
30 perguntas instigantes que 

você deve fazer a si mesmo 

todos os dias 
Perguntas instigantes são investigações profundas que iluminam a essência da 

vida e despertam todo o nosso potencial como seres humanos.   

• Voltaire, o escritor, historiador e filósofo da era do Iluminismo 

francês, nos admoesta a julgar um homem por suas perguntas e não 

pelas respostas :  conhecerá alguém melhor fazendo-lhe as 

perguntas certas.  

Pessoas que continuamente se fazem perguntas que provocam introspecção 

irão, com efeito, criar uma base para uma vida mais feliz, cheia de propósito e 

significado. 

• A Lei de Causa e Efeito afirma que, se você emitir bons 

pensamentos acompanhados de boas ações, receberá coisas boas . 

• Fazer a si mesmo perguntas instigantes cultiva bons pensamentos e 

permite a auto-reflexão.  

Ajuda a manter uma consciência consciente de onde está, de onde esteve e 

para onde pretende ir.  

• Por meio da autorreflexão é capaz de ver, organizar e preservar seus 

sonhos, desejos e objetivos.  

Se gostaria de maximizar os benefícios da autorreflexão, faça a si mesmo 

perguntas que provoquem sua mente e o forcem a reconsiderar sua maneira de 

viver e de ver o mundo.  

As melhores perguntas a fazer inauguram uma nova perspectiva e nos lembram 

quem somos, bem como quem aspiramos ser. 

Dicas:  

• Separe 1 pergunta por dia durante 30 dias 

• Demore o tempo que for preciso responder positivamente  

• Compre um diário é coloque o que fez para responder a pergunta 

• Faça um quadro de visão 



Essas 30 perguntas instigantes: 

1. Quem sou eu realmente, no meu intimo conheço-me ao ponto de ser, crescer 

e evoluir? 

2. Se minha voz interior fosse uma pessoa real e falasse da maneira que 

costuma fazer mentalmente, continuaria a conversa ou eliminaria o contato? 

3. O que me faz pensar que sou alguém completamente especial? 

4. Quais meus pontos fortes e fraquezas? Atualmente estou potencializando 

minhas habilidades ou limitado apenas as fraquezas? 

5. Existe alguma coisa que você deveria ter abandonado há muito tempo, mas 

ainda estou segurando por medo de agir que atrapalha meus resultados? 

6. Se não for agora, quando vai decidir agir, quando adoecer, envelher e morrer 

ou agora? 

7. O que eu desejo alcançar é realmente difícil ou simplesmente estou dando 

desculpas para não se esforçar o suficiente em 110% para conseguir? 

8. Se a vida é curta, por que desperdiçando meu tempo com coisas inúteis que 

os outros ganham saúde, fama, felicidade e riqueza enquanto eu absolutamente 

nada. Porque não estou dirigindo toda a atenção para o que profundamente é 

importante para minha transformação.  

9. O que mais me preocupa no futuro que estou perdendo o presente? 

10. De quais responsabilidades estou fugindo no momento que me fazem 

procrastinar e desistir dos meus sonhos? 

11. Quando foi a última vez que ultrapassei os limites da minha zona de 

conforto? O que tenho a perder? 

12. Em qual aréa da vida eu sinto que não estou aproveitando todo o meu 

potencial? O que farei para usá-lo em beneficio próprio? 

13. Nossos relacionamentos dizem quem somos, Quais as pessoas que desejo 

conhecer e as que preciso se distanciar urgente do meu convívio? 

14. Se eu tivesse que orientar um conselho a um jovem, qual o conselho mais 

importante, eu daria que me orgularia no futuro? 



15. Eu tenho controle sobre minhas decisões ou deixo que opinião dos outros 

manipular o que preciso fazer? 

16. Qual é o meu propósito? Pelo que literalmente acordo todas as manhãs e 

durmo a noite com o sentimento de desejo cumprido? 

17. O que preciso mudar em mim que não tenho coragem de encarar? 

18. As coisas que faço todos dias em relação a saúde, felicidade, amizade, 

familia, dinheiro, realizações me deixaria emocionado ao encontrar, eu mesmo 

daqui 10 anos a frente? 

19. Sou uma pessoa diferente de 5 anos atrás estou feliz, realizado, agradecido 

pelos acontecimentos que me tornaram quem sou hoje? 

20. Qual a pessoa mais importante que confiaria a sua vida ela que também 

faria o mesmo ou não acredita em ninguém apenas em si mesmo e Deus? 

21. Quem teve o maior impacto no seu caminho? 

22. Ultimamente venho fazendo algo que realmente vale a pena se lembrar? 

23. O dinheiro representa liberdade ou sofrimento. Estou organizando minha 

vida financeira com objetivo de alcançar minha indpendência ou escravidão? 

24. Se não existisse em sua vida problemas, fracassos, limitações mentais 

trocaria tudo isso por um cama de hospital. Se a resposta é não. Para de 

reclarmar. 

25. Onde quero estar em 30 ou 50, 80, 100 anos? 

26. Quais foram os desafios da minha vida que mais me definiram? 

27. Existe alguma coisa que eu não quero morrer antes de fazer? 

28. Estou verdadeiramente vivendo ou existindo? 

29. Se este fosse o último dia minha vida, ainda faria as mesmas coisas que faço 

hoje? 

30. Qual é a única coisa que gostaria que os outros se lembrassem de mim para 

sempre? 

 



Algumas dessas perguntas podem nos deixar desconfortáveis às vezes, mas é 

importante lembrar que elas nos fornecem uma visão valiosa sobre nós mesmos 

e nos orientam a viver de maneira que nos dê mais satisfação e alegria. Essas 

são perguntas que vale a pena fazer todos os dias. 

 


