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4º TESTE 
 

1 – Já avançamos bastante no curso, você já fez algum esforço 
para aceitar as pessoas como elas são ? 

 (   ) Estou me esforçando. 
 (   ) É um exercício bem difícil. 
 (   ) Já fiz algum progresso. 
 Explane (escreva sobre o assunto): __________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
2 – A aceitação dos erros do próximo nem sempre é interior 
 O que você acha disso ? 
 (   ) Não aceito bem os erros do próximo. 
 (   ) Aceito, mas luto para que ele melhore. 
 (   ) Aceito, inclusive intimamente, compreendo suas 

fraquezas.    Explane: 
 
 ______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
3 – “Extrair lucros eternos de perdas temporárias” – André Luiz           

A extensão do nosso apego aos bens materiais é provada 
quando os perdemos, todos ou em parte, você já viveu esta 
situação? 

 (   ) Ainda  não passei por essa experiência. 
 (   ) Não me conformo, sofro muito. 
 (   ) Sofro um pouco na hora, mas logo me conformo. 
     Explane: 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
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