
 

 
 

WWW.PATYPEGORIN.NET 

  



-

 
Preparei esse material com 
muito carinho e dedicação 
para você que escolhe 
acessar sua singularidade. 

Preparado para ser a chave? 

 
E se você fosse a chave?. 3 

 

E se o seu passado fosse a 
chave?.......................................... 4 

 

E se suas habilidades fossem a 
chave?.......................................... 5 

 

E se o que ama fazer fosse a 
chave?........................................... 6 

 

E se os seus sonhos fossem a 
chave?........................................... 7 

 

E se sua mensagem fosse a 
chave?........................................... 8 

 

Bora Criar?................................. 9 
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 E se você quando coloca mais de você em tudo que fizer 
em sua vida for justamente o que está faltando para 
acessar seu poder pessoal de transformação e evolução 
pessoal? 

 E se você fosse o criador das próprias cartilhas? E se você 
pudesse acessar seu próprio saber e com isso tomar 
decisões e fazer escolhas mais alinhadas com você? 

 E se você for a chave que abre as portas que estão 
trancadas em sua vida? E se você sendo você estaria sendo 
o convite para que o outro também acessar sua chave 
pessoal? 

 E se você não precisasse das respostas certas, mas das 
perguntas certas? E se uma simples pergunta pudesse 
agora mudar tudo imediatamente? 

Esse não é um workbook de respostas, e sim de perguntas. 

São as perguntas que movimentam sua energia pessoal. 
Experimente criar mais perguntas sobre tudo o que você escolhe 
mudar em sua vida e veja com seus próprios olhos o que 
acontece. 

Empodere-se de você, de sua história e seja a chave da 
transformação da sua vida. E o que mais é possível? 
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Escreva abaixo seus principais aprendizados: 
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)

Escreva abaixo tudo o que você sabe fazer (das pequenas as 
maiores coisas): 
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Escreva abaixo tudo o que você ama fazer (das pequenas as 
maiores coisas): 
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Escreva abaixo todos os seus sonhos: 
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Escreva abaixo o que você gostaria de dizer ao mundo: 



 

? 

 

Cada aprendizado, cada habilidade, cada paixão, cada sonho 

compõe o conjunto único da potência que é você. 

Não existe ninguém igual a você, ninguém com seu mesmo 

conjunto único e essa é sua singularidade especial! 

E se você pudesse colocar mais dessa singularidade em sua vida, 

na forma como faz suas escolhas e toma suas decisões? E se você 

fosse a chave? 

Esse é o convite das perguntas desse workbook, cada pergunta 

foi colocada aqui para que você explore mais a mágica de ser 

você. 

Como seria aumentar o volume de você 

e diminuir o volume do julgamento 

interno e externo em sua vida? Que 

energia você pode ser para acessar 

esse espaço de ser imediatamente? 

O mundo precisa de você e 

anseia por sua singularidade. 

É um prazer enorme ter 

feito parte, de alguma forma, 

da sua jornada. 

Gratidão e sucesso!
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