ENSAIO PSÍQUICO
Atividade 2

PARA SE
RECONECTAR
COM O SEU “EU”
VERDADEIRO

Verifique se o seu EGO está ferido, se o domina e escraviza:
1. Responsa com sinceridade:
Você briga com a realidade?
É apegado as suas histórias de sofrimento?
É inseguro? Se ofende com facilidade? Você olha para o espelho e diz
coisas ruins sobre o seu corpo ou rosto? Você é carente? Tem medo do
futuro? Imagina tragédias, doenças, mortes? É trágico? Faz drama?
Acredita que os outros são culpados pelos seus problemas?
Sente culpa e vergonha? Se irrita com facilidade?
Sente necessidade de estar sempre certo? Sente o seu valor através do
que faz? Sente necessidade de vencer e conquistar para ser melhor?
Se auto deprecia? Se desvaloriza? Se acha inferior? Se martiriza? Se
sabota? Se pune? É teimoso? É resistente? É intolerante? Impaciente? É
arrogante? Tem baixa autoestima? Autoimagem negativa?
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