
Qual era a profissão dos teus pais?
Como foi a tua infância? 
Qual é a lembrança mais feliz de quando eras criança?
Viveste bem? Tinhas tudo o que precisavas? Passaste necessidades?
Quando eras criança, tinha consciência de pertencer ou não a alguma classe ou grupo
social?
Sentias falta de alguma coisa quando eras criança?
Ter ou não ter certas coisas fez-te sofrer em algum momento? Havia alguma coisa que te
fazia sentir diferente dos teus colegas ? 
Que recordas dos teus pais e da educação que recebeste?
Respeitavas o que eles diziam? 
Tens alguma recordação especial da infância ou da adolescência, de ter aprendido
alguma coisa com eles?

Como é a tua vida agora? Trabalhas muito, pouco, estás desempregado? 
 És feliz com o que fazes? Gostas do teu trabalho? Era o que querias ser quando eras
criança?
Quais são os teus objetivos na vida? Já alcançaste alguns deles?
Há alguma coisa na tua vida de que não gostes ou que gostarias de mudar?
Como estás do ponto de vista económico? Quais são as tuas metas? Quais são teus
objetivos financeiros? Que te falta?
De que é que tens medo? Quais são as tuas inseguranças? 
Que invejas da vida de outras pessoas?
Se pudesses escolher, se estivesses livre de compromissos sociais e profissionais, como
gostarias de viver? Porquê?
Achas que a maneira como os teus pais te educaram tem alguma coisa a ver com tudo
isso?
Quanto tempo costumas dedicar aos outros?

O TEU PASSADO

é onde precisamos mais da tua honestidade
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O TEU PRESENTE
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Estás a passar por uma situação difícil atualmente? O que te ajuda ou o que achas
que te ajudaria?
Estás a ajudar alguém que está numa situação difícil?
Isso tem alguma consequência na tua vida?
Pensas sobre a questão da sustentabilidade?
Quais são teus hábitos nas compras? Dás importância ao preço, qualidade,
imediatismo... És viciado em saldos? O facto de alguma coisa ter um bom preço
significa que vais comprar?
Qual o valor que atribuis às marcas?
O que significa dar o melhor aos seus filhos?

Reconheces os valores dos teus pais na maneira como ages e vives agora?
Refletes sobre os valores de teus pais agora que tens a tua própria família?
Que tipo de vida queres para os teus filhos? Tens planos para o seu futuro?
Sobre que tipo de alicerce queres que eles construam as suas vidas?
E com que bases estão a construir as suas vidas agora?
Estão preparados para as dificuldades? São fortes? O que os faz sofrer?
Se a família passasse por um momento difícil, eles seriam capazes de enfrentá-lo com
esperança? Isso causa-lhes angústia?
O que fazes ao vê-los sofrer?
Que dificuldades tens para educá-los? Quem são os seus “inimigos”?
Os teus filhos sofrem a falta de alguma coisa?
Que fazes quando eles te pedem alguma coisa?
Preocupas-te com a posição social dos teus filhos?
Preocupas-te com que eles façam alguma coisa pelos outros?
Tu e tua mulher/marido conversam com frequência sobre estas coisas?

Chegaste a alguma conclusão ?

O TEU FUTURO

PARA TERMINAR
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Porque é difícil educar em sobriedade?
Porque é difícil manter a alegria nos momentos de necessidade?
E, porque é que isso é importante?
O que é que estás disposto a fazer?
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