava
extremamente feliz. De 0 a 10, levando em consideração os momentos que se encontra
pleno e feliz, que nota darias para o seu estado de plenitude e felicidade?

12 – Espiritualidade/Religião:
O que entende por espiritualidade?
Numa escala de 0 a 10, que nota dá para a sua Espiritualidade?


