
       SINTONIA E HARMONIA COM O OUTRO 



Elias Santana 
 
8 de Dezembro de 2011 03:52  
"Hoje meu espelho disse que eu sou lindo, 
elegante, atraente e simplesmente o 
cara!" 
Se ele me falasse o contrário eu quebrava 
ele! Rsrsrss 
 
 
                                                                      (no Facebook, dia desses às seis da manhã...) 

 
 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1148474887&mid=54a4db5G674848d7Gfc0b52G96&bcode=0ArvDvfN&n_m=b.milioni@uol.com.br


Eis o que aprendi, 

procuro fazer e vou 

compartilhar com 

você e queira Deus 

que eu possa ser 

de alguma utilidade 

para você hoje! 



 
Segundo Goleman e a Inteligência 
Emocional, “a empatia nada mais é 
do que estabelecer-se uma sintonia 
emocional entre dois ou mais seres 
que se compreendem mutuamente, 
ou pelo menos, um compreende o 
outro em suas necessidades de 
afeição”.  
 
 



Trata-se aqui de sintonizar nossas emoções e 
vibrar com elas em harmonia com as 
emoções de outra pessoa.  
 



E  essa história de  
expressão pela 
emoção vem desde 
cedo, muito cedo!  









HARMONIA: UMA CONSTRUÇÃO DIALÉTICA 



EXERCITANDO A SINTONIA COM O TREINANDO 

O Universo inteiro é uma  
incessante harmonização 
de energias e movimentos 
em sintonia! 



EM CERTOS CASOS A HARMONIA É MANTIDA POR 
MEDIDAS RADICAIS! 



Estar em sintonia  com o outro  não é só 
transmitir conteúdos! 

 
Se faz através de muitas formas, como 

veremos a seguir mas antes... 
 
 
 

           O ser humano precisa de sintonia, mesmo que varie a linguagem! 



TOM DE VOZ 



GESTOS 



    UMA ENORMIDADE DE ESTÍMULOS 





EXPRESSÕES 
FACIAIS 



A COMUNICAÇÃO 
NOS LIBERTOU DA 

BARBÁRIE E A 
ESTAMOS 

PERDENDO!!! 



SINTONIA  É ABRIR PORTAS PARA O UNIVERSO DO OUTRO! 

CADA PORTA NO OUTRO 

É UMA JANELA  EM NÓS  

MESMOS! 

 



INTUIÇÃO 

 ”Se sua intuição lhe diz para fazer algo que seus 
sentimentos confirmam ser o caminho certo para agir e, ao 
investigar os fatos, seu julgamento concorda que parece ser 
um movimento consistente, pode estar certo de um bom 
desfecho.”  
                                                                 Laura Day 

Dê uma chance à sua intuição! 



O olhar direto denota  a sintonia com o outro, 

com se queira ou deseja relacionar-se. Se os 
sentimentos são aceitos e retribuídos, pode-se ter 
certeza de que há empatia entre ambas.  





QUEM QUER PARTICIPAR AGORA DE UMA CERIMÔNIA SIMBÓLICA  

DE RECUPERAÇÃO DA ATENÇÃO NO OUTRO? 



O estado de espírito positivo confirma a lei da atração dos 
pensamentos e dos sentimentos entre os afins.  



VOCÊ ACREDITA  

EM AMOR À  

PRIMEIRA VISTA? 



NÃO RARO, INCÊNDIOS NOS DEVORAM DE DENTRO PRA 
FORA...E NÃO DÓI! 



SORRISO 



Feed sem back  
é igual a beijo não 
correspondido, né? 

 
Faltou sintonia... 



PRIMEIRA PREMISSA 

PARA A SINTONIA 

 

Entregue-se, de cara, ao 

DESAFIO de começar a 

ser a DIFERENÇA na vida 

do outro! 



 

SEGUNDA PREMISSA:  

JAMAIS ESQUEÇA QUE... 

Você e sua ATITUDE 

podem ser a ponte entre 

você e todos a quem 

queira bem! 



...veja o alerta de um veterano 

trapezista: “jogue seu coração  

sobre as barras e seu corpo irá 

segui-lo”. 

TERCEIRA PREMISSA 

 

 

Para sintonizar a emoção do outro... 



QUARTA PREMISSA 
 
Seja luz intensa na vida das pessoas...TODAS as pessoas! 



 

QUINTA PREMISSA 

 

Dê 100% de si e do que disponha! 

 

Seu MELHOR é como o outro se sente 

MELHOR por SUA causa! 

 

 

 

 

 

Esta é uma atitude de DOAÇÃO! 



SEXTA PREMISSA 

 

Espelhar no outro é o reflexo de seu estado interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Através da sintonia emocional estabelecida, o outro 

pode extrair um grande prazer da sensação que você 

lhe causa! 



É PRECISO UM IMENSO E IRRESTRITO AMOR 

 PERMEANDO A RELAÇÃO COM O OUTRO! 

SÉTIMA E DEFINITIVA  

PREMISSA 



A NATUREZA, A FÍSICA, A VIDA ENFIM PROVAM QUE 
A SINTONIA É NATURAL! 

 
PRESTENÇÃO!!!   





Sempre que o elemento SINTONIA entra em qualquer 
tarefa que realizamos, a qualidade de trabalho melhora 
imediatamente, aumentando a sua quantidade sem que 
haja aumento de fadiga ou aborrecimento.  



PARA TER UMA  SINTONIA EFICAZ 

-Tenha naturalidade e espontaneidade ao falar 

-Trabalhe sua emoção e o entusiasmo 

-Tenha uma postura correta diante das pessoas 

-Fale com as pessoas e não para as pessoas 

-Cuide do que disser porque pode ferir ou curar 

-Preste atenção nas pessoas…TODAS! 

-Respeite a norma culta da expressão 

-Trate a todos com AMOROSIDADE 

-Estabeleça vínculos emocionais 



Os obstáculos não devem impedir você. Se você se deparar com um 
muro, não vire e desista. Imagine como fazer para pular, atravessar 

ou dar a volta. 
Michael Jordan 



SINTONIZAR É FOCAR PROFUNDAMENTO O OUTRO! 



Seja generoso (a) na 

doação do que seja, 

tenha ou saiba e fará a 

diferença na 

vida das pessoas e elas 

lhes serão 

gratas a vida inteira! 

 

Dê um pouco do seu ouro, 

da sua prata! 

 
TOME A INICIATIVA 

DE VIBRAR A  

ESCALA DA HARMONIA! 



PENSE UNS SEGUNDINHOS  

E DIGA O QUE É A FORMA  

MAIS INTENSA, 

PURA E HUMANA DE SINTONIA! 



SiNTONIZAR É ACESSO PROFUNDO AO MELHOR DO 

OUTRO! A HARMONIA É RESULTANTE! 

 

 







OLHE ASSIM PARA O OUTRO E VAI DAR CERTO!  

EXPERIMENTE...DÓI NÃO!  



MO 

UMA BOA ATITUDE PARA 
QUE POSSAMOS USAR COMO 

UMA REFERENCIA! 





AMOR E SINTONIA RESULTAM NA PERFEIÇÃO DA  

OBRA DIVINA! ESTÁ MAIS QUE PROVADO QUE DEUS  

EXISTE E QUE ESSA HISTÓRIA DE SINTONIA ENTRE 

 OPOSTOS SAIU DA CABEÇA DELE, NÉ? 



FAÇA A SUA ESCOLHA! 



Está acabando! Só mais um minutinho! 



Bem...cheguei até aqui... 

dei tudo de mim... 

tenho mais não... 

...só amor por vocês! 
Obrigado, gentes! 


