
MAPA DO AMOR NA PRÁTICA.
Reflita sobre o seu mapa e escolha duas características 
que você deseja aprimorar na sua vida amorosa. 

Após a leitura do mapa, reflita sobre as
questões que mais lhe chamaram a atenção1.

Escolha  duas características que você
gostaria de trabalhar2.

Liste uma nova atitude que você vai tomar
para trabalhar cada uma das características3.

Determine um prazo para transformar essas
novas atitudes em hábitos na sua vida4.

Ao final do prazo, anote o que foi mais 
positivo para você na experiência e o que
mais trouxe aprendizados. Depois, anote
também as dificuldades encontradas

5.

Veja um exemplo de como usar:
www.personare.com.br/ferramentas

PARA USAR COM:
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MAPA DO AMOR



LISTE O QUE FOI MAIS DESAFIADOR DURANTE O PERÍODO. REFLITA SOBRE ESSAS 
QUESTÕES, ELAS PODEM SER AS PRÓXIMAS CARACTERÍSTICAS A SEREM TRABALHADAS

MAPA INFANTIL

MAPA DO AMOR NA PRÁTICA
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LISTE UMA CARACTERÍSTICA DA SUA VIDA
AMOROSA QUE VOCÊ QUER TRABALHAR

LISTE UMA AÇÃO QUE VOCÊ VAI TOMAR 
PARA TRABALHAR ESSA CARACTERÍSTICA

Releia o seu Mapa do Amor para dicas e reflexão

Em quanto tempo pretende 
trabalhar nessa característica:

LISTE OUTRA CARACTERÍSTICA DA SUA VIDA 
AMOROSA QUE VOCÊ QUER TRABALHAR

LISTE UMA AÇÃO QUE VOCÊ VAI TOMAR 
PARA TRABALHAR ESSA CARACTERÍSTICA

Releia o seu Mapa do Amor para dicas e reflexão

Em quanto tempo pretende 
trabalhar nessa característica:

LISTE O QUE FOI MAIS POSITIVO PARA VOCÊ DURANTE O PERÍODO

Aprender a respeitar o espaço do outro 
em momentos de introspecção.

Não anular minhas opiniões com medo 
de magoar o outro.

Teve uma noite que meu amor agradeceu por ter dado um espaço para ele pensar. Depois, 
sentamos e pude ajudar a resolver uma questão que estava incomodando no campo 
profissional.
Sugeri um restaurante que estava querendo ir e, apesar de ninguém conhecer e em um 
primeiro momento desanimarem um pouco, todos vieram depois me agradecer pela 
indicação e pela noite divertida que passamos juntos.

Nesse período foi muito difícil conseguir não perguntar se meu amor estava chateado. 
Mas consegui evitar uma discussão ao perceber com antecedência de que deveria 
realmente me afastar.
As pessoas ficaram surpresas de eu estar opinando tanto sobre onde deveríamos sair. 
Fiquei me sentindo estranha por estar com mais freqüência no centro das atenções e 
dos debates.

Não perguntar a cada 10 minutos se 
meu amor está chateado só porque ele 
está mais calado.

2 semanas

Vou sempre dar a minha opinião sobre o 
que devemos fazer. Mesmo que eu con-
corde com o que outras pessoas desejam.

2 semanas


