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Prompts para o autoconhecimento 

 
 

Escreva dez coisas que você quer fazer antes de morrer. 
 

Minha maneira favorita de passar o dia é ... 
 

Se eu pudesse conversar comigo memso(a) quando era 
adolescente, a única coisa que eu diria é ... 

 
Os dois momentos que nunca vou esquecer na minha vida são ... 

Descreva-os com grande detalhe e o que os torna tão 
inesquecíveis. 

 
Faça uma lista de 30 coisas que fazem você sorrir. 

 
Não podia imaginar viver sem ... 

 
Quando estou com dor - física ou emocional - a coisa mais gentil 

que posso fazer por mim é ... 
 

Faça uma lista das pessoas em sua vida que realmente o apoiam e 
em quem você pode realmente confiar. 

 
Eu realmente queria que os outros soubessem isso sobre mim ... 

 
Nomeie o que é suficiente para você. 

 
Se meu corpo pudesse falar, diria ... 

 



	

O que você mais ama sobre a vida? 
 

O que sempre traz lágrimas aos seus olhos? 
 

Escreva sobre seu primeiro amor – seja uma pessoa, lugar ou coisa. 
 

Usando 10 palavras, descreva-se. 
 

O que mais te surpreende sobre sua vida ou vida em geral? 
O que você pode aprender com seus maiores erros? 

 
Eu me sinto mais excitado quando ... 

 
Escreva uma lista de perguntas para as quais você precisa 

urgentemente de respostas. 
 

Faça uma lista de tudo o que te inspira - de livros a sites, pessoas, 
pinturas para lojas e estrelas. 

 
Qual é o tópico que você precisa para aprender mais para ajudá-lo 

a viver uma vida mais gratificante? 
 

Eu me sinto mais feliz na minha pele quando ... 
 

Faça uma lista de tudo o que você gostaria de dizer não. 
 

Faça uma lista de tudo o que você gostaria de dizer sim. 
 

Escreva as palavras que você precisa ouvir. 
 

Qual é a sua característica física favorita (rosto ou corpo)? 
Descreva um momento em que você se sentiu orgulhoso(a) por 

ter isso. 
 



	

Qual o seu ponto mais forte? Descreva um momento em que essa 
força lhe serviu bem. 

 
qual sua maior fraqueza? Descreva um momento em que essa 

fraqueza o reteve. 
 

Descreva o tempo que você se sentiu especialmente valorizado e 
amado. 

 
Se você tivesse uma música-tema, qual seria? 

 
Nomeie um animal cujas características você admira. Você se 

assemelha de alguma maneira a esse animal? 
 

Quando você pensa em seu futuro, o que você mais teme? 
Quando você pensa em seu futuro, o que você mais espera? 

 
Escreva sobre uma oportunidade perdida. O que você poderia 

fazer diferente na próxima vez? 
 

Você se mudou para a casa do seu sonho. Olhe pela janela da 
cozinha. O que você vê? 

 
Você está andando em uma estrada e encontra três trilhas. Uma 

leva à montanha, a outra leva a uma floresta. O terceiro 
caminho leva ao oceano. Qual caminho você pegaria? O que 

isso diz sobre você? 
 

Descreva um momento em que você estava muito feliz. O que você 
mais valoriza nessa memória? 

 
Escreva uma vez que você se sentiu corajoso(a). 

 



	

Quando foi a última vez que você perdeu o controle do tempo? O 
que você estava fazendo? 

 
Quais são os seus pontos fortes? 

 
Se você pudesse fazer a diferença no mundo, qual seria? 

 
Se você não tivesse medo, o que você faria? 

 
O que você faria com US $ 10 milhões? 

 
O que você aprendeu hoje que melhorará o futuro? 

 
Quem é você? 

 
Quem você quer ser? 

 
Escreva sobre um momento difícil em sua vida em que você 

mostrou força. 
 

O que o(a) torna único? 
 

Escreva uma carta a alguém que o apoiou no momento mais difícil 
da sua vida. 

 
Reflita sobre o momento mais feliz de sua vida e escreva como 

sentiu, o que você ouviu, etc. 
 

Como você se sente sobre seu corpo? 
 

Se você pudesse fugir, para onde você iria? O que você traria com 
você? 

 



	

Quais são os dois momentos inesquecíveis em sua vida? 
Compartilhe seu segredo mais íntimo; algo que você nunca 

disse a ninguém antes. 
 

Qual a força motriz em sua vida? 
 

Qual é o seu lema pessoal? 
 

Escreva uma carta a alguém que você precisa perdoar. 
Sobre o que você tem raiva? 

Como você quer ser lembrado? Pelo que você quer ser lembrado? 
 

Escreva seu próprio obituário. 
 

Qual é o melhor conselho que você já recebeu? De quem era? 
porque é o melhor? 

 
Se você pudesse reviver qualquer experiência em sua vida, qual 

seria? 
 

Reflita sobre algumas das mudanças que ocorreram a você nos 
últimos 5 anos. 

 
Qual é a sua primeira memória de infância? 

 
Escreva sobre um livro ou filme que teve um enorme impacto sobre 

você. 
 

O que o envelhecimento significa para você? 
 

Escreva uma carta ao seu futuro ou filho atual. 
 

Olhe no espelho e escreva sobre o que vê. 
 



	

Onde você se vê em 5, 10, 20 anos? 
 

Lista 5 metas de curto prazo e longo prazo. Explique os passos que 
você seguirá para atingir cada um desses objetivos. 

 
Que maus hábitos você tem? 

 
Escreva sobre o lugar onde você cresceu. 

 
O que a vida quer de você? 

 
Se você perdesse tudo, o que faria? Onde  iria? 

 
Se você soubesse que tem um mês de vida, o que faria? Para quem 

ligaria? 
 

O que você mudaria em relação ao seu corpo? 
 

Como você expressa sua raiva? 
 

Se você tivesse direito a 3 desejos, o que você gostaria? 
 

Qual o maior erro que você já cometeu? 
 

Qual o propósito da sua vida? 
 

Quando você sente o melhor sobre você? 
 

Quem você não é? 
 

Como sua intuição ou consciência fala com você? 
 



	

 


