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Um recurso de Aprendizagem online para terapeutas de CST e SER
do Upledger

Este é um vídeo de 2 minutos. Clique aqui para a tradução.

Para esta newsletter de Maio, estamos a revisitar um dos meus
conceitos favoritos. Foi do momento em que estávamos a aprender
sobre essa novidade chamada Coronavírus, em Março de 2020. Parece
que foi há muito tempo atrás. Essa ameaça desconhecida criou uma
tempestade de factos, incógnitas, desinformação e preocupação. A ideia
de mantermo-nos centrados no meio do caos ainda é relevante nos dias
de hoje. Podemos sublimar esta nova apreciação de estarmos no olho
do furacão, tanto física como emocionalmente. Convido-vos a trazerem
isto para as vossas vidas diárias enquanto estamos bem e
intencionamos a paz mundial.
Aprendemos muito sobre nós mesmos nestes últimos dois anos. Por
favor, clique no vídeo de 2 minutos acima para mais alguns
pensamentos sobre este tema.

No ‘still point’ do mundo em rotação. Nem carne nem sem carne; nem de nem para; no
‘still point’, onde se encontra a dança.

T.S. Eliot

Para aqueles que manifestam quietude,

Estamos todos em alerta com o desenvolvimento das notícias sobre o
coronavírus. Os factos são importantes, mas no nosso mundo das redes sociais,
temos que saber navegar e sintetizar o que parece certo e o que pode ser
informação imprecisa, sensacional ou baseada no medo.

Faz parte da nossa prática sintonizarmo-nos com reacções e emoções pessoais.
Há tanta incerteza no presente e no futuro que é compreensível seguir a onda
do medo. Para muitos de nós, é a primeira vez que experienciamos um risco a
nível global. Muitos acham que isso pode realmente mudar a nossa civilização
como a conhecemos.

Em momentos como este, muito pode surgir de forma profunda, para nós
mesmos e para os nossos clientes. Depois de uma sessão calma e agradável,
tive clientes que começaram a discutir os medos futuros que eles têm.
Respondo com consciência: “Como é que esse medo o faz sentir? Isso mudou o
que o seu corpo está a sentir? É isso que quer agora?

As pessoas costumam ter dificuldade com o desconhecido. Para aliviar o
desconforto, inventamos histórias sobre como será. Nós nos isolamos para nos

sentirmos seguros e mantermos o pânico interior à distância. Sentimos
impotência sobre a magnitude das possibilidades com este coronavírus.

Vi isto desencadear histórias dos nossos ancestrais de traumas pessoais e
emocionais que vivem dentro de nós. Ao discutir este tópico com os colegas,
uma mulher compartilhou como vivia numa quinta sem os confortos
modernos, indicando que poderia fazê-lo novamente. Na minha mente,
visualizei as fotos da depressão nos EUA e da era das tempestades de poeira
‘dust bowl’. Outro colega mencionou a história de pragas de épocas anteriores.
Estamos muito empenhados em responder à ameaça. Aprender a lidar e
manter uma perspectiva clara é a nossa responsabilidade pessoal e
profissional.

No entanto, onde estão os meios para nos centrarmos? Onde estão as ideias e
ferramentas para nos ajudar a mantermos o curso durante tudo isto? A boa
notícia é que realmente temos isso no nosso treino, quietude. O still point é
muito mais que uma técnica. É aquele lugar interno que impede de ser
arrastado pelo caos. Esse é um lugar de relaxamento e de separação do
constante movimento giratório do mundo tridimensional.

O Dr. John Douillard DC, no seu livro Body, Mind and Sport, explica esse lugar
como o "olho da tempestade". Há momentos na meditação em que se pode
experimentar esse estado. Trazer essa habilidade para todos os aspectos das
nossas vidas é uma ferramenta poderosa. No treino físico, ele chama-o de
'zone'.

Outra interpretação mais visual desta ideia pode ser encontrada nesta
meditação sobre uma natureza morta de Cézanne. Clique aqui para ler mais.

Paul Cezanne, Ainda vida com Compotier, 1883-7, Fogg Art Museum, Harvard University

Fiquei entusiasmada ao saber que, em 1935, outra época tumultuada, T. S.
Eliot incluiu a ideia de um still point num poema. É uma citação tão relevante
hoje quanto no seu tempo. A famosa frase é: "O still point do mundo em
transformação", proveniente do poema de T. S. Eliot, Quatro Quartetos,
quarteto No. 1: Burnt Norman. Saiba mais aqui.

Uma análise do poema descreve o seguinte:
"O still point do mundo em transformação' não é um lugar de corpo nem
espírito. Não se move de nada ou em direção a nada. Não é orientado a
objetivos. É um lugar onde as nossas almas podem encontrar uma sensação
de quietude e paz, mesmo quando o mundo continua a mudar.”

Em momentos como estes, posso ser muito afectada energicamente pelo caos e
eventos do mundo. Quietude e paz são a minha salvação. É um lugar que eu
tenho que voltar uma e outra vez, esforçando-me para encontrar o 'olho da
tempestade'.

Que todos encontrem o seu ‘still point neste mundo em transformação'.
Passamos anos a aprender sobre o still point, agora somos desafiados a
realmente entendê-lo no nível mais profundo para nós e para os outros.

Desejando-lhe quietude e paz,

Prima nos links abaixo para rever as newsletters anteriores

Celebrando o que é certo, Abril 2022
Reparar com Ouro, Março 2022
Respire vida no seu coração, Fevereiro 2022
Estou orgulhosa de vocês, Janeiro 2022
Um acto de graça, Dezembro 2021

Arte do Toque
No seu lugar

Uma das minhas professoras, Rosemary Gordon DBO, MA, especialista em
terapia visual, ensinou-me que antes de começar a trabalhar qualquer parte
superior do corpo, é preciso estar "no seu lugar". Sentir os dois ossos da
tuberosidade isquiática bem assentes. Sentir as coxas na cadeira e os pés no
chão. Em seguida, acomode o seu peso no seu "assento" a cada respiração. Eu
pensava que a terapia da visão estava relacionada com exercícios do olhar, mas
estava muito equivocada.

Aprendi a fazer amizade e a confiar nessa parte do meu corpo. É curioso que,
quando estou sentada ‘no meu lugar’, a minha respiração relaxa e as minhas
costas, ombros e até minha mandíbula ficam mais relaxados. Encontro-me
então centrada e enraizada. Faço isto antes de iniciar qualquer tratamento com
um cliente e também me lembro sempre de estar ‘no meu lugar’ durante toda a
sessão.

A pélvis é a nossa base para a estabilidade. A pélvis é uma área forte e sólida
pela sua estrutura óssea. Com a biomecânica da região: 2 ossos do quadril (ílio,
ísquio e púbis), sacro e L5, há muitas oportunidades para assimetrias. Os
músculos e órgãos também desempenham um papel significativo. Portanto,
imagine como é valioso fazer still points nesta região. Quando o sacro tem um
ritmo sacro craniano completo, sentimo-nos abertos e mais em nós mesmos.
Muitos clientes explicaram como: “Agora posso realmente sentir as minhas
pernas e corpo. Obrigado."

Vamos continuar a aprofundar o conceito e a fisicalidade da quietude, espero
que possa acompanhar-me no vídeo de tutorial de março de CST, sobre os
detalhes dos still points na região pélvica.

Arte do Diálogo
Paciência em encontrar a sua Criança Interior

Eu diria que a paciência é o precursor da quietude. Na SER, a paciência é o
precursor para seguir o detector de significativo e dialogar, para que o cliente
possa falar com o seu inconsciente. Como terapeutas, devemos incorporar
paciência.

O foco do vídeo tutorial de março da SER, aborda a importância do primeiro
encontro do cliente com a sua criança interior. É preciso paciência e tempo.
Pode relacionar-se porque é tão real como quando fala com uma criança pela
primeira vez. O terapeuta deve adaptar-se à personalidade da criança interior.
A criança interior pode ser tímida, assustada, traumatizada ou muito ocupada a
brincar e nem olhar para o que se passa à sua volta. O terapeuta também deve
adaptar-se aos sentimentos do cliente. O cliente pode ser tímido,
envergonhado, esperando receber amor imediato ou sentindo-se mal pelo que
aconteceu com a criança.

Lembre-se, obtenha os detalhes da cena primeiro. Depois pergunte o que está a
fazer cada pessoa que vá aparecendo na cena. Pergunte se eles sabem que o
outro está lá. Em seguida, dê-lhes tempo para apenas estar na experiência. Não
espere que eles se abracem ou tenham uma conversa amigável. Mantenha-se
neutro, aberto a todas as possibilidades e, acima de tudo, seja paciente.
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