


As linguagens do Amor

Como se comunicar nesta Torre de Babel



Problemas de Relacionamento



Sair de si 

mesmo, do 

mar ao qual 

estamos 

mergulhados!



Cada pessoa possui uma linguagem própria de se

expressar na vida, advinda de sua forma de ver o

mundo.



Relacionamento/Comunicação nunca é solitária, todos os envolvidos tem 
responsabilidades.



Eneagrama

Astrologia

Psicologia

Filosofia



Tipos Psicológicos - Jung



Funções Psíquicas

Julgamento e Percepção

Sentimento                              Pensamento

Sentimento

Sensação

Intuição

Pensamento

Sensação  Intuição

Funções menos 
desenvolvidas

Funções 
principais



Funções Psíquicas

Desenvolvimento

Sensação      Sentimento     Pensamento     Intuição



Distribuição da Energia

Mariana

Pensamento

Sensação

Intuição

Sentimento

Pedro

Sentimento

Intuição

Sensação

Pensamento



• Imparcialidade

• Melhor para todos 

dentro de uma razão

• Análise Lógica

• Busca de sentido

• Não se guiar pelos 

instintos apenas -

Civilidade

• Organização

• Estudos - Pesquisas

• Arrogância

• Autoritarismo

• Frieza

• Distanciamento 

emocional/social

• Controle

• Rigidez

• Perfeccionismo

• Idealismo
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Pensamento

Pelo Ego Por Amor

Segue a razão, a lógica, 
argumentos. Precisam 

racionalmente entender!



• Amorosidade

• Preocupam-se com a 

harmonia do ambiente

• Incentiva movimentos 

sociais

• Empatia

• Compreensão do 

sofrimento alheio

• Arte

• Alegria

• Autoconfiança

• Histeria

• Mimados

• Dificuldade em aceitar 

outros pontos de 

vistas

• Parciais

• Perder-se ao se 

entregar ao outro em 

demasia

• Drama – Chantagem 

emocional
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Sentimento

Pelo Ego Por Amor

Segue a lógica do coração. 
Precisam sentir-se 

acolhidos!



• Estar no aqui e agora

• Ação

• Estar no corpo 

presente

• Prazer da vida com 

equilíbrio

• Praticidade e 

Realidade

• Luxúria

• Se perder nos 

prazeres

• Falta de reflexão da 

vida

• Falta de planejamento

• Posse

• Desânimo seguido de 

busca por prazeres 

mais intensos

• Dificuldade em fazer 

as ‘obrigações’

As linguagens do amor 

Sensação

Pelo Ego Por Amor

Ação! Estou vivo aqui e 

agora!



• Futuro – Visionário

• Novas possibilidades, 

novos caminhos

• Pensar fora da 

caixinha

• Tem sua própria moral

• Empreendedores

• Novas ideias

• Pressentimento

• Ingenuidade

• Inconsequentes, 

impulsivos

• Não terminar o que 

começam

• Abstração

• Fuga da realidade

• Dificuldade em ter 

uma vida terrena
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Intuição

Pelo Ego Por Amor

O que seria do mundo 

sem os gênios 

incompreendidos?



Como me comunicar melhor com o outro?



• A dificuldade em lidar/entender o outro mostra...

• O problema das funções não desenvolvidas...

• Para que eu melhore ou mude algo antes....

Equilíbrio



AUTOCONHECIMENTO É A CHAVE!

Como assim, para eu lidar melhor com o próximo eu preciso me 

autoconhecer? 

Somos feitos da mesma essência! Conhecendo a mim, estarei 

conhecendo o outro! Somos espelhos, e o homem só conhece a si 

mesmo por essa convivência social e pelos relacionamentos que temos 

e pelos caminhos que trilhamos!




