




 

Relações autênticas, com base na 
Comunicação Não Violenta (CNV)

Aula 4



 

Check-in



 

CNV como convite ao autodescobrimento
A gente só ama aquilo que conhece! 

Um tour por nós mesmos. 

Conectando-se compassivamente 
conosco mesmos. 



 

It’s not just about the visuals, but strengthening

YOUR 
MESSAGE.

Qual é o pensamento que mais lhe ocorre durante o dia? 



 

Culpa – Vergonha – Medo 

Eu deveria ter…

Não deveria…

Eu sou…

Tenho de…

Vamos praticar conosco mesmos...

não ter feito

Como vocês falaram?

V



 

Autoempatia

Pensamentos

respire 
profundamente

Fato/observação
Juízo, pensamentos

Autoconsciência corporal



 

Sentimentos

respire 
profundamente

Autoempatia

Sensações corporais
Emoções/sentimentos

Autoconsciência corporal



 

Ouvindo os sinais do nosso corpo.

Como seu Como seu 
corpo está corpo estácorpo está

agora?

Quais 
sinais ele 
está lhe 

enviando?

Você está cê está 
atento?

VocêVoc
aat

Necessidades

respire 
profundamente

Autoempatia



 

Necessidades
Pedidos

Autoconexão

Pedidos

respire 
profundamente

Autoempatia



 

Árvore da vida



 

Aceitando a nós mesmos



 

COMPAIXÃO consigo mesmo

Não me recriminar,
mas, sim, questionar-me 
sobre as próprias 
necessidades.

Arrependimento (luto) 
sem culpar-me ou 
odiar-me.

Substituir o 
“tenho de...” 

por 
“eu escolho...”Perdoar-me.



 

Obrigação

ou

Prazer

Cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações.

Eu escolho__________.

Porque quero__________.



 

Quais as minhas motivações?

“Queremos agir motivados
pelo desejo de contribuir para
a vida, e não por medo, culpa,
vergonha ou obrigação.”



 

“A pessoa que não está em paz 
consigo mesma será uma pessoa 
em guerra com o mundo inteiro.”

O que NÃO é empatia?



 

Exercício de empatia

Não é empatia



 



 

Vídeo
Falta de empatia – Encontro (Porta dos fundos)

Então, o que é empatia?



 

Vídeo
Empatia em DivertidaMente



 

Falando um pouco sobre empatia

Empatia

Presença



 

“Eu vejo você” 

Vídeo
Entre olhares



 

Empatia cognitiva

Empatia cognitiva Empatia emocional 

Compaixão 

Escuta silenciosa 
(presente e ativa) 

Parafrasear 

Como demonstrar empatia
Escutar para compreender e não para responder

Parafrasear
Me

Resumir



 

Empatia que cura



 

Vídeo
Ciência da felicidade: uma experiência de gratidão 

Exercício de 
gratidão



 

Material extra



 

Indicação de leitura

Indicação de leiturara



 

YOUR 
MESSAGE.

Pratique:

•

•

•

•

Vídeo
Empatia (Brené Brown) 



 

On-line tem mais



 

 


