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Perguntas   para   refletir   sobre   a   vida  

 

Quantos   anos   você   teria   se   não   soubesse   quantos   anos   tem   tem?  

O   que   é   pior   falhar   ou   nunca   tentar?  

Em   que   você   acredita   fielmente   que   poderia   não   ser   verdade?  

Se   a   vida   é   tão   curta   porque   fazemos   tantas   coisas   que   não   gostamos   e   gostamos   de  

tantas   coisas   que   não   fazemos?  

Quando   tudo   já   está   dito   e   feito,   Será   que   você   disse   mais   do   que   fez?  

Qual   é   a   coisa   que   você   mais   gostaria   de   fazer   para   mudar   o   mundo?  

Se   a   felicidade   fosse   a   moeda   nacional   que   tipo   de   trabalho   o   tornaria   Rico?  

Você   está   fazendo   o   quê   você   acredita   ou   contenta-se   com   o   que   está   fazendo?  

Se   a   expectativa   média   de   vida   fosse   de   40   anos   você   viveria   a   sua   vida   de   forma  

diferente?  

Até   que   ponto   você   realmente   controlou   o   curso   da   sua   vida?  

O   critério   que   você   usa   para   julgar   se   algo   está   certo   ou   errado   está   sempre   sob   o   seu  

crivo   crítico?  

O   seu   critério   para   julgar   se   algo   está   certo   ou   errado   parte   do   seu   próprio   ponto   de  

vista,   ou   do   ponto   de   vista   que   lhe   foi   ensinado?  

Se   você   pudesse   oferecer   a   um   recém-nascido   um   só   conselho,   qual   seria?  

Você   infringiria   uma   lei   para   salvar   uma   pessoa   amada?  

Já   julgou   algo   insano   que   depois   viu   como   criativo?  

Pense   em   algo   que   sabe   e   que   faria   diferente   da   maioria   das   pessoas?  

Como   pode   algo   que   lhe   deixa   tão   feliz   não   fazer   o   mesmo   pelos   outros?  

Como   algo   que   parece   tão   bom   te   machuca   tanto?  
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O   que   você   não   fez   e   realmente   gostaria   de   ter   feito,   o   que   te   impede?  

Você   está   se   apegando   a   algo   que   precisa   deixar   ir?  

Se   pudesse   se   mudar   para   um   lugar   desconhecido,   para   aonde   iria   e   porquê?  

Quando   você   aperta   o   botão   do   elevador   mais   de   uma   vez,   acredita   que   isso   fará   ele  

chegar   mais   rápido?  

Você   acha   que   a   ignorância   é   uma   bênção?  

Você   prefere   ser   um   gênio   preocupado   ou   uma   pessoa   simples   e   alegre?  

Você   está   exatamente   onde   queria   estar?  

Você   é   o   tipo   de   amigo   que   quer   como   amigo?  

Onde   você   encontra   sentido   na   sua   vida?  

Pelo   que   você   é   mais   grato   na   sua   vida?  

Você   abriria   mão   das   suas   vontades   por   alguém?  

Quais   ações   em   sua   vida   terão   as   consequências   mais   longas?  

Será   que   é   possível   saber   a   verdade   sem   desafiá-la   primeiro?  

Alguma   vez   o   seu   maior   medo   se   tornou   realidade?  

Ainda   se   lembra   daquela   vez,   há   5   anos,   quando   estava   extremamente   chateado?   Será  

que   aquilo   realmente   importa   agora?  

Qual   é   a   sua   memória   de   infância   mais   feliz?   O   que   é   torna   tão   especial?  

Nos   últimos   tempos,   quando   foi   que   você   sentiu   mais   apaixonado   e   vivo?  

Se   não   for   agora,   quando?  

Caso   não   tenha   conseguido   o   que   quer   ainda,   o   que   você   tem   a   perder?  

Você   tem   alguém   que   estar   junto   em   silêncio   não   te   incomoda?  

O   anonimato   incentiva   as   pessoas   a   se   comportarem   mal   ou   revela   como   as   pessoas  

escolheriam   agir   o   tempo   todo   se   pudessem?  
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É   possível   saber   sem   sombra   de   dúvida   o   que   é   bom   e   o   que   é   mau?  

Se   ganhasse   100   milhões   de   reais,   você   sairia   do   seu   trabalho?  

Você   prefere   ter   menos   trabalho   para   fazer   ou   mais   trabalho   que   realmente   gosta   de  

fazer?  

Você   sente   como   se   já   tivesse   vivido   este   dia   cem   vezes   antes?  

Quando   foi   a   última   vez   que   seguiu   um   caminho   apenas   com   o   brilho   suave   de   uma  

ideia   em   que   acreditava   vigorosamente?  

O   que   aconteceria   se   uma   renda   máxima   de   fosse   implementada?  

Se   o   planeta   possui   recursos   suficientes   promover   a   todos   os   humanos   o   básico,   por  

que   tanta   gente   passa   fome?  

Se   soubesse   todos   que   você   conhece   morreriam   amanhã,   quem   você   visitaria   hoje?  

Estaria   disposto(a)   a   reduzir   a   sua   expectativa   de   vida   em   10   anos   em   troca   de   se   tornar  

rico(a)   e   famoso(a)?  

Quando   é   hora   de   parar   de   calcular   riscos   e   recompensas   e   se   movimentar   para  

conseguir   o   que   quer?  

Quais   são   as   desvantagens   da   diversidade   na   sociedade?  

Qual   a   diferença   entre   estar   vivo   e   realmente   viver?  

Quando   foi   a   última   vez   que   notou   o   som   da   própria   respiração?  

O   que   você   ama?   Alguma   das   suas   ações   recentes   expressou   abertamente   esse   amor?  

Uma   sociedade   pode   existir   sem   leis?  

Quanta   privacidade   você   está   disposto   a   sacrificar   por   segurança?  

Quais   são   os   maiores   dilemas   morais   que   o   nosso   país   está   enfrentando   agora?  
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