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Em toda comunicação nós utilizamos a categorização para poder

compreender o outro. Essa categorização chega através das nossas

experiências adquiridas em nossa cultura (familiar, profissional...).  

Como exemplo, nesse exato momento você está utilizando sua

amplitude de experiência através do que você ouve, vê e sente, mas

é impossível prestar atenção em tudo simultaneamente. Por isso

categorizamos por etapas. Outro ponto é o efeito observador “A

previsão de que um sistema quântico não pode mudar enquanto o

pesquisador o estiver observando, confirmando que o observador

de fato influencia os experimentos quânticos. O ponto para qual

você dirige a sua atenção é o ponto onde você coloca sua energia. 

Quando uma pessoa coloca sua posição em determinada situação,

ela utilizará suas experiências adquiridas juntamente com o seu

efeito observador. Mesmo que a situação do outro lado esteja

correta, a pessoa terá muita dificuldade de aceitar, pois a situação

correta não faz parte do seu mundo de compreensão.
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Quando um cliente chega em uma academia, por exemplo, para

saber mais informações ele estará utilizando sua amplitude de

compreensão baseada em sua aquisição cultural de estímulos junto

ao efeito observador. Durante a conversa o cliente irá indicar a

quantidade de experiências baseadas nos sentidos à qual está

prestando atenção, seja a experiência real do momento, seja a

imagem interna do passado que ele vivenciou ou de um futuro

imaginado. Mesmo todos ali sabendo que ele precisa se matricular

para ter uma melhor qualidade de vida, as objeções entram para

conflitar com o objetivo proposto e a amplitude da compreensão do

cliente. 

O(a) vendedor(a) precisa encaixar o cenário ideal para que a

percepção do cliente volte com energia para compreender o que

está sendo mostrado. Nesse momento a elevação da consciência

poderá trazer um ato de reflexão e mudar o efeito observador. 
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Caso a negociação do cliente não seja compreendida por parte do

vendedor, o cliente continuará em seu mundo acreditando somente

nele. Ele estará experimentando os eventos presentes dentro de

uma amplitude mais longa de passado e futuro, sem compreender

seu poder de decisão para iniciar a atividade física. 
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