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RESGATANDO A INFÂNCIA

CLIENTE: ____________________________________  DATA: ____/____/_____  COACH:___________________________

(I) CÍRCULOS DA INFÂNCIA E HOJE:

1. Pedir para o coach dentro de cada círculo colocar 3 bolinhas que vão represente:
1ª bolinha: família
2ª bolinha: trabalho 
3ª bolinha: amigos

INFÂNCIA HOJE
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1. Quando você era criança, como era a sua 
relação com a sua família? Quais eram os 
comportamentos que tinha relacionados à 
família? Quais são suas boas lembranças 
que você recorda com carinho? Quando 
você se reunia com seus melhores amigos, 
o que vocês faziam?

2. Quem você 
sonhava em se tornar 
quando era criança? 
O que você mais 
queria alcançar? O 
que você lembra 
sobre você e de como 
você se comportava?

1. Como é a sua relação 
com a sua família hoje? 
Quais são os 
comportamentos que você 
tem relacionados à família? 
O que você traz da infância 
para hoje com a família? 
Quando você se reúne com 
seus melhores amigos hoje, 
o que vocês fazem? O 
quanto do seu trabalho hoje 
é influenciado pelo que 
sonhava na infância?

(II) INFÂNCIA

2. Quem você sonha em se tornar 
hoje? O que você mais quer 
alcançar hoje? Quais 
comportamentos que tem hoje que 
você traz da infância?

(III) HOJE
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(IV) CONTRASTES E REFLEXÕES

1. O que mudou? O que evoluiu? O que foi 
exatamente como imaginava? O que foi 
completamente diferente ao que imaginava?

3. O que as pessoas diriam 
sobre você hoje? Quem te viu 
na infância, o que as pessoas 
pensariam de você hoje? O 
que elas falariam a seu 
respeito?

5. O que as pessoas 
diriam que estaria 
diferente em você hoje 
comparado com você 
na infância? O que as 
pessoas diriam que 
estaria semelhante em 
você hoje?

6. O que você precisa deixar para 
trás?

7. O que você precisa resgatar lá de 
trás que vai te ajudar com os seus 
objetivos?

4. O que existe de qualidade e 
forças entre você quando 
criança e agora como adulto? 
Quais são as principais 
capacidades e competências 
que você conseguiu carregar 
pela vida? Quais você deixou 
pelo meio do caminho?

2. Quais foram os progressos? Em que você 
avançou? O que você perdeu ao longo dessa 
caminhada? O que você deixou de ser? O 
que você construiu ao longo dessa jornada?


