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EXCELÊNCIA NA RELAÇÃO E A SUPERAÇÃO DOS JULGAMENTOS 
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RESUMO 

 Dentro da Programação Neuroliguística aprende-se técnicas de relacionamento para a 

abertura mental, a abertura de pensamentos, e estas técnicas ajudam e geram o não julgamento dos 

outros e principalmente de si mesmo. A principal delas é o rapport. Dentro dele consegue-se conectar 

com as pessoas e com o próprio ser, aprendendo os sentidos, cinestesia, o visual e auditivo e suas 

modalidades. Assim encontra-se a qualidade de um relacionamento de forma certa e respeitos 

mútuos, tirando o julgamento do outro e do próprio ser do caminho. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Rapport, Sentidos, Bom Relacionamento     

 

 

ABSTRACT  

Within the NLP techniques is learned relationship to mental opening, opening thoughts, and these 

techniques help generate and non-judgment of others and especially yourself. The main of that is the 

Rapport. Inside managed to connect with people and own being, learning the senses kinesthetic, 

visual and auditory and their modalities. Thus find the quality of a relationship of mutual respect and a 

certain way, making the judgment of others and own being of our way. 
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INTRODUÇÃO  

  

 

 Nos dias atuais pessoas tem dificuldade muito grande de ter um 

relacionamento, tanto de amizade, tanto amoroso, quanto profissional  e assim 

acabam fechando seus pensamentos e começam a ter um julgamento sobre as 

outras pessoas, e principalmente sobre si mesmo. Isto acaba dificultando a vida das 

pessoas, gerando muitos desentendimentos, muitos sentimentos e momentos ruins. 

Mas dentro da Programação Neurolinguística  aprende-se técnicas para a abertura 

mental. A principal delas é o rapport, que ajuda na influência de relacionamentos e 

de respeitos mútuos e também para o não julgamento de pessoas e de si mesmo. 

Com está técnica aprende-se a conhecer o outro melhor e o conhecimento de si 

mesmo, assim podendo ter um relacionamento melhor tirando o julgamento do 

caminho.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Rapport 

 

Criam-se os relacionamentos pelos pensamentos das pessoas e pelo que 

elas fazem. Para serem influenciadas em qualquer relacionamento precisam de 

Rapport. Mas o Rapport só é construído depois de um relacionamento, ele é natural, 

para criá-lo tem que se deixar de fazer aquilo que poderia estar o impedindo. A 

Programação Neurolinguística fornece as habilidades, as técnicas para a criação de 

um relacionamento respeitoso e mutuamente influente dentre pessoas e o ser 

humano e ele mesmo, ao estabelecer, e ao construir rapport em diferentes níveis 

neurológicos.  
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Rapport não é um meio de manipulação, quem tenta fazer manipulação 

utilizando rapport está fechado para influências e para esta utilização as pessoas 

necessitam estar abertas.     

Como fazer a construção do rapport? Tendo interesse genuíno em outra 

pessoa e em si mesmo, sendo curioso quanto a quem é e como pensa e estando 

disposto a ver o mundo a partir de ponto de vista da outra pessoa, e tentando se 

colocar dentro do outro, no pensamento do outro. Para fazer esta construção e bons 

relacionamentos é preciso começar por acompanhar o ritmo de outra pessoa. Isto 

ocorre quando se entra no modelo de mundo de outra pessoa, de acordo com os 

termos dela, ou seja, tenta se tornar a pessoa pelo menos uma vez para sentir pelo 

que ela passa. É exatamente como andar ao lado dela no mesmo passo. Rápido 

demais, e ela terá que se apressar para acompanhá-lo, devagar demais e ela terá 

que se refrear. Em qualquer um dos casos, terão que fazer um esforço especial.  

Também é preciso acompanhar seu próprio ritmo. Às vezes, pessoas 

apressam-se em aplicar habilidades de PNL a outras, mas não a si mesmos. Muitas 

vezes, não respeitam nem tentam compreender a própria experiência, os próprios 

sentimentos e pensamentos, mas esperam ser capazes de mudar drasticamente 

com pouca preparação. Acompanhar o ritmo da própria experiência, dos próprios 

sentimentos e pensamentos, é dar atenção às intuições que tem em relação a 

outros, cuidando de si mesmo quando está doente, em vez de avançar 
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despreocupado e apreciando o momento presente em vez de mergulhar em planos 

e resultados futuros com muita precipitação.  

O acompanhamento do ritmo é o equivalente da compreensão do estado 

presente para a construção do estado futuro desejado mais apropriado e com mais 

empowerment.  

  A construção do rapport e o acompanhamento do ritmo, acontecem 

através da equiparação. Equiparação é o espelhamento e a complementação a um 

aspecto de outra pessoa. Não é copiar, é mais como uma relação. Quando um se 

equipara ao outro, mostra que está disposto a entrar no modelo de mundo do outro. 

Ele individualmente perceberá isso e assim os dois poderão se sentir mais à vontade 

juntos.  

 

 

Para a construção do rapport e de um bom relacionamento deve-se seguir 

e acompanhar o ritmo e a equiparação. A equiparação é muito importante pois 

através dela acontece a conexão entre as pessoas. Para isto acontecer a 

equiparação de comportamento é muito necessária. Ela significa equiparar os 
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movimentos de outra pessoa ao mesmo tempo em que uma pessoa mantém sua 

identidade e integridade. É como um dueto musical. Duas pessoas não tocam a 

mesma melodia, se harmonizam para produzir algo maior. Isto pode ser visto em 

ambientes harmônicos, como festas, restaurantes, parques, onde pessoas estão 

encontradas socialmente. Pode- se ver que estão intuitivamente equiparando sua 

linguagem corporal, tom de voz e especialmente o contato visual. Bons amigos 

frequentemente podem ser vistos em posturas similares, e amantes de “olhos nos 

olhos” e frequentemente respirarão juntos. 

Existem três elementos importantes na equiparação comportamental: 

linguagem corporal, tom de voz e linguagem. 

 

2. Linguagem Corporal 

Equiparação de: 

Padrão respiratório 

Postura 

Gestos 

Contato ocular 

  

3. Tom de Voz 

Equiparação de: 

Velocidade de fala 

Volume da fala 

Ritmo da fala 

Sons característicos (ex.: suspiros, bocejos, risadinhas) 

 

 Equiparação de tom de voz é muito útil para um bom relacionamento e o bom 

desenvolvimento de rapport principalmente ao telefone, onde há disposição apenas 

do canal auditivo e da voz, e palavras são muito importantes, são tudo que tem para 

o desenvolvimento de um bom relacionamento, ou seja, o rapport. 

 Mas a equiparação não verbal é muito mais poderosa do que a concordância 

verbal. Dá-se mais importância ao comportamento não verbal de uma pessoa do que 

suas palavras. Quando dois conflitam, tende-se a acreditar na parte não verbal da 



6 

 

 
 

mensagem. Ou seja, a linguagem corporal sempre está em primeiro lugar. E é a 

mais acreditada. Pode-se discordar verbalmente de alguém e manter rapport se 

manter a linguagem corporal na hora da discordância. 

 Toma-se cuidado, no entanto, para não equiparar linguagem de voz com 

demasiada exatidão. Pode-se obter bom rapport simplesmente se certificando de 

que não se desequipara. Em outras palavras, adota-se uma postura similar, mas não 

exatamente a mesma. Mentem-se a mesma quantidade de contato visual que a 

outra pessoa, porque é com isso que se sentirá a vontade. Um excesso de contato 

visual não é uma boa coisa. Ou seja, excessos não são bons. 

 

4. Linguagem 

Equiparação de: Palavras ou frases-chave que designam valores; 

Palavras que mostram como uma pessoa está pensando. 

 

  A essas, palavras que mostram como uma pessoa está pensando, denominam-

se predicados. Mostram que uma pessoa pode estar visualizando, ouvindo sons ou 

vozes mentais ou prestando atenção em sensações. Equiparando predicados, 

mostra-se à outra pessoa que respeita seu modo de pensar, e aprende que o 

julgamento do outro é feito pelo não conhecimento e a dificuldade de 

relacionamento.   
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 A equiparação de comportamento exige habilidade e respeito. Deve ser 

realizada a partir de um desejo honesto de compreender o modelo de mundo da 

outra pessoa. A simples imitação da linguagem corporal é copiar 

indiscriminadamente sem respeito e fará com que perca rapport muito rapidamente, 

tão logo a outra pessoa perceba. E perceberá. 

 A melhor maneira da obtenção de rapport, pela equiparação comportamental, é 

simplesmente evitar a desequiparação excessiva. (ex: não falar alto se  a outra 

pessoa estiver falando baixo, não ficar de pé se a outra pessoa estiver sentada, não 

falar devagar se a outra pessoa estiver falando rapidamente). Esteja à vontade e 

congregue  quando equiparar o comportamento de outras pessoas. Não equipare 

nada que não esteja à vontade. 

 A construção de um relacionamento e de um rapport poderoso acontece 

quando há o respeito e compreensão pelas crenças e valores que outras pessoas 

tem. Não é preciso a concordância com as crenças e valores, apenas o respeito por 

aquilo que é importante para a outra pessoa. 

 Valores não são lógicos, não podem ser justificados com razão, mas nem por 

isso são irrazoáveis. Não se pede a alguém que justifique por que alguma coisa é 

importante para ele a não ser que já se tenha um bom rapport e esteja em uma 

situação em que se sinta à vontade para explorar. 

 Construindo um relacionamento e um nível de rapport poderoso, ganha-se a 

identidade, que é dar atenção a uma pessoa como um indivíduo e não como 

membro de um grupo. Mas para ganhá-la  é preciso estar genuinamente interessado 

em quem a pessoa é em si mesmo e estar disposto a compartilhar algumas de suas 

próprias crenças e valores. Agendas ocultas e manipulação impedem rapport 

identidade. 

 Em um nível social, isso advém de uma cultura compartilhada. Em um nível 

espiritual vem de conscientização de que faz-se parte da humanidade. É aqui que 

você é mais você e mais conectado aos outros. 

 É possível ter rapport em alguns níveis mas não em outros. De modo geral, 

quanto mais sobe-se pelos níveis neurológicos, maior o grau de rapport que pode-se 

alcançar. A desequiparação em um nível mais alto poderá quebrar o rapport 

estabelecido em um nível baixo. 
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 A desequiparação é, no entanto, uma habilidade útil. Pode-se desequiparar 

linguagem corporal para encerrar uma conversa de forma natural. Quanto maior o 

rapport que constrói-se através da equiparação, mais eficaz ele será. Podem-se 

encerrar ligações telefônicas excessivamente demoradas desequiparando o tom de 

voz. 

Ou seja, o conhecimento e aprendizagem de rapport é muito importante para 

um bem viver, para um bom relacionamento, e para um bom autoconhecimento  

  Mas para a melhoria de um bom rapport e para um bom conhecimento 

da outra pessoa e mesmo de si mesmo, agora chega o momento  de ver e 

aprender  como cada pessoa se conecta, pelo seus sentidos. Cada um tem um 

mais forte e sente mais que o outro. 

 

 

 5. Sentimentos 

 

Visual 

Auditivo 

Cinestésico 

Olfativo 

Gustativo 

 

  A atenção é direcionada através dos sentidos. Prestando atenção no 

exterior enriquece-se o pensamento. Prestando a atenção no interior, torna-se 

sensível a seus próprios pensamentos e sentimentos, mais seguro de si e mais 

capaz de dar atenção ao exterior. 

  Há muito do que estar consciente. A atenção consciente é limitada a 

cerca de sete coisas, mas há muito mais que nota-se de forma inconsciente. A PNL 

cresceu através da modelagem, observando diferenças que outras pessoas não 

tinham notado antes, diferenças que acabaram por se mostrar significativas. Se 

tornam conscientes os movimentos dos olhos.  
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Muitas pessoas conseguem visualizar mais, e ouvir menos, outras tem um tato 

melhor, mas tem uma visualização pior e uma audição um pouco pior, e algumas 

ouvem bem e tem um tato bom mas sua visualização é muito ruim. Com isso pode 

se lembrar de momentos de vida o qual for melhor para seu sentidos. Mas todas as 

pessoas tem seu ponto fraco, ou seja, seu sentido fraco, audição, cinestesia, ou 

visual. 

  A maneira de se desenvolver é exercitar os pontos fracos. Separar 

certas horas para deliberadamente prestar atenção com seus sentidos mais fracos. 

Pode-se não se sentir a vontade, mais aprenderá mais. 

  Consciência em seu corpo. Normalmente, tentam-se apagar sinais de 

que não gostam em vez de prestar atenção neles. Quando presta-se atenção, é 

capaz de ter compreensão e apreciação de si mesmo em um nível mais profundo. 

Isto faz parte de acompanhar seu próprio ritmo, simplesmente estar consciente de 

seus pensamentos, sentimentos, emoções e estados sem necessariamente tentar 

mudá-los. Quanto mais as pessoas tornam-se conscientes de seu mundo interno, 

mais apreciam quem são e se conhecem melhor. 

  A consciência interna sistemática é denominada inventário pessoal,  

e com ela conhece-se si mesmo de uma forma melhor e isso gera uma vida melhor. 

  Assim como se vê, ouve, sentem sabores, com toques e cheiramos no 

mundo exterior, também recriam-se essas mesmas sensações nas mentes pessoais, 

reapresentando o mundo através do uso interno dos sentidos das pessoas. Podem 

ser lembradas experiências verdadeiras passadas ou podem ser feitas imaginações 

de experiências futuras possíveis ou impossíveis. Pode-se imaginar sentado no sofá 

lendo um livro (isto é uma imagem visual lembrada) ou sentado em uma poltrona em 

Marte falando com seus amigos no seu celular (imagem visual construída). A 

primeira pode ter acontecido, a segunda não, mas pode-se representar ambas na 

mente. 

   Os sistemas representacionais são usados em tudo o que é feito pelo 

ser humano. Memória, planejamento, fantasiando, na solução de problemas e com 

tudo em relacionamentos.   
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Os principais sistemas são os seguintes: 

 

6. Sistema Cinestésico 

   

  Este é composto dos sentidos externos e internos de tato e consciência 

corporal pessoal. Também inclui o sentido de equilíbrio. As emoções também estão 

incluídas no sistema cinestésico, embora emoções sejam ligeiramente diferentes, 

são sensações sobre alguma coisa, e com isto são representadas cinestesicamente 

no corpo. Quando imagina-se estar equilibrado e tem a sensação  de tocar uma 

superfície lisa ou sentir-se feliz, está–se usando o sistema cinestésico. 

  Muitas vezes, os sistemas olfativo ou gustativo são tratados como 

sistema cinestésico. Esses dois são menos importantes nas culturas ocidentais, 

europeia e norte-americana. 
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7. Sistema Visual 

 

  As imagens internas são criadas visualmente pelo ser, sonhando 

acordado, fantasiando e imaginando. Quando imagina-se estar olhando um local 

favorito ou uma boa praia para passar as férias, ou um outro país para passear, está 

sendo usado o sistema visual, dentro da mente, e faz os sentimentos mudarem. 

Com isso novas energias são trazidas e entram no corpo da pessoa e esta, controla 

melhor seu próprio sistema e sua vida melhor. 

 

8. Sistema Auditivo 

   

  O sistema auditivo é utilizado para ouvir música internamente, falar 

consigo mesmo e ouvir novamente as vozes de outras pessoas. O pensamento 

auditivo é, normalmente, uma mistura de palavras e outros sons. Quando imagina-se 

a voz de uma amigo ou de uma pessoa que se ama, ou mesmo músicas que gosta-

se e outros sons conectados com isto, usa-se o sistema auditivo. E com isso, 

melhora a qualidade e técnicas de audição para ouvir o outro e a si mesmo. 

   

  

9. Sistema Olfativo 

 

   Este sistema consiste em odores lembrados e criados, que geram 

lembranças de coisas de nosso passado, que ficam no presente e podem gerar 

lembranças para o futuro, para fazer conexões com outras coisas. 

 

10. Sistema Gustativo 

 

   Esse sistema é composto de sabores lembrados e criados, que geram 

lembranças de coisas de nosso passado, que ficam no presente e podem gerar 

lembranças para o futuro, para fazer conexões com outras coisas. 

   Lembre-se de uma boa refeição. Lembre-se de como foi cheirar e 

degustar a comida. Está-se usando os sistemas olfativo e gustativo. 
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 Não utilizam-se os sistemas representacionais isoladamente, assim como o 

mundo não é experimentado através de um só sentido. O pensamento é uma rica 

mistura de todos os sistemas, assim como a experiência vem através de todos os 

sentidos. No entanto, da mesma forma pela qual alguns dos sentidos pessoais são 

mais desenvolvidos e mais sensíveis ao mundo exterior, alguns sistemas 

representacionais são mais bem desenvolvidos. As pessoas tendem a favorecer 

esses sistemas. O sistema representacional preferido geralmente é ligado a um 

sentido preferido, ou excepcionalmente agudo. Por exemplo, prestando muita 

atenção no que se vê, a uma grande probabilidade que esta pessoa utilize o sistema 

representacional visual em seus pensamentos. Com uma preferência visual, poderá 

estar interessada em desenhos, moda, arquitetura, cinema, televisão, artes visuais. 

Com uma preferência auditiva, poderá se interessar por línguas, livros, teatros, 

músicas, palestras. Com uma preferência cinestésica, poderá se interessar por 

ginásticas, esportes, profissionalismo psicológico.  

 Não há maneira certa de pensar. Depende do que quer realizar. No entanto, 

pessoas criativas tendem a utilizar seus sistemas representacionais de formas mais 

flexíveis. A criatividade, muitas vezes, envolve pensar em coisas com outro sistema, 

talvez para, literalmente, ver sob um novo prisma.  
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   Conhecendo bem os sistemas representacionais, e principalmente o 

próprio sistema representacional, tem-se uma convivência melhor, com o si próprio, 

com o mundo, meio ambiente e com os outros seres. Para um bom relacionamento, 

um bom conhecimento de sistemas representacionais e respeito a eles está em 

primeiro lugar. E com este conhecimento, a conexão vem em seguida, e o 

julgamento do outro fica inexistente. 

   O sistema representacional que está sendo utilizado se mostra dentro 

da linguagem corporal através da postura, do padrão de respiração, do tom de voz e 

dos movimentos oculares. Cada sistema, auditivo, visual ou cinestésico tem suas 

características mostradas mais fortes junto ao sistema representacional e a cada 

pessoa. Sem esquecer que todos tem todos os sistemas.  

    

 

 

11. Visual 

   Movimentos oculares desfocados, ou para cima à direita, ou à 

esquerda, com a velocidade de voz geralmente rápida e o tom de voz alto e claro. A 

respiração alta e pouco profunda na parte superior do peito. E posturas e gestos 

com bastante tensão no corpo, frequentemente com pescoço estendido e tipo 

corporal mais magro. 

 

12. Auditivo 

    

   Movimentos oculares na linha mediana, tom de voz melodioso, 

ressonante, em ritmo médio. Normalmente possui um ritmo subjacente. Respiração 

regular no meio do peito. Tipo corporal normalmente mediano, com movimentos 

rítmicos corporais, como se estivesse ouvindo música. A cabeça pode estar 

inclinada para o lado na posição de telefone, como se estivesse pensando. 
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13. Cinetésico  

    

   Movimentos oculares abaixo da linha mediana, geralmente para a  

direita, tonalidade de voz baixa e mais profunda com velocidade, normalmente, mais 

lenta e mais macia, com muitas pausas. Respiração mais profunda, normalmente 

vinda do abdômen e ombros arredondados, cabeça baixa, tom muscular relaxado, 

podendo gesticular para o abdômen e para a linha mediana.  

    Estas são as principais pistas de acesso, ou formas principais de como 

se mostram nas pessoas e em seus corpos ás diferentes maneias de sistemas 

representacionais. Neles dão nos indicações como pensamos. Estas são 

generalizações e não são verdadeiras em todos os casos. 

   Agora para bons relacionamentos, pra bom conhecimento de outras 

pessoas e para o não julgamento de outros, é muito importante exercitar todos os 

sentimentos, todo o sistema representacional, mesmo que já seja bom em um deles. 

Pois reconhecendo os outros, saberá como tratar melhor outras pessoas, e poderá 

ter um melhor relacionamento e um não a julgar sem conhecê-la.    

             Quando usa-se o sistema representacional visual, vê-se imagens em 

sua mente. Isso é importante para um pensamento claro, designa criatividade e 

sucesso na maioria das matérias acadêmicas. Todos são capazes de visualizar, 

embora algumas pessoas aleguem não conseguir criar qualquer imagem mental. No 

entanto, todos devem criar imagens mentais, do contrário como reconheceriam onde 

moram, ou pessoas com quem convivem e vivem? O reconhecimento envolve 

equiparar o reconhecimento que se vê a uma imagem lembrada. Se não se tivesse 

qualquer imagem lembrada, não poder-se-ia reconhecer coisas conhecidas. Não 

tem-se consciência das imagens armazenadas no momento, pois isso ocorre tão 

rapidamente, mas elas têm que estar la, dentro da mente. A única alternativa seria 

trabalhosa: encontrar uma equivalência através de uma descrição verbal de todas as 

coisas similares que se lembra. Descrições verbais levam muito tempo e nem 

sempre saem como esperávamos e são interpretadas como esperávamos. Uma 

imagem oferece as informações em um piscar de olhos. Olhe à sua volta quanto 

tempo levaria para descrever seu entorno em palavras. Com uma imagem seria 

muito mais fácil.  
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 Alguns livros sobre visualização dão a impressão de que todos podem ver 

espantosas imagens em três dimensões que ficam impressas na mente durante 

minutos de cada vez e que qualquer coisa a menos não é o bastante. Mas isto não é 

verdade. As pessoas variam muito no quão facilmente e vivamente podem visualizar, 

mas todos podem melhorar sua clareza e controle com a prática. Todos tem 

memória de imagem, mas algumas tem memória melhor, ou seja sistema visual 

melhor. 

 O treinamento em PNL ajuda a se tornar mais consciente e a ter mais controle 

de imagens mentais para poder pensar de forma mais criativa e flexível. Ou seja, 

mesmo tendo mais dificuldade com o sistema visual, treinamentos e exercícios 

trazem mais facilidade e ajudam uma melhor visualização. 

 

 

14. Auditivo 

 

   Ser capaz de imaginar sons com clareza tornará seu pensamento 

flexível e criativo. Derivará maior prazer de música e será capaz de mudar seu 

diálogo interno de forma a torná-lo mais apoiador e positivo. 

   Nem todos são capazes de imaginar sons e ouvir sons com a mesma 

clareza. Mas sempre há formas de exercitar e melhorar, para pessoas que tem mais 

dificuldades de ter sons em mente e mesmo para pessoas que já tem facilidade com 

eles. 

 Há duas estratégias que podem ajudar a ouvir sons mais claramente em mente: 

1. Visualize outras pessoas fazendo som. Veja-as dedilhando um violão, 

tocando um tambor e um violino. Ao ver isto o som virá naturalmente. Essa 

estratégia funciona bem para quem for bom em imagens mentais. 

2. Imagine-se tocando o instrumento. Não importa se sabe fazê-lo ou não. 

Imagine-se tocando um violão, um tambor ou um violino. Ouça os sons ao 

fazê-los. Crie uma imagem associada, como se estivesse lá de verdade 

olhando pelos seus próprios olhos. Essa estratégia funciona bem para quem 

tem facilidade para imaginar sensações. 
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   Com estes estilos de exercícios, e vários outros, facilitam, fortalecem e 

melhoram a forma e os sentidos de imaginar sons, para os que tem dificuldade e 

também para os que tem facilidade. 

 

15. Cinestesia  

 

   De muitas maneiras, o tato é o mais imediato dos sentidos. Ele põe as 

pessoas em contato com o mundo. Dize-se “ver para crer”, mas para muitas pessoas 

tocar torna as coisas reais. 

   A PNL ajuda a todos a fazer uso dos sentidos, especialmente através 

da consciência corporal. O sistema representacional cinestésico tem quatro 

aspectos. Um deles é a consciência corporal, o sentido proprioceptivo ou memória 

muscular. Nele, o senso de seu corpo físico é parte essencial do rapport com a 

pessoa, sendo a base para que se sinta fisicamente saudável e para o bem estar. 

Sem um senso de consciência física é impossível ter um relaxamento.  

   Nem todos tem a facilidade para ter memória muscular, e ela leva mais 

tempo para ser adquirida que a visual e a auditiva. Mas como leva mais tempo para 

ser adquirida, leva mais tempo para ser deixada também. Ela é muito importante 

para a pessoa. E com treinamento e exercícios consegue-se obtê-la com mais 

facilidade para as pessoas com dificuldade, e para os que já têm, é sempre 

importante exercitar.  

   Outro aspecto cinestésico seria o sentido do tato, que é forma mais 

básica de comunicação das pessoas, ou seja, já começam desde cedo a tocar nas 

coisas para poder compreender o mundo. Quanto mais sensível se é a sensações e 

ao tato por dentro, mais se é por fora, também.  

   O terceiro aspecto da cinestesia seria o equilíbrio , que seria um senso, 

um trato especial que tem-se no interior pessoal. 

   O último aspecto são as emoções. Elas são sensações sobre outros 

sentimentos. Estão ligadas conscientemente ao ser e suas capacidades de senti-las 

fazem parte dele mesmo em seu ritmo. A medida que tornam-se mais sensíveis as  

emoções , assim também a expressão emocional se torna maior e percebe-se que 
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há significado e valor em todas as emoções. Mesmo as que possam significar 

negativas.  

   A partir do momento em que sentir emoções como sendo suas, não 

como algo a ser mantido à distancia, será dono delas e terá mais escolhas quanto a 

como lidar com elas. 

   Emoções tem uma importância muito grande na vida das pessoas e 

assim que elas entendem elas mesmas e as outras pessoas, crescem na vida, e a 

vida melhora, então é bom saber e pensar em suas emoções.  

   Os aspectos do sistema representacional cinestésico tem uma 

conexão, e todos tem um treinamento para um conhecimento melhor de si mesmo e 

de outras pessoas. Com isso gera uma melhora de vida, melhores relacionamentos, 

e não julgamento de outras pessaos sem antes o seu conhecimento. 

  Para um bom conhecimento de tudo isto, de todas as pessoas, e 

principalmente de si mesmo, existem técnicas e exercícios fáceis e interessantes 

para serem feitos, individualmente e em grupo. Estes exercícios iniciam-se assim: 

 

Vivência 1 
 
Olhando Para Os Olhos 
 
Grupos de 3 pessoas: A, B e C 
1. A fará perguntas para B, aguardando a resposta não verbal. 
2. B ouvirá a pergunta, responderá interiormente, sem verbalizar. 
3. C observará durante a resposta, qual o movimento que os olhos de B fizerem. 
4. Podem acompanhar o desenho dos olhos. 
5. Fazer 6 perguntas e depois inverter posições. Sugestões de perguntas para 
induzir espécies específicas derespostas: 
 
I. Imagens Visuais Recordadas (passadas). 
-Quantas janelas têm em sua casa? 
-Qual é a primeira coisa que você vê quando acorda? 
-De que cor são os olhos do seu melhor amigo (a)? 
 
II. Imagens Visuais Construídas (futuras). 
-Imagine-se de cabelos longos ate os joelhos. 
-Qual seria a aparência de um hipopótamo cor laranja com manchas vermelhas? 
-Qual seria sua aparência visto do outro lado da sala? 
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III. Auditivas Recordadas (passadas). 
-Qual foi a última coisa que eu disse? 
-Recite para si mesmo: Hoje o dia está agradável... 
-Qual a primeira palavra que você disse hoje? 
 
IV. Auditivas Construídas (futuras). 
-Se você encontrasse Jesus Cristo o que perguntaria para Ele? 
-O que diria se alguém anunciasse sua iluminação imediata? 
-Ouça a sua voz dizendo: - Fique tranquilo, você alcançou todos os seus objetivos. 
Já realizou toda a sua 
missão na Terra. 
 
V. Diálogos Internos 
-Diga a si mesmo. Posso ou não posso mudar minha vida? 
-Diga a si mesmo: Olá querida (o). Estou aqui. 
-Diga a si mesmo uma coisa que você frequentemente se diz. 
 
VI. Cinestesia (sensações corporais). 
-Como é ser feliz? 
-Qual a sensação de tocar a casca de um pêssego? 
-Sinta-se mergulhado em uma piscina de água gostosa, com hidromassagem. 
-Sinta a sua mão tocando o pelo de um animalzinho bem fofo e macio. 

 

Vivência 2 

Parte 1 
Descrever o que vejo de fato – foto 
Sem interpretação 
Quebrar estado: olhar lá fora – pular – chacoalhar 

 

Parte 2 
Espelhar o outro: entrar “No campo” 
Respirar junto. 
– “O que eu sinto”. 
Ex: - Eu sou (fulana)... E me sinto... 
Quebrar estado: olhar lá fora – pular - chacoalhar 

 
Parte 3 
Voltar para sua própria respiração: Meu campo: 
Ex: - O que Eu sinto neste momento é... 
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Vivência 3: 
 
A Fala algo com: 
1. (emoção agradável Ex: alegria); 
2. (emoção desagradável Ex: tristeza); 
3. (outra emoção agradável Ex: amor). 
Os outros (B e C) prestam atenção sem olhar. Na terceira rodada A fala uma frase 
com uma emoção 
escolhida em segredo. B e C deverão descobrir qual é a emoção escolhida por A. 
Mudar de posições. 

 

 ACOMPANHAR... O OUTRO 
 ACOMPANHAR... ACOMPANHAR... 
 ACOMPANHAR... ACOMPANHAR... 
 E ENTÃO CONDUZIR... PARA AQUILO QUE VOCÊ 
DESEJA NA COMUNICAÇÃO. 

 

Com estes exercícios e técnicas, além de ter um bom conhecimento de si 

mesmo e do outro e de si mesmo, a superação dos julgamentos e a excelência nos 

relacionamentos vão existir com mais facilidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passar pelo entendimento deste conteúdo é muito importante para cada 

pessoa, pois ajuda no reconhecimento de si mesmo, como poder viver melhor com 

você mesmo. Ajuda no reconhecimento melhor de outras pessoas ao seu redor, 

depois disso no relacionamento com elas. Pois sempre para ter um bom 

relacionamento primeiro precisa-se de si mesmo para conhecer bem e conhecer as 

outras pessoas bem também. Para isso existem ótimas técnicas e conexões 

explicadas neste conteúdo. rapport, e os Sentidos. Um bom relacionamento e um 

bom conhecimento de si mesmo e do outro para o não julgamento ajuda não 

somente nisso, mas traz uma melhoria de vida, pois traz o conhecimento melhor da 

vida e do bem viver além de poder ajudar o outro quando necessário.  
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