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Olá, sou a terapeuta Denise Custodio.    

A Roda da Vida vai te ajudar a escolher o desafio da #4 semana do “31 semanas 

de amor por mim mesma. Porque eu mereço!”  

Ela é uma ferramenta de avaliação pessoal, que você pode ou não mostrar para 

outras pessoas; aumenta a consciência sobre como anda a vida e apresenta o desafio para 

usar suas potencialidades e levar dinamismo para o dia-a-dia. 

Eu te convido a usar essa ferramenta para iniciar um processo de reflexão sobre 

aquilo que quer melhorar na sua vida. 

Vou te explicar direitinho como usá-la. 

É bem fácil. Pinte com lápis de cor – sim, bem colorida – o seu grau de satisfação 

com cada área da vida neste momento, numa escala de 1 a 10. 

Escolha aquela que quer melhorar e pense de que maneira pode fazer isso. 

Saia da zona de conforto. 

Eu criei um Plano de Ação que compartilharei com você para ajudar a colocar as ideias 

em ordem e conseguir realizar as ações que a farão sair vitoriosa de seu desafio pessoal. 

 

Abaixo, você vai encontrar as explicações para avaliar cada parte da sua vida. 

 

Seja forte e sincera consigo mesma, encare esse desafio. Você consegue!  

 

1. Saúde e disposição (Pessoal) 

Nessa parte, você vai avaliar sua situação de saúde atual. 
 

 Você tem se cuidado? 

 Precisa ir ao médico? 

 Está fazendo algum tratamento de saúde no momento? 

 Como anda sua disposição para enfrentar as tarefas do dia-a-dia? 

 

2. Equilíbrio Emocional (Pessoal) 

Aqui, você vai avaliar suas emoções 
 

 Você é explosiva, passiva ou se sai bem em situações de stress? 

 Tem se sentido triste ou alegre? 

 Suas emoções oscilam significativamente de um momento para o outro? 

 Você está satisfeita com suas ações e reações baseadas em seu estado emocional? 

 

3. Espiritualidade (Pessoal) 

Aqui, você vai refletir sobre as questões que transcendem o automatismo mental e 

emocional que a rotina diária cria. 

Espiritualidade pode estar ou não ligada à alguma religião. 
 

 Tenho prestado atenção se vivo e convivo, levando em consideração os meus direitos e os 

das outras pessoas? 

 Sou uma pessoa ética? Ou só cobro ética dos outros com relação àquilo que me beneficia? 

 Minhas atitudes contribuirão para ajudar a transformar o mundo num lugar melhor para 

mim e para todos? 

 Tenho responsabilidade ambiental? 
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4. Propósito e Realização (Conhecimento, Profissional, Estudos) 

Nessa parte, você vai refletir se está fazendo aquilo que queria quando pensou em seu 

propósito na vida e se está realizada. 
 

 Você está fazendo o que sempre quis como profissão? 

 Se sente realizada com o que sabe e o que faz? 

 Precisa escolher outro caminho profissional a seguir? 

 Tem planos para buscar conhecimentos e capacitação para aprimorar seu desempenho atual? 

 Você investe tempo e dinheiro na conquista da sua autoestima? 

 

5. Recursos financeiros (Conhecimento, Profissional, Estudos) 

Aqui, você vai avaliar como anda o setor financeiro da sua vida. 
 

$  Você ganha dinheiro suficiente para sobreviver? 

$  Seus ganhos são compatíveis com as sua capacitação? 

$  Você poupa para as fases difíceis? 

$  Você investe em seus sonhos? 

 

6. Aprender algo novo (Conhecimento, Profissional, Estudos) 

Nessa parte, você vai refletir sobre o que sabe e o que acha que ainda falta aprender, seja 

por motivos profissionais ou realização pessoal. 
 

 Quer aprender algo novo e totalmente diferente do que sabe?  

 Você investe em capacitação profissional? 

 Quer aprender algo que quer muito, mas não teve coragem de investir nisso? 

 Já parou para pensar se seus conhecimentos podem contribuir para a sociedade e gerar um 

impacto positivo na vida de outras pessoas na forma de trabalho voluntário? 

 

7. Amoroso (Relacionamentos) 

Aqui, você vai parar para pensar em como anda sua vida amorosa. 
 

 Você tem um relacionamento amoroso? 

 Esse relacionamento te traz realização? 

 Você coloca o outro como prioridade nesse relacionamento ou se valoriza na mesma medida? 

 Você quer ter um relacionamento amoroso? 

 O que sente com relação à expectativa de viver um relacionamento amoroso? 

 

8. Família (Relacionamentos) 

Nesta parte, você vai refletir no impacto da sua participação no grupo familiar e no impacto 

do grupo familiar na sua vida. 
 

 O tempo que passo com minha família é usado com qualidade? 

 Enfrento problemas de relacionamento familiar? 

 Sei como lidar com expectativas e conflitos familiares? 

 Estou realizada com a dinâmica familiar que estabelecemos para nosso convívio? 
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9. Vida social (Relacionamentos) 

Aqui, você vai pensar no ciclo de amigos, colegas e demais pessoas com as quais convive.  
 

 Você encontra tempo para se encontrar com os amigos ou só fica na intenção: “Vamos 

marcar para nos encontrarmos qualquer dia desses?” 

 Tem um bom relacionamento com os colegas de trabalho, curso e ou outras atividades? 

 Você pertence a algum grupo social, pessoas que se reúnem para desenvolver alguma 

proposta em comum? 

 

10. Lazer, Viagens (Qualidade de Vida) 

Nesta parte, você vai refletir sobre as maneiras que tem encontrado para relaxar e se 

refazer da correria diária nas demais partes da vida. 
 

 Você tem feito coisas ou ido a lugares que te divertem? 

 Pratica algum tipo de atividade voltada para relaxamento? 

 Separa um tempo para não fazer nada e se sentir bem com isso? 

 Investe em viagens e passeios par lugares que quer conhecer? 

 

11. Alimentação (Qualidade de Vida) 

Aqui, você vai avaliar se presta ou não atenção ao come e, principalmente, se tem consciência 

da importância de uma boa alimentação para uma saúde física e emocional equilibrada. 
 

 Você escolhe seus alimentos com base em uma dieta saudável e equilibrada? 

 Costuma substituir refeições por lanches? 

 Belisca doce ou salgado o tempo todo? 

 Precisa se submeter a alguma dieta por orientação médica? 

 

12. Atividades Físicas (Qualidade de Vida) 

Nesta parte, você vai parar para pensar se pratica alguma atividade, por mais simples que 

seja, em benefício do corpo e, consequentemente, da saúde. 
 

 Você pratica alguma atividade física regularmente? 

 Parou para pensar em começar a fazer alguma atividade física, mas desiste ou nem 

consegue começar? 

 Você já sentiu o prazer que o corpo sente depois de alguns minutos de caminhada, 

alongamento, yoga, dança ou outras atividades? 

 

Fazer a Roda da Vida é semelhante a se olhar no espelho. 

Enxergamos o que gostamos e o que não gostamos em nós. 

As opções também são as mesmas: 

não fazer nada para mudar o que não gostamos 

e continuar a conviver com as frustações ou 

mudar o que for preciso par nos sentirmos realizadas. 

Simples assim! 

Bora ter comprometimento com nosso bem-estar, saúde e harmonia. 

 

Um abraço afetuoso, 

                                          Denise Custodio, terapeuta. 


