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101 PERGUNTAS TERAPÊUTICAS 
 
PREPARAÇÃO 

Antes de começar a responder, tire alguns minutos para se concentrar. Com os seus olhos 
fechados, faça respirações profundas se concentre por alguns instantes. Procure ficar bem 
relaxado e esquecer-se de outras atividades. Se concentre no agora e gradativamente deixa sua 
mente navegar por memórias do seu passado, sem regras, sem épocas, só momentos, pessoas, 
lugares, qualquer coisa que vier. Faça este exercício por cinco minutos antes de começar. 
 
AO RESPONDER 
Anote tudo conectado com a emoção e permita-se sentir de novo a infelicidade e a dor do passado, sempre 
que houver. 
 
 
GESTAÇÃO E NASCIMENTO 
1. Visualize-se e sinta-se na barriga da sua mãe. Você realmente estava sendo querido pela sua mãe e 
pelo seu pai? 
 
2. Quando você nasceu, você era do sexo errado? Você foi concebido porque ter um bebê era “uma coisa 
que se tem que fazer?” Você era bonzinho? 
 
3. Depois que você deixou de ser um bebê, quando foi que você se lembra da sua mãe e do seu pai terem 
lhe abraçado e dito que o amavam muito? 
 
 
MEMÓRIAS DE INFÂNCIA 
4. Como era a sua casa da infância? Era limpa, confortável, segura e aconchegante? 
 
5. A casa era uma bagunça? Ou talvez ela era anticéptica igual a uma enfermaria, onde não se permitia ter 
nada sujo? 
 
6. Seu pai e/ou mãe trabalhavam fora? 
 
7. Você ficava sozinho? Como se sentia? 
 
8. Papai era muito tirano ou conversava, ouvia e entendia? 
  
9. A sua mãe e seu pai deixavam você para os outros cuidarem? 
 
 
SUA HISTÓRIA 
10. Sofreu abandono, literalmente ou psicologicamente? 
 
11. Você foi abandonado através do divórcio ou da morte? 
 
12. Você foi adotado? 
 
13. Mamãe e papai fizeram uma aliança com você e os outros filhos para que ficassem do lado um do 
outro? (em algumas famílias existe uma divisão das crianças, alguns são. Da mamãe e alguns do papai, o que causa 

eternos conflitos). 

 
CARACTERÍSTICAS DE FAMÍLIA ONDE VIVEU 
14. Você gostava de estar com sua família? Era divertido? Cheia de amor? Alegre? Real? Ou era 
deprimente? Anestesiada e morta? Solitária? Ou não era nada? 
 
15. Qual era a maior preocupação na sua família? Era o dinheiro? O trabalho? O sucesso? 
 
16. O que era o mais importante na família? A educação? O status? As aparências? A saúde? A nutrição? 
A limpeza? A Igreja? 
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17. Como eram as mensagens não verbais e os comportamentos?  
Por exemplo: “sorria sempre”, “mantenha a cara”, “esconda os seus verdadeiros sentimentos”. 
 
18. Você recebia olhares atravessados? Como se sentia? 
 
19. A sua família era aberta? Eles realmente se comunicam e escutam uns aos outros? 
 
20. O que transmitia a linguagem corporal deles? Eles eram tensos, controlados? 
 
21. Como a sua família se comportava quando estava infeliz ou deprimida? Eles falavam sobre isso? 
 
22. Eles expressavam e colocavam os seus sentimentos diretamente? Ou era tudo escondido, secreto e 
ignorado? 
 
23. Quem era a vítima ou o mártir no seu sistema familiar? 
 

 
FORMAS DE COMUNICAÇÃO DA FAMÍLIA 
24. Como eram as interações e a comunicação na sua família? 
 
25. Qual era o assunto predominante que conversavam, se é que conversavam? 
 
26. Quem dominava a conversa e quem nunca falava?? 
 
27. A sua mãe e o seu pai eram calados, fechados, zumbizados e mortos? 
 
28. Como eram as demonstrações de afeto na sua família? 
 
29. Como as pessoas da sua família reagem diante ao contrato físico, se é que existe algum? 
 
30. Sua mãe e seu pai manifestam carinho físico um com o outro, se abraçando, se dando carinho? 
 
 
CARACTERÍSTICAS SOBRE COMO SEUS PAIS SE EXPRESSAVAM 
31. Qual era o tipo de atmosfera que os seus pais criavam na sua casa? 
 
32. Como eles agiam quando estavam zangados? 
 
33. Seu pai demonstrava a raiva explicitamente? 
 
34. A sua família gritava e berrava? 
 
35. O que eles faziam com a raiva deles e como é que você reagia? 
 
36. Eles encobriam, suprimiam e abafavam a raiva com um sorriso? Eles eram autênticos ou falsos? 
 
37. Mamãe e papai demonstravam a raiva da mesma maneira? Ou de maneira opostas? 
 
 
 
COMPORTAMENTOS GERAIS DOS SEUS PAIS 
38. Mamãe era o modelo para todas as mulheres e papai o modelo para todos os homens. A maneira pela 
qual você se relacionou com os seus pais quando era criança, é como você se relaciona hoje em dia com 
as mulheres, e os homens, os amantes, os cônjuges e com os seus filhos? 
 
39. Mãe e pai faziam companhia á você com amor e interesse ou eles pensavam neles primeiro? 
 
40. Os seus pais eram centrados ou estáveis ou eles corriam de um lado para outro igual barata tonta? 
 
41. Como eles reagiam quando surgiam problemas repentinos? 
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42. Com ansiedade e medo? Com equilíbrio? Ou eles entravam em pânico? Eles ficavam paralisados? 
 
43. Eles se distraiam com outras tarefas sem importância? 
 
44. Como se comportavam quando você ficava doente ou quando eles ficavam doentes? Ou você aprende 
que se fingir de doente era a única maneira de conseguir atenção negativa?  
 
45. O seu pai ou a sua mãe era alcoólatras, viciados em drogas ou hipocondríacos? 
 
 
SEUS IRMÃOS E IRMÃS 
46. Quando nascia mais um filho, um nenê, lhe ensinaram que era o nosso nenê, para que assim você 
pudesse aceitar amorosamente o nosso nenê, ou ele era o nenê de mamãe e papai? 
 
47. Você se sentiu deixado de lado, rejeitado e inseguro com a chegada de um novo irmão ou irmã? 
 
48. Como foi que a ordem de nascimento dos irmãos lhe afetou? 
 
49. Como era ser filho único? Ser o filho mais velho? Ser o mais novo? 
 
50. Os seus pais davam força à rivalidade entre irmãos?  
 
 
 
PODER E AUTORIDADE  
51. Quem era a figura de autoridade, o patrão na sua família? 
 
52. Quem tinha o poder? Como você reagia a esse poder? 
 
53. Como era manifestados o poder, a autoridade e o controle? 
 
54. O que acontecia quando o controle dos pais era desafiado, se é que eram desafiados? 
 
55. Papai tinha medo de mamãe ou mamãe tinha medo de papai? 
 
56. Você tinha medo de um deles ou dos dois? 
 
57. Você tinha medo dos seus irmãos ou irmãs? 
 
58. Ou você aterrorizava seus pais ou seus irmãos ou irmãs? 
 
59. Como é que era aterrorizado? 
 
 
SUA IDENTIDADE 
60. Quem era? O obediente; o submisso; o tristinho; o doentinho; o zangado; o rebelde, a vítima, o mártir; o 
dedo-duro. 
 
61. Você foi? O salvador? Aquele que ajuda? Aquele que apronta? Mãe ou pai substituto para os seus pais, 
irmãos? O meu menino, a garota problema? Ou o delinqüente? O pateta? O palhaço? 
 
62. Você era a criança perfeita com a qual mamãe e papai ficavam abobados? Se você era, você esta 
sempre tentando provar o seu valor e tentando viver à altura da expectativa deles. Se eles não foram 
 
 
SENTIMENTOS REINANTES 
63. Seus pais diziam que o amavam?  
 
64. Você se sentiu consistentemente amado e aceito pela mamãe e pelo papai? 
 
65. Mamãe e papai estavam ali, mas não estavam realmente nem ai? 
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66. Você se sentia cuidados por amor ou por dever? 
 
67. Qual era o clima de negatividade mais frequente na sua casa? 
 
68. O que é que você fazia com a sua raiva? 
 
69. Permita-se relembrar uma cena específica, onde a raiva era o traço que estava sendo exibido pelos 
seus pais. Procure se lembrar de uma cena onde você estava com raiva da mamãe ou do papai. Qual era o 
motivo? Experimente de novo o que você sentiu. 
 
 
MEMÓRIAS FINANCEIRAS 
 
70. Como a sua família se relacionava com dinheiro? 
 
71. O dinheiro era a causa de muitas preocupações? 
 
72. Eles falavam muito sobre dinheiro? 
 
73. Eles lidavam com o dinheiro de uma forma realista? 
 
74. O dinheiro era um assunto principal na vida dos seus pais? 
 
75. Eles eram extravagantes e mesquinhos? 
 
76. Eles brigavam, reclamavam, resmungavam por dinheiro? 
 
77. Ou nunca falavam sobre isso? 
 
78. Eles tinham problemas financeiros? 
 
79. Como eles lidavam com dinheiro? 
 
 
MEMÓRIAS SOBRE CASTIGOS 
 
80. O que é que seus pais fazem quando você ou seus irmãos se comportam mal? 
  
81. Como é que você e seus irmãos eram castigados? 
 
82. Você tinha que ouvir um sermão, ou você levava um tapa, uma palmada, um soco, um pontapé ou uma 
surra? 
 
83. Você recebia um castigo com mão de ferro e faziam com que você se sentisse rejeitado? 
 
84. Ou você nunca foi castigado e assim você aprendeu que o comportamento negativo vale a pena? 
 
85. Ou sua mão e seu pai usavam a disciplina de mão de ferro coberta pela luva de veludo do amor, lhe 
ensinando a distinguir o que é bom e o que é ruim, de tal forma que você podia aceitar um castigo justo 
sem se sentir rejeitado, magoado ou abandonado? 
 
 
DATAS ESPECIAIS DA INFÂNCIA 
 
86. Como eram os dias especiais na sua família? Natais, aniversário, eram dias seus ou deles? 
 
87. Estes dias eram considerados uma dor de cabeça necessária ou experiências de amor? 
 

 
DESEMPENHO ESCOLAR 
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88. Quando você trazia o boletim para casa, como isso era recebido? 
 
89. Era uma experiência feliz? 
 
90. Era a maneira pela qual você comprava a aprovação dos seus pais? 
 
91. Ou era uma ocasião cheia de apreensão dos seus pais ou você por vingança se rebelava e ganhava 
notas baixas para aborrece-los e também estragar o seu próprio desenvolvimento nos estudos? 
 
92. Ou ele deixou que sua mãe castrasse você?(se foi assim, veja que modelo de pai) 
 
93. Você foi humilhado por eles na frente de amigos ou de estranhos? 
 
 
FORMA COMO O SEXO ERA TRATADO 
 
94. Como era que a sua mãe e seu pai se sentia sobre sexo? 
 
95. Existia fidelidade sexual? Ou  tinham casos secretos? Havia incesto? 
 
96. Você foi molestado sexualmente? Ou tem vergonha da sua identidade sexual? 
 
97. Eles mostravam o sexo como sendo uma coisa sadia, limpa e bonita? 
 
98. O sexo era uma parte amorosa, alegre da vida deles, e adequada para se falar? Ou era uma coisa 
escondida, suja e que provocava ansiedade? 
 
99. Eles faziam com que o sexo fosse algo para se ter medo? 
 
100. A mensagem era faça o que quiser, mas não se deixe apanhar? 
 
101. Era um dever? Era algo para se ter ressentimento do marido ou da mulher? Alguma coisa que dava 
dor de cabeça? Algo que moça direita não fazia? Uma coisa que era pecado a não ser se for casado? 
 
 
 

 


