
  

SSEENNSSOORRYY  SSYYSSTTEEMMSS  

  
oo  TTaaccttiillee  
oo  CCeellllss  iinn  oouurr  sskkiinn  sseenndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  bbrraaiinn  rreeggaarrddiinngg  ttoouucchh,,  

ppaaiinn,,  tteemmppeerraattuurree,,  aanndd  pprreessssuurree..  

oo  FFuunnccttiioonn::  
––  PPrroovviiddeess  aa  ddeeffeennssee  mmeecchhaanniissmm  bbyy  iiddeennttiiffyyiinngg  hhoott  aanndd  ccoollddss  

––  HHeellppss  oorriieenntt  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattee  tthhiinnggss  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  bbyy  

wwhhoomm  aanndd  wwhhaatt  aarree  ttoouucchhiinngg  uuss  aanndd  wwhheerree  wwee  aarree  bbeeiinngg  

ttoouucchheedd  

oo  AAccttiivviittiieess::  
––  BBrruusshhiinngg  

––  MMaassssaaggee//  bbaacckk  rruubbss  

––  TTaaccttiillee  aaddvveennttuurree  bbiinnss  

––  PPllaayy  ddoouugghh  oorr  tthheerraappeeuuttiicc  ppuuttttyy  

––  PPaaiinnttiinngg  

––  BBaatthh  ttiimmee  ––  bbuubbbblleess,,  ccrraayyoonn  ssooaapp,,  bbaacckk  ssccrruubb  bbrruusshheess  

––  SShhaavviinngg  ccrreeaamm    

––  PPeett  ggrroooommiinngg  

––  DDrreessss  uupp    

––  MMaakkee  uupp  

  

oo  VVeessttiibbuullaarr  
oo  SSttrruuccttuurreess  ooff  tthhee  iinnnneerr  eeaarr  tthhaatt  ddeetteecctt  mmoovveemmeenntt  aanndd  cchhaannggee  
oo  RReellaatteedd  ttoo  tthhee  AAuuddiittoorryy  SSyysstteemm  
oo  FFuunnccttiioonn::  

––  AAlllloowwss  uuss  ttoo  kknnooww  tthhee  ssppeeeedd  aatt  wwhhiicchh  wwee  aarree  mmoovviinngg,,  tthhee  

ddiirreeccttiioonn  iinn  wwhhiicchh  wwee  aarree  ggooiinngg,,  aanndd  wwhheerree  oouurr  bbooddyy  iiss  iinn  ssppaaccee..  

oo  AAccttiivviittiieess  
––  BBoouunncciinngg  

––  SSwwiinnggiinngg  

––  SSppiinnnniinngg  

––  RRoocckkiinngg  

––  CClliimmbbiinngg  

––  RRiiddiinngg  TTooyyss  

––  WWaallkkiinngg,,  RRuunnnniinngg,,  HHiikkiinngg,,  SSwwiimmmmiinngg  

––  HHaannggiinngg  UUppssiiddee  DDoowwnn  

––  WWrreessttlliinngg  

––  CCaallmmiinngg  VVeessttiibbuullaarr::  ssllooww,,  rrhhyytthhmmiicc  lliinneeaarr  sswwiinnggiinngg  oorr  rroocckkiinngg,,  

ggeennttllee  ssllooww  ssppiinnnniinngg  



oo  PPrroopprriioocceeppttiivvee  
oo  MMuusscclleess  aanndd  jjooiinnttss  wwhhiicchh  ppeerrcceeiivvee  ccoonnttrraaccttiioonnss,,  ssttrreettcchhiinngg  aanndd  

ccoommpprreessssiioonn  iinn  oouurr  bbooddyy..  

oo  FFuunnccttiioonn::  
––  PPrroovviiddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  wwhheerree  ppaarrttss  ooff  oouurr  bbooddyy  aarree  

aanndd  hhooww  tthheeyy  aarree  mmoovviinngg..  

oo  AAccttiivviittiieess::  
––  SSttaaiirr  CClliimmbbiinngg  

––  CCrraawwlliinngg  

––  PPllaayyiinngg  TTuugg  ooff  WWaarr  

––  RRoouugghhhhoouussiinngg  

––  PPuulllliinngg//PPuusshhiinngg  ((wweeiigghhtteedd  wwaaggoonn))  

––  CCaattcchhiinngg//TThhrroowwiinngg  

––  KKiicckkiinngg  

––  CCaarrrryyiinngg  HHeeaavvyy  IItteemmss  

––  BBiigg  BBaallll  AAccttiivviittiieess  

––  SSccooootteerr  BBooaarrdd  

––  PPuulllliinngg  AAppaarrtt  RReessiissttaanntt  TTooyyss  ssuucchh  aass  LLeeggooss  

––  HHiittttiinngg//PPuunncchhiinngg  

––  SSqquuiisshhiinngg  BBeettwweeeenn  PPiilllloowwss  

––  BBooddyy  SSttrreettcchh  

––  JJooiinntt  CCoommpprreessssiioonn  

––  HHaannggiinngg  

––  SSttiirrrriinngg    

––  PPuusshhiinngg  

––  VViibbrraattiioonn  

––  GGrroossss  MMoottoorr  AAccttiivviittiieess  ((HHiikkiinngg  wwiitthh  BBaacckkppaacckk))  

––  MMaassssaaggee  

––  BBiittiinngg,,  CChheewwiinngg,,  CCrruunncchhiinngg  

––  UUssiinngg  aa  WWeeiigghhtteedd  VVeesstt  

  

oo  AAuuddiittoorryy  
oo  IInn  hheeaarriinngg,,  aaiirr--bboorrnnee  ssoouunndd  wwaavveess  ffuunnnneell  ddoowwnn  tthhrroouugghh  tthhee  eeaarr  

ccaannaall  aanndd  ssttrriikkee  tthhee  eeaarrddrruumm,,  ccaauussiinngg  iitt  ttoo  vviibbrraattee..    

oo  FFuunnccttiioonn::  
––  TThheessee  ssttrruuccttuurreess  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  ttrraannssmmiitt  ssoouunndd  ffrroomm  

oouuttssiiddee  tthhee  eeaarr  ttoo  tthhee  aauuddiittoorryy  nneerrvvee,,  wwhhiicchh  sseenndd  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  aass  aann  eelleeccttrriiccaall  iimmppuullssee  ttoo  tthhee  bbrraaiinn,,  wwhheerree  iitt  

ccaann  bbee  pprroocceesssseedd  aanndd  aassssiiggnneedd  mmeeaanniinngg..    

  



oo  SSiiggnnss  ooff  AAuuddiittoorryy  DDeeffeennssiivveenneessss::  
––  AAppppeeaarrss  nnoott  ttoo  hheeaarr,,  eevveenn  wwhheenn  hhiiss  oorr  hheerr  oowwnn  nnaammee  iiss  

ccaalllleedd  

––  OOvveerrsseennssiittiivvee  ttoo  ssoouunnddss  

––  CCoonnssttaannttllyy  hhuummss  oorr  ssiinnggss  ttoo  ddrroowwnn  oouutt  eennvviirroonnmmeennttaall  

nnooiisseess  

––  DDiisslliikkeess  ccrroowwddss  aanndd  nnooiissyy  ppllaacceess  

––  CCoovveerrss  eeaarrss  

oo  CChheewwiinngg  gguumm  oorr  ootthheerr  ssttrroonngg  PPrroopprriioocceeppttiivvee  jjaaww  

iinnppuutt  ssoommeettiimmeess  ccoommppeettee  wwiitthh  eexxtteerrnnaall  nnooiisseess  aanndd  

mmaakkeess  tthheemm  bbeeaarraabbllee  

  

oo  VViissuuaall  SSyysstteemm  
oo  RReecceeppttoorrss  iinn  tthhee  rreettiinnaa  sseenndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  bbrraaiinn  aabboouutt  oouurr  

eennvviirroonnmmeenntt  

oo  FFuunnccttiioonn::  
––  AAccuuiittyy  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ffooccuussiinngg  mmeecchhaanniissmm  

––  OOccuullaarr  mmoottoorr  wwhhiicchh  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ttrraacckk  

––  VViissuuaall  mmoottoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwhhiicchh  aallllooww  uuss  ttoo  ddoo  sskkiillllss  ssuucchh  

aass  hhaannddwwrriittiinngg  oorr  ccaattcchhiinngg  aa  bbaallll  

––  VViissuuaall  ppeerrcceeppttiioonn  wwhhiicchh  iinntteerrpprreettss  vviissuuaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuucchh  

aass  ddeetteeccttiinngg  cchhaannggeess  iinn  eexxpprreessssiioonn  oorr  aabbiilliittyy  ttoo  mmaattcchh  

ccoolloorrss..    

oo  SSiiggnnss  ooff  VViissuuaall  DDeeffeennssiivveenneessss::  
––  HHaass  ddiiffffiiccuullttyy  rreeaaddiinngg  ffaacciiaall  eexxpprreessssiioonn  aanndd  ssoocciiaall  ccuueess  

––  IIss  mmoorree  ccoommffoorrttaabbllee  iinn  tthhee  ddaarrkk  

––  LLooookkss  iinntteennttllyy  aatt  oobbjjeeccttss  oorr  ppeeooppllee  

––  HHaass  ddiiffffiiccuullttyy  ssccaannnniinngg  aarreeaa  ttoo  ffiinndd  ssoommeetthhiinngg  ooff  

ssoommeeoonnee  

––  PPoooorr  eeyyee  ccoonnttaacctt  

––  SSttaarreess  ooffff  iinnttoo  ssppaaccee  

––  DDooeess  nnoott  uussee  eeyyeess  ttoo  gguuiiddee  mmoovveemmeenntt  

––  SSqquuiinnttss  

––  HHaass  ddiiffffiiccuullttyy  ttoolleerraattiinngg  eexxttrreemmee  iinntteennssiittyy  ooff  ccoolloorr  

  

oo  TTaassttee  aanndd  OOllffaaccttoorryy  SSyysstteemmss  
oo  7700  ttoo  7755%%  ooff  wwhhaatt  wwee  ppeerrcceeiivvee  aass  ttaassttee  aaccttuuaallllyy  ccoommeess  ffrroomm  oouurr  

sseennssee  ooff  ssmmeellll..  

oo  SSmmeellll  aanndd  ttaassttee  aarree  cchheemmiiccaall  sseennsseess  ddeetteecctteedd  bbyy  sseennssoorryy  cceellllss  
ccaalllleedd  cchheemmoorreecceeppttoorrss..  WWhheenn  aann  ooddoorraanntt  ssttiimmuullaatteess  tthhee  



cchheemmoorreecceeppttoorrss  iinn  tthhee  nnoossee  tthhaatt  ddeetteecctt  ssmmeellll,,  tthheeyy  ppaassss  oonn  

eelleeccttrriiccaall  iimmppuullsseess  ttoo  tthhee  bbrraaiinn..  TThhee  bbrraaiinn  tthheenn  iinntteerrpprreettss  

ppaatttteerrnnss  iinn  eelleeccttrriiccaall  aaccttiivviittyy  aass  ssppeecciiffiicc  ooddoorrss  aanndd  oollffaaccttoorryy  

sseennssaattiioonn  bbeeccoommeess  ppeerrcceeppttiioonn  ----  ssoommeetthhiinngg  wwee  ccaann  rreeccooggnniizzee  aass  

ssmmeellll..    

oo  TThhee  ttaassttee  ssyysstteemm,,  aaccttiinngg  iinn  ccoonncceerrtt  wwiitthh  tthhee  oollffaaccttoorryy  ssyysstteemm,,  
iinnddiiccaatteess  wwhheetthheerr  ffoooodd  sshhoouulldd  bbee  iinnggeesstteedd    

oo  SSiiggnnss  ooff  DDeeffeennssiivveenneessss  ttoo  TTaassttee  aanndd  SSmmeellllss::  
––  OOvveerr--rreeaaccttss  ttoo  nneeww  ppeeooppllee,,  nneeww  sscceennttss  

––  UUsseess  aa  ssmmaallll  ppeerrssoonnaall  ssppaaccee  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ssmmeellll  ootthheerr  

ppeeooppllee  

––  LLiicckkss  ootthheerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinntteerraacctt  

––  DDooeess  nnoott  sseeeemm  ttoo  ssmmeellll  ssttrroonngg  ooddoorrss  

––  AAvvooiiddss  cceerrttaaiinn  ttaasstteess//ssmmeellllss  tthhaatt  aarree  ttyyppiiccaallllyy  ppaarrtt  ooff  

cchhiillddrreenn''ss  ddiieettss      

  

  

  

  

  
 


