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mana e ajudar a integrar novas experidn_
cias na inter-relagdo que ajudem a ultrapassar os traumas do passado e a agir de
um modo diferente na vida actual.

Dogestuataoverbal
Apesarde serembastantesos que,pormotivosprofissionais,t6m aderidoi.aniilise do
movimento, sdomais os queprocuramDa_
nia Neumann para fazer terapia individual
com o objectivo de resolveremproblemas
vdrios,aJgunsdelesencaminhadosporpsiquiatras. <c{spessoasque v6m ter comigo
queixam-se de depressdo- impressioname a quantidade de gente deprimida em
Portugal -, de p6nico, de medos irracionais,
de problemas conjugais,de depend€ncias
afectivas,de dores em qualquerparte do
corpo, de falta de auto-estima, com sintomas de sfress,etc.>E de que forma a aniilise do movimento pode ajud6-las?As ses_
s6esindividuais, de casale de grupo in_
cluem sempreuma parte ndo-verbal,na
qual o cliente temapossibilidade de entrar
em contacto consigo pr6prio atrav6sdo
movimento do corpo. <Comocadapessoa
6 diferentee tem outrosproblemas,asofertasmotorassaotambdm diferentes,conso_
ante o estadopsicol6gicomomentdneo da
pessoae a sua disponibilidade.> E claro que
o processoexigetempo e dedicaqdo.56 de-

pois de anos em formaqdo e simultaneamente em terapia individual 6 que <pode_
mospercebercom sensibilidadeasdificuldades das pessoasde entrar em contacto
com o pr6prio corpo, entendemosos siste_
mas de defesa,que muitas vezesse traduz
na constantenecessidadedefalar>.Na ses_
saoterapOutica,depois da <partendo-verbab>,hii um tempo dedicado ds palawas,
em que o paciente (verbaliza a vivOncia e
o terapeutaajuda-o a percebero que fez, o
que n6o fez, o que gostariade ter feito, e a
analisar-sea si pr6prio.
O mais importante, garanteDania, 6 que
o paciente(saibaque ndo exjstecritica da
minhaparte. As pessoascomeqama perceber que sesentem observadase controladas e, por isso,n6o conseguem estar ao
lado do outro como sdo.Anegagdodo pr6prio eu traz muitos problemas ao longo do
tempo: ndo apenasperturbaE6esneur6ti_
cas mas tamb6m psic6ticas. Muita gente
quer falar sobre o passado,o que tamb6m
6 importante, mas mais importante 6
aprender a verbalizar o que est6 a sentir,
como estii a agir no momento e por que estii sentir e a agir daquela maneira. O momento presenteestdsempreligadoao nos_
so passadoe o essencial6 sair destespa_
dr6es e integrar novas experioncias no
instante actual. Isto s6 se consegue atra-

v6s de ac96ese inter-relaq6esnovas,sendo que aac7dopassapelo movimento do
nossocorpo).
<56quando nos incorporamos e comegamos a perceber que n6o s6 temos um
co{po, mastamb6m somos o nossocorpo,
podemos comeEara ter a auto-estima,a
autonomia e a seguranEaque nos permitem manter uma relaqaocom os outros de
uma maneira diferente.>
A terapia da andlise do movimento nio
promete curas milagrosas nem soluqdes
definitivas, mas tem dado provas da sua
eficiicia. Maria Fernandes 6 apenas um
exemplo entre as pessoasem portugal a
quem Dania Neumann aplicou estem6todo terap€utico de psicologia profunda.
Mas, garante-nos,muitas mais houve.*{
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CheckUp Gratuitc Toyota.
Entre15 de lunho e 31 d* fulhc de 1ffi4.
Fagao Check-up* de Verio ou a
Manuteng5o Peri6dicaao seu Toyota
num Concessiondrioou Reparador
Toyota Autorizado e mergulhe

@$ahadorGaetano

nas f6rias com total segurangae
tranquilidade.
A Toyota garante-lhe bandeira verde
e ainda lhe oferece um brinde"".

' O Chsk-up nao substlt*i a manutengeo psiddica da h.a*lG pRista pelo tnbdqnte.
'* Ott t" llmitada h rtftk *ist€tte. n5o aaumul6wl com eqtr55 py6mo{d€5. Campaaha eSli*a paF s oficilas adeents.
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