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Este material é para você desenvolver suas 

“relações”, fazendo a diferença em 2020. 

Um ano para propormos mudanças 

significativas e transformadoras, buscando 

um posicionamento autônomo com nossos 

desejos de mudança, realinhando nosso 

propósito, conectando aos desejos mais 

profundos de nossa alma. 

 

Quais são suas escolhas para 

2020? 

Cura! Metas! Discernimento! 

Vamos? 2020 
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Cura! Metas! Discernimento! 

Vamos para 2020? Em direção do novo.  

Este é o meu convite.  

Que tal exercitar isto agora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar e ao terminar, compartilhe nas 

suas redes sociais. 

#silvoneicoach #rslconstelacao 

 

  

Silvoneicoach 
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Este modelo foi construído por Silvonei Sonntag – Coach e 

Terapeuta. 

  

A proposta das perguntas é que você faça uma reflexão 

profunda, responda com tempo e conectado. A vida é feita por 

ciclos e claro, cada acontecimento é necessário para fazermos 

ajustes, realinhando nosso propósito provendo movimentos 

transformadores. 

 

Alguma vez na vida já se questionou qual o sentido dela? Há uma 

grande diferença entre o verbo "existir" e "viver" e viver 

ultimamente está completamente fora de questão. Hell DeLarge. 

 

Entretanto, sabemos que para promover essa mudança, 

precisamos estar conectados a nós mesmos. Para isso 

precisamos conhecer o caminho da 

transformação/desenvolvimento, não existe mágica ou atalhos, o 

que existe é a clareza de cada um de nós, nosso processo de 

desenvolvimento. Minha proposta é que você faça essa reflexão. 

 

Aceita a ideia? Vamos para 2020 mais conectados? 

  

Como você se sente para começar? Respire, relaxe e conecte 

com você, na sua mais intima conexão. Como você se percebe 

agora? 
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Faça uma reflexão do ano de 2019! Reflita a 

respeito de seus PADRÕES! 
 

Como foi o padrão de comportamento de sua VIDA SOCIAL? 

 

 

Como foi o padrão de comportamento de sua VIDA FAMILIAR? 

 

 

Como foi o padrão de comportamento de sua VIDA AMOROSA? 

 

 

Como foi o padrão de comportamento de sua VIDA FISICA? 

 

 

Como foi o padrão de comportamento de sua ESPIRITUALIDADE? 

 

 

Como foi o padrão de comportamento de sua VIDA 

PROFISSIONAL? 

 

 

SEUS MODELOS DE PENSAR, SENTIR E AGIR estão mais 

identificados com quem de seu SISTEMA FAMILIAR? 
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Faça a MUDAÇA EM 2020!  

Realinhe seus PADRÕES! 
Você quer ter mais conexão, estar mais perto?  Pessoas? 

Acontecimentos? Conhecimento? 

 

Quais sentimentos você escolhe e quer para 2020? 

 

Quem são as pessoas que você precisa ressiginifcar suas 

relações? Perdoar, alinhar, rever ..... afastar .... aproximar ... 

 

Com quais pessoas quero me “relacionar” melhor? 

 

Quais locais diferentes irei conhecer? Quais locais quero retornar 

e rever? 

 

Como alinhar SUAS “expectativas” passadas ao seu FUTURO? 

QUAL REALIDADADE você vai construir? 

Escreva 6 ações necessárias para que isso aconteça. 

 

 

Quem pode te auxiliar nesse processo? Como você pode 

compartilhar com alguém a respeito? Lembrando que quando 

compartilhamos com alguém, inconscientemente ficamos mais 

comprometidos. 

 

 

Quando você pensa em sua mudança; 

Quem vai ficar feliz com sua mudança? 

Quem ficaria incomodado ou com sensação de incomodo com 

sua mudança? 
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Com quem você verdadeiramente precisa se conectar a sua 

família? Pai, mãe .... Ancestralidade? 

 

 

Faça a MUDAÇA EM 2020!  

Promovendo verdadeiramente a mudança de 

PADRÕES! 

 
Quais são suas principais habilidades?  

 

 

Quais habilidades você precisa reforçar em 2020? 

 

 

Quais são seus “Padrões negativos”? 

 

 

Como você pode verdadeiramente aprender com esses padrões 

“negativos” ao ponto de ressiginifcar e incorporar a mudança? 

 

 

Reflita, escreva e visualize o processo, sai do plano mental e 

traga para a realidade.  

Faça um quando de visualizações, após escrever, visualize e 

medite a respeito. 

Diga a você:  

Eu sigo para 2020 com meu melhor, o que ficou para trás fopi 

aprendizado e integro todos esses aprendizados.  

EU SOU COMO SOU 
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GRATIDÃO 
Meu propósito é contribuir para a construção de um mundo de 

infinitas possiblidades através do Amor. 

 

Meu desejo é que você verdadeiramente faça os exercícios 

propostos e que eles realmente promovam mudanças 

transformadoras em suas vidas. 

 

Compartilhe nas suas redes sociais. 

#silvoneicoach #rslconstelacao 

 

 

Silvoneicoach 
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