


Lições práticas e inspiradoras 
para ajudar você a se libertar

de suas prisões mentais 

A LIBERDADE
É UMA ESCOLHA
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“A vida da Dra. Eger revela nossa 
capacidade de transcender até mes-
mo o maior dos horrores e usar esse 
sofrimento para o bem de todos. Ela 
encontrou a verdadeira liberdade e o 
real perdão e nos mostra como fazer o 
mesmo.” – Desmond Tutu, vencedor 
do Prêmio Nobel da Paz

Na minha primeira noite em Auschwitz, 
fui forçada a dançar para Josef Mengele, 
o o� cial da SS conhecido como Anjo da 
Morte. “Dance para mim”, ele ordenou.

Relembrando o conselho dado por minha 
mãe – Ninguém pode tirar de você o que 
você colocar na sua mente –, fechei os 
olhos e me transportei para um mundo in-
terior. Na minha imaginação, eu não era 
mais a prisioneira morta de frio e de fome 
e arrasada pela perda. Eu estava no palco 
da Ópera de Budapeste interpretando a 
Julieta do balé de Tchaikovsky.

Foi escondida nesse refúgio interior que 
obriguei meus braços a se erguerem e mi-
nhas pernas a girarem. Reuni forças para 
dançar pela minha vida.

Todo minuto que vivi em Auschwitz foi 
como um inferno na Terra. Mas foi tam-
bém minha melhor escola. Submetida à 
perda, à tortura, à fome e sob constante 
ameaça de morte, descobri as estratégias 
de sobrevivência e liberdade que uso até 
hoje, diariamente, em meu consultório e 
em minha vida.

Quando escrevi A bailarina de Auschwitz,
eu não queria que as pessoas lessem  minha 

“A história da Dra. Eger é profundamente transformadora. 
Todos nós temos a capacidade de escolher prestar atenção no que 

perdemos ou no que ainda temos.” – Oprah 

Com a delicadeza e a força inspiradora que se tornaram sua 
marca registrada, a Dra. Eger ilumina as crenças que limi-
tam nossa liberdade e nos ensina a mudar os pensamentos e 
comportamentos que nos mantêm presos ao passado. 

Em seu primeiro livro, Edith Eva Eger emocionou o mundo ao contar 
como sobreviveu aos horrores da guerra e transformou seu sofrimento 
numa jornada de perdão e cura, ajudando milhares de pessoas a lidar 
com seus traumas mais profundos.

Agora, em A liberdade é uma escolha, ela apresenta ensinamentos práti-
cos que vão nos ajudar a identi� car nossas próprias prisões mentais e a 
desenvolver as estratégias necessárias para nos libertarmos delas.

A� nal, o que importa não é o que nos aconteceu, mas o que faremos de 
agora em diante e como poderemos encontrar na dor o aprendizado de 
que precisamos para seguir em frente.

Este livro é uma verdadeira lição de esperança e superação – uma a� r-
mação do poder que temos sobre nossa própria felicidade e um oportu-
no lembrete de que a liberdade é uma escolha que podemos fazer todos 
os dias, sejam quais forem as circunstâncias.

história e pensassem “Meu  sofrimento não 
é nada em comparação com o dela.” Que-
ria que as pessoas conhecessem a minha 
vida e entendessem “Se ela pode fazer isso, 
eu também posso!”.

Com o sucesso do primeiro livro, muitos 
leitores pediram um guia com dicas prá-
ticas da terapia que apliquei em minha 
própria vida e no trabalho clínico que de-
senvolvi com meus pacientes. A liberdade 
é uma escolha veio cumprir este papel.

Edith Eva Eger

EDITH EVA EGER foi bailarina e 
 ginasta até os 16 anos, quando foi envia-
da a Auschwitz com sua família. Após 
sobreviver ao Holocausto, sofreu diver-
sos sintomas de estresse pós-traumático 
até os 50 anos, quando iniciou um longo 
processo de cura.

Hoje é doutora em Psicologia e já traba-
lhou com veteranos de guerra e vítimas 
de trauma físico e emocional. Aos 90 
anos escreveu A bailarina de Auschwitz
e continua atendendo pacientes na sua 
clínica, na Califórnia.

©
 Jordan Engle

AUTORA DE A BAILARINA DE AUSCHWITZ

A_Liberdade_e_uma_Escolha_11mm.indd   1A_Liberdade_e_uma_Escolha_11mm.indd   1 12/02/21   17:4312/02/21   17:43


