
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

Doses De Autoconfiança 

PLANO DE AÇÃO 
Você No Topo Em Apenas 30 Dias 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

É hora de acreditar em você novamente. 
É hora de se concentrar em seus pontos fortes e não em suas fraquezas. 

É hora de você lembrar o quão longe você já chegou. 
É hora de se dar uma pausa, e se reconectar com você mesmo. 

É a sua hora. 

Estamos juntos nessa caminhada! 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 



 

 Assinale os itens que mais se assimilam com sua realidade no momento: 
 

o Dificuldade em dizer não e impor limites. 
o Faz coisas que não gosta somente para agradar aos outros deixando a si mesmo insatisfeito(a).  
o Relações de amizade superficiais. 
o Atrai relacionamentos amorosos destrutivos e/ou insatisfatórios. 
o Não consegue atrair e/ou manter relacionamentos amorosos. 
o Medo e dificuldades em lidar com críticas. 
o Sentimentos de culpa por situações passadas ou situações presentes. 
o Facilidade em se magoar e dificuldade em perdoar. 
o Sentimentos de não merecimento. 
o É repetidas vezes rejeitado(a) nos relacionamentos amorosos.  
o Sensação de que sempre faz mais do que a outra parte nos relacionamentos. 
o Dificuldade em receber.  
o Desconfiança ao receber elogios. 
o Dificuldade em elogiar os outros. 
o Sente que sempre faz mais do que recebe.  
o Sensação de que os outros nos devem e são ingratos.  
o Sentimentos de rejeição. 
o Ser crítico(a) demais consigo mesmo. 
o Ser crítico(a) demais com relação as outras pessoas. 
o Sensação de não ser capaz e pessimismo ao iniciar um novo projeto.  
o Necessidade de controlar os outros. 
o Sentir-se desconfortável com o corpo e aparência física.  
o Ciúmes. 
o Medo de ser rejeitado e de ouvir não. 
o Preocupação excessiva com a opinião das outras pessoas. 
o Necessidade de rebaixar outras pessoas. 
o Comportamento arrogante (aparenta autoconfiança escondendo uma fragilidade interiormente). 
o Dificuldade em encontrar qualidades em si mesmo(a). 
o Facilidade em encontrar defeitos em si próprio(a). 
o Dificuldade em expressar sentimentos. 
o Timidez. 
o Facilidade em encontrar defeitos nos outros e dificuldade em ver qualidades.  
o Ter pena de si próprio(a). 
o Vontade de falar mal dos outros nas conversas entre “amigos”. 
o Sentimentos de inveja.  
o Sentimento que minha vida está sem direção. Apenas vivo conforme os dias passam.  
o Sentimento de culpa por tirar alguns dias para descansar. 
o Sensação de medo quando as coisas estão indo “bem de mais”.  
o Sentimento de culpa no final do dia porque sei que poderia ter feito mais e melhor.  
o Medo constante de “perder” meu conjugue para outras.  
o Medo que o conjugue deixe de me amar. 
o Desconforto e inquietação quanto estou completamente só. 
o Necessidade excessiva de falar de si quando conversa com outras pessoas. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

  COMPLETE AS FRASES ABAIXO: 

 

Quando estou sob pressão e estresse eu geralmente......................................................................….…………................ 

Muitas vezes sinto culpa por ............................................................................................................…………….................. 

Quando recebo elogios eu geralmente.......................................................................................………..….…..................... 

Minha maior dificuldade em relação aos familiares e amigos é.................................................……………......................... 

Quando algo dá errado ou algo inesperado acontece eu geralmente...............................................…………….................. 

Se a felicidade fosse a única forma de pagamento existente, eu trabalharia como...........................……………................. 

O maior obstáculo que impede de me admirar e me apreciar é ........................................................……………................. 

O comportamento que mais me prejudica é ...................................................................................…………….................... 

Tenho medo de .............................................................................................................................……………...................... 

Eu.......................(Sempre / Geralmente / Normalmente / Ocasionalmente) busco por aprovação das pessoas. 

Minhas emoções negativas mais frequentes são..........................................................................……………...................... 

Gostaria muito de me sentir mais......................................................................................…………….................................. 

Eu preciso muito aprender a ...............................................................................................……………................................ 

Sinto que minha vida..........................................................................................................…………..................................... 

A área da minha vida onde eu pareço estar andando em círculo é...............................……………..................................... 

Sempre que converso sobre como gasto meu tempo, eu sempre sinto que..................…………….................................... 

A quantidade de comida que consome durante o dia me faz sentir .................................…………..................................... 

Se eu continuar lidando com minhas finanças do jeito que faço hoje, em 20 anos eu.......………….................................... 

A primeira coisa que preciso fazer em relação as minhas finanças é..............................…………...................................... 

 

O que aprendi sobre meu momento atual? 

...................................…………………………………………………………………………………............

..................................................................................................……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………....

..................……………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………

O que aprendi em relação ao rumo que minha vida está tomando? 

...................................…………………………………………………………………………………............

..................................................................................................……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………....

..................……………………………….………………………………………………………………………  

 

Quais mudanças precisam ser feitas imediatamente? 

1: .........................….......................………………………………………………………………………….. 

2: .........................................…………………………………………………………………………............. 

3: .....................…………………………………………………………………………................................. 





O que as mudanças acima irão fazer por você neste momento atual da sua vida? 
 

1: .........................….......................………………………………………………………………………….. 
2: .........................................…………………………………………………………………………............. 
3: .....................…………………………………………………………………………................................. 
4: .........................….......................………………………………………………………………………….. 
 

 





                                         

 

    

    PLANO DE AÇÃO: 

       Liste Os 3 Objetivos Mais Importantes Para você: 

1) __________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

3) __________________________________________________ 

 

PROJETOS: 

 
 

PROJETO # 1 PROJETO # 2 PROJETO # 3 

Liste as 5 ações mais importantes para o Projeto 

avançar  
Liste as 5 ações mais importantes para o Projeto avançar 

 
Liste as 5 ações  mais importantes para o Projeto 

avançar 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

5) 5) 5) 

 

PESSOAS QUE EU PRECISO 
ENTRAR EM CONTATO. 

DISTRAÇÕES QUE PRECISO EVITAR A  
QUALQUE CUSTO. 

  
 
 
 

 

BUROCRACIAS 

(Liste as burocracias mais importantes a serem resolvidas que tenham relação com os 

projetos acima Ex: separar ou averiguar um documento, pagar uma conta, ir ao banco, fazer 

uma reserva, gerenciar informações, tomada de decisões, reuniões etc...) 

1) __________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

3) __________________________________________________ 

4) __________________________________________________ 

 

 



 



 



 


