40 razões para fazer psicoterapia.
Por Tatiana Sampaio
Caso você responda sim a alguma das perguntas abaixo, relativamente comuns em
pessoas que convivem na sociedade, você poderá alcançar uma melhor qualidade de vida com
a psicoterapia.
1.

Busca autoconhecimento?

2.

Está passando por um período difícil?

3.

Se fosse possível, gostaria de apagar partes de seu passado?

4.

Já sofreu uma grande perda?

5.

Gostaria de gerir conflitos de maneira mais eficaz?

6.

Envolve-se nas mesmas situações repetidas vezes?

7.

Não consegue guardar dinheiro?

8.

Tem problemas com seu gestor?

9.

É gestor de pessoas ou quer se tornar um dia?

10. Fica incomodado ao receber feedback?
11.

Sente angústia ao fazer o cálculo do tempo de trabalho ainda necessário para se

aposentar?
12. Não suporta uma determinada pessoa?
13. Sente irritabilidade com frequência?
14. Tem dores no corpo?
15. Tem, com frequência, os mesmos problemas de saúde?
16. Tem problemas para dormir?
17. Esquece ou troca determinadas palavras?
18. Sente-se ansioso em determinadas situações?

19. Sente que seu casamento não anda bem?
20. Gostaria de ter melhores relações familiares?
21. Tem dificuldade em lidar com seu filho (a)?
22. Sente que sua vida sexual poderia melhorar?
23. Consome algum alimento com frequência maior do que a desejada?
24. Evita conflitos?
25. Tem dificuldade em dizer “não”?
26. Sente cansaço com frequência?
27. Acha que deveria investir mais tempo em lazer, na família ou no parceiro?
28. Tem atitudes impulsivas e depois se arrepende?
29. Acha que passou por dificuldades por culpa de outras pessoas?
30. Já teve inveja de alguém?
31. Sempre encontra uma justificativa externa a você para erros ou dificuldades?
32.

Mantém com os outros uma imagem de força e sensatez, evitando a expressão de

sentimos como raiva ou tristeza?
33. Teve a carteira de motorista pontuada mais de uma vez?
34. Está sempre insatisfeito, mesmo logo após desejar o que alcançava?
35. Tem dificuldades para cumprir horários ou seguir regras?
36. Sente medo incontrolável por algo?
37. Tem dificuldade de se concentrar?
38. Repete palavras e frases mentalmente de forma sucessiva?
39. Cria rituais que não fazem sentido nem mesmo para você, mas que não consegue evitar?
40. Quer se tornar uma pessoa cada vez melhor?

