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❚ BEM-ESTAR

EladesceuaAvenidaUruguai,noBair-
roSion,comaspernasanestesiadas,como
senãotivessemaischãoparacontinuara
caminhada. Tateou a grade do primeiro
prédioqueencontroueprocurouumjei-
todeaquietarocorpo,porqueasemoções
prendiamatéarespiraçãodela.Afinal, fo-
ram 13 anos de psicanálise que não po-
dem ser esquecidos assim de repente.

A psicanalista esteve presente nos
melhores e piores momentos da vida
dela e tentou exorcizar seus demônios,
jogar luz sobre suas sombras e afugen-
tar seus fantasmas. A psicanalista a sal-
vou da mediocridade de amores vampi-
ros, de ex-maridos e companheiros que
só conseguiam despertar o pior dela,
que não a ajudavam a crescer e a cons-
truir uma relação saudável.

A psicanalista participou do cresci-
mento do único filho da paciente rebel-

de, inquieta, angustiada com tantos afa-
zeres e obrigações, dividida – e muitas
vezes sobrecarregada e exausta – entre
a missão de ser mãe, profissional e mu-
lher. Participou do ritual de envelhecer
da mãe da paciente, em que a filha de re-
pente assume a maternagem da própria
mãe. Participou das perdas, tentou fina-
lizar os lutos da vida da paciente. Não cu-
rou feridas, mas fez com que a pele da al-
ma não ficasse em carne viva e a pacien-
te não ficasse sangrando por tempo
mais do que o necessário.

Enquanto se recuperava da notícia
de que a psicanalista iria parar de clini-
car, ela pensou que já estava sentindo
saudade, mas que também estava feliz
pelas conquistas desses 13 anos de tra-
balho intenso, às vezes duro, sofrido, em
que as palavras da psicanalista ficavam
reverberando até a próxima sessão.

Ela sempre teve bons psicanalistas
que a ajudaram a sair do emaranhado
de emoções, a desvendar nós, a desinto-
xicar comportamentos repetitivos, a
limpar as esquinas sujas do coração, a
expurgar sentimentos negativos, a ele-
var uma baixa autoestima, a desgrudar
de relacionamentos perniciosos. Mas a
psicanalista que esteve presente na vida
dela nesses últimos 13 anos tem um lu-
gar de destaque, cativo, único.

A psicanalista lhe mostrou um cami-
nho mais leve para os sofrimentos inevi-
táveisdessavida.Mostrouqueavidanão
é um paraíso, mas que também não pre-
cisa virar um inferno de dores sem fim.
Revelouqueasfaltaseramsuasenãodos
outrosequeninguéméculpadopeloseu
sofrimento, a não ser ela mesma.

Com a psicanalista, aprendeu que ser
mãe sozinha de filho único não é fácil,
mas também não precisa ser tão pesado
e simbiótico, que ela deveria aprender a
ser apenas mãe. E que uma mãe sozinha
também pode impor limites nesse
amor incondicional.

Com a psicanalista, ela aprendeu a ter
fé em si mesma e não em algo transcen-
dental, que não se pode tocar. Aprendeu
a responsabilizar a si mesma pelas triste-
zas e que a vida tem também suas ale-
grias, mesmo que não durem muito.

Sentada na beira de um prédio da
Avenida Uruguai, ela se recuperou, reen-
controu forças para continuar a cami-
nhada, mesmo sem a psicanalista pre-
sente toda semana em sua vida. Respi-
rou e seguiu em frente, mesmo depois
da última sessão, pois hoje ela sabe que
terá de buscar o bálsamo dentro dela
mesma, com os próprios recursos elabo-
rados nessa trajetória e que a partir de
agora tentará voar com mais serenidade
pelas asas do seu destino, sem dramati-
zar pequenos problemas.

Promete que tentará mergulhar com
maislevezapelasprofundezasdoseuser,
depoisdaslongas,decisivasereveladoras
conversas com a psicanalista. A paciente
juraqueapsicanalistatentou,apesardos
abismos, ausências, perdas e desvarios.
Apesar dessa loucura incurável.

CORAÇÃO DE MÃE
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Não curou feridas, mas fez com que a pele da alma
não ficasse em carne viva e a paciente não ficasse
sangrando por tempo mais do que o necessário

A última sessão

D É A J A N U Z Z I

● TARÔ
O livro Tarô, simbologia e
ocultismo (foto), do tarólogo Nei
Naiff, faz parte da trilogia
Estudos completos do tarô, que
está sendo relançado. A obra
pondera sobre a estrutura do
tarô e desvenda o limite de
associação com a cabala, a
astrologia, a numerologia e a
mitologia. Editora Nova Era,
420 páginas, R$ 49,90.

● ODONTOLOGIA
De 12 a 14 de julho será realizado no Teatro Sesiminas,
em Belo Horizonte, o Canal 2012 – Congresso
Internacional de Endodontia. O encontro, que será
presidido pelo endodontista Edmar Gontijo, vai reunir
os maiores especialistas do Brasil e do mundo na área
de endodontia (tratamento de canal). O velejador Amyr
Klink fará uma palestra especial sobre o tema
"Planejamento e execução". Além de técnicas atuais de
tratamento, será debatida a relação da infecção dentária
com outras doenças no organismo. Informações:
(31) 3234-6494 e www.dentalcanal.com.br.

● FLORAIS DE BACH
A professora Patrícia Andrade oferece o curso Florais de
Bach, autorizado e com certificado pelo Bach Centre, da
Inglaterra. O nível 1 será ministrado nos dias 28 e 29 de
julho e o nível 2 nos dias 11 e 12 de agosto. Informações:
(31) 3223-1684 ou (31) 9972-0303.

● FREQUÊNCIAS DE BRILHO
Em julho e agosto, será ministrado em Belo Horizonte o
método terapêutico “Frequências de brilho”, por meio
de diversas palestras gratuitas. O próximo workshop
será no dia 3 de julho, às 19h30. O evento é uma
parceria da Associação Universidade da Paz de Minas
Gerais com o grupo de terapeutas de Frequências de
brilho de Belo Horizonte. Informações: (31) 2511-1404 e
www.frequenciasdebrilhomg.com.br.

● AUTOCURA
Será ministrada em Belo Horizonte a palestra gratuita
"Self healing: uma ferramenta para a saúde do corpo e
dos olhos", sexta-feira, às 20h, e o workshop Autocura
na reeducação corporal e visual, sábado e domingo, das
9h às 18h. Informações: (31) 8867-4077.

● OSTEOPOROSE
A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia –
Regional Minas Gerais (Sbot-MG) oferece a palestra
“Prevenção da osteoporose: realidade atual”, em 5 de
julho, às 19h30. A entrada é franca, mas as inscrições
devem ser feitas antecipadamente. Informações:
(31) 3273-3066, a partir das 12h.

● SAÚDE
Estão abertas até sexta-feira as inscrições para admissão
ao curso de especialização de formação pedagógica para
profissionais da saúde, na modalidade de educação a
distância. O curso será oferecido para graduados em
enfermagem, educação física, farmácia, fisioterapia,
fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia,
psicologia e terapia ocupacional, vinculados à rede de
educação profissional em saúde ou à rede de serviços
de saúde. Informações: www.enf.ufmg.br.

● PALESTRA
O Instituto Internacional de Projeciologia e
Conscienciologia de Belo Horizonte (IIPC BH) oferece o
Seminário de pesquisa, hoje, das 15h às 18h, e a palestra
pública gratuita "Escolhas evolutivas", sábado, das 16h
às 18h. Informações: (31) 3222-0056.

● SABEDORIA
A Clínica Ponto de Equilíbrio está com as inscrições
abertas para o curso do Bhagavad Gita, livro que aborda
a valorização do conhecimento e da sabedoria, no
conflito constante entre o bem e o mal. O curso tem
início sábado, das 10h às 12h. Informações:
(31) 3223-8340 e mjm@pontoequilibrio.com.br.

● FLUA
O Hatlas Institute oferece o curso Flua, um trabalho de
desenvolvimento humano com liberação de padrões e
crenças, autoaperfeiçoamento e autoconhecimento. As
inscrições estão abertas e o curso será ministrado entre
23 e 26 de agosto. Informações: (31) 4103-2420 e
www.hatlasinstitute.com.

EM SINTONIA

De geração
em geração

MEMÓRIA

O estilo dong foi fundado por
Dong (Tung) Ying-Jie, que viveu
entre 1898 e 1961, na China.
Nascido na província de Hebei,
ele seguiu os passos de outros
mestres famosos e se mudou
para Hong Kong durante a
guerra. No começo, ele ensinava
o estilo yang – foi discípulo do
mestre Yang Cheng-Fu –, mas
seu próprio estilo foi se
desenvolvendo nos anos
seguintes. Seus ensinamentos
foram repassados aos seus
descendentes, como o mestre
Alex Dong (quarta geração), que
iniciou seu treinamento formal
aos 5 anos e começou a dar
aulas aos 15. Atualmente, Alex
Dong mora em Nova York, nos
Estados Unidos, e viaja pelo
mundo ministrando workshops
e difundindo sua arte.
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longa vida
Arte da

Professora de
tai chi chuan
ministra aula
na Praça da
Liberdade no
domingo, a
partir das 8h.
Intenção é dar
chance aos
participantes
de conhecer a
profundidade
da técnica

Para andar de bem com a vida,
como bem diz o nome do festival,
é preciso primeiramente estar em
sintonia com o seu corpo e sua
mente.Nodomingo,dia1º,às8h,a
professora de tai chi chuan Sandra
Arruda vai ministrar uma aula da
arte marcial, dentro da programa-
ção de práticas de bem-estar social
e longevidade. De origem chinesa,
otaichichuanproporcionacondi-
cionamento físico, saúde, equilí-
brioeforça,alémdeoutrosbenefí-
ciosmaisprofundos.Pordesenvol-
ver a energia interior, é também
considerado “a arte da longa vida”.

De acordo com Sandra, a inten-
ção é dar oportunidade às pessoas
de experimentar a arte e entender
asuaprofundidade.“Nemsempre
é necessariamente como as pes-
soas imaginam. Algumas pensam
que se trata de exercícios somente
paraaterceiraidadeouumamedi-
tação que não trabalha o corpo fí-
sico. Não só trabalha o corpo, mas
também mente e espírito, ou seja,
é completo. Exercita músculos,
tendões,articulações,desobstruias
tensões, diminui a atividade men-
talquenãoébenéfica.Éamentena
intenção do movimento.”

Osmovimentoslentoselongos
desenvolvem consciência corpo-
ral, harmonizam as energias yin e
yangepromovemumaatmosfera
de bem-estar e saúde em seus pra-
ticantes. “Como meditação em
movimento, o tai chi chuan ofere-
ce a oportunidade de estar total-
mente presente no aqui e agora,
desenvolvendo um corpo forte e
saudável, uma mente alerta e um
espírito consciente.” É diferente,
porexemplo,deestaremumaaca-
demia correndo em uma esteira e
vendo televisão ou ouvindo músi-
ca no iPod. “Dessa forma, a cabeça
não está lá, só o corpo trabalha no
automático.Temefeito,masquan-
do a mente e o corpo estão conec-
tados, o efeito é muito maior. O tai
chi chuan lida com consciência e
silêncio corporal. Quanto mais se
pratica,maiscanaisinternosesen-
sações são liberados.”

A professora explica que a arte
é muito democrática e, portanto,
adequada a pessoas de qualquer
idade, mas a abordagem é diferen-
te. Ainda que o mesmo exercício
seja feito tanto por um idoso e
quanto por um jovem, a intensi-
dade do movimento muda. “Cada
pessoa trabalha no seu próprio li-
mite. O de um pode ser mais am-
pliado que o do outro, mas ambos

ga-
nham
dentro das
suas realidades. Is-
so também depen-
de de foco, dedica-
ção, vontade. É legal
para homens tam-
bém, por se tratar
de um exercício
vigoroso.”

EM CASA Em mé-
dia, são realizadas
duas aulas por sema-
na, de uma hora cada,
mas Sandra afirma que o
ideal seriam mais aulas se-
manais, além da prática em
casa. No estilo dong, que é o
praticado por Sandra, exis-
tem três tipos de abordagem.
A primeira são as sequências,
ou seja, movimentos pré-for-
matados de luta, sendo que a
sequência principal tem 108
movimentos. Já a segunda
abordagem está relacionada a
exercícios estáticos e a terceira
é o tuishou, também conheci-
do como push hands, que é o
combate propriamente dito,
em que uma pessoa sente a
energia da outra.

De acordo com a professora,
nas primeiras aulas já é possível
sentir os benefícios. “Dorme-se
melhor, as dores no corpo cessam.
Porém, há benefícios maiores, que
vãosermelhorpercebidosàmedi-
da que a pessoa adentra o univer-
so do tai chi chuan. É preciso en-
tender que não se trata de um
exercícioqueéfeitoparaterminar
umdia.Éinstigante,trabalhaques-
tões de autoconhecimento. Você
percebe dentro de si algo novo, so-
bre o qual não sabia antes.”

SERVIÇO
Festival Internacional Andando de Bem com aVida

http://festivalvida.org/

❚❚ BENEFÍCIOS DA PRÁTICA REGULAR
DO TAI CHI CHUAN

» Propicia condicionamento físico, saúde, equilíbrio e força
» Desenvolve o corpo físico, trabalhando músculos e tendões
» Desenvolve e harmoniza a energia interna
» Melhora o equilíbrio e a coordenação motora
» Alonga o corpo e ativa a circulação
» Previne contra estresse, obesidade, depressão, problemas cardíacos, artrite,

Parkinson e outras doenças degenerativas

FONTE: SANDRA ARRUDA, PROFESSORA DE TAI CHI CHUAN (PROJETOSENTIDOS.WORDPRESS.COM)

CAROLINA LENOIR
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