
 

 

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA O COACHING?  

Entrar no processo de coaching vai levar você a conhecer alguns dos seus limites, para poder superá-los. O questionário 
a seguir é um estímulo para você começar a verificar atitudes de realização que já possui e identificar algumas que 
merecem aprimoramento. 

Você consegue se imaginar, verdadeiramente, como uma pessoa que possui as características necessárias para 
alcançar e manter as suas metas, uma vez realizadas? 

Sim/Não 

Nos momentos críticos de decisão, você costuma pensar sobre o porquê de querer um objetivo, assim ganhando uma 
força interior para tomar a decisão certa? Tomar decisões acertadas é fácil para você? 

Sim/Não 

Você consegue mentalizar, frequentemente, os seus objetivos como se fosse já realizados, vendo-os, ouvindo-os e 
sentindo o êxito antes disso acontecer, em vez de ficar preocupado que as coisas não darão certo? 

Sim/Não 

Você está mesmo determinado a alcançar o êxito nos propósitos, disposto a realizar mudanças, talvez dramáticas, no 
seu estilo de vida para que alcance seus objetivos? 

Sim/Não 

Você se sente confiante (honestamente) de que você alcançará seu objetivo no prazo de tempo que você se deu? 

Sim/Não 

Está comprometido a realizar as ações diárias - pequenas e grandes - para conseguir sua meta? 

Sim/Não 

Você está curtindo o desafio de alcançar seus objetivos? Consegue gostar do processo em vez de sentir que está 
forçando sua barra? 

Sim/Não 

Está reservando o tempo necessário para aprender as habilidades novas e/ou os passos necessários para alcançar seus 
objetivos? 

Sim/Não 

Quando há recaídas e demoras, essas parecem pequenas e insignificantes a ponto de não abalar suas crenças 
apoiadoras nem lhe impedir de retomar o progresso? 

Sim/Não 

As vitórias do dia-a-dia fazem com que você tenha vontade de continuar perseguindo seus objetivos? Cada decisão 
acertada e cada ação tomada têm importância para você, mantendo-o motivado para seguir adiante? 

Sim/Não 

Está achando fácil o suficiente abrir mão de hábitos ou jeitos velhos associados com sua antiga maneira de fazer as 
coisas? 

Sim/Não 

Está congruente a respeito da aceitação do novo em termos de: vida, hábitos, rotinas, práticas diárias, etc., associados 
com o alcance de seus objetivos?  

Sim/Não 
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