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 1    Costumo achar que tenho mais razão do que as pessoas que não pensam como eu? 
   2    Como me sinto quando sou criticado? E quando elogiado? 
   3    Com que sentimentos eu enfrento as situações adversas da vida? 
   4    Como me sinto quando eu ou alguém de minha família sofre uma agressão? 
   5    Com que disposição enfrento a mim mesmo quando reconheço que errei? 
   6    A violência que há no mundo me deixa revoltado? 
   7    Tenho  tendência a ver os outros com malícia ou maldade? 
   8    Abro mão de minhas convicções pessoais para não perder benefícios? 
   9    Encontro facilmente justificativas para "pequenos" erros de conduta? 
 10    Meus exemplos de conduta são bons para os que me cercam? 
 11    Diante dos maus, eu me afasto, aproximo-me ou sou indiferente? 
 12    Meu palavreado tende para o apoio ou para a crítica? 
 13    Minto com freqüência? 
  14   Como sinto a amizade sincera? 
  15   Fico aguardando o aplauso ou a aprovação dos outros? 
  16   Como vai minha disposição para o trabalho? 
  17   Com que disposição interior eu recorro à prece? 
  18   É difícil para mim perdoar uma ofensa? 
  19   Tenho tendência a exagerar meus sofrimentos? 
  20   Como divido o tempo entre as necessidades materiais e as espirituais 
  21   O que sinto diante de alguém em sofrimento? 
  22   Tenho confiança no futuro? 
  23   Dou espaço para fofocas? 
  24   O que faço quando sinto alguma tendência inferior querendo manifestar-se? 
  25   Tenho tendência a dar lições de moral para os outros? 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
- Para os exercícios de vida plena, temos formulários específicos  junto às aulas. 
- Lembramos que as aulas de números 79; 85; 102 e 110 o dirigente deve escolher 

o tema de acordo com  a necessidade  do aluno. Desta forma há o espaço em 
branco para a colocação do tema. 

- Alertamos para o cuidado de jamais enviar o exercício em branco, isto é sem tema. 
- Como subsídio anexamos esta listagem de sugestão de temas. 

 
      O dirigente deve estimular para que o aluno faça com seriedade os exercícios de Vida 
Plena, embora estejam programados para a NÃO devolução. 
      Se por alguma razão, o aluno devolver cabe ao dirigente apena registrar a realização 
do exercício. Não devendo opinar ou corrigir. Lembrando que a vivência  de vida plena 
deve ser livre. 


