mocionou o mundo ao contar
e transformou seu sofrimento
o milhares de pessoas a lidar

apresenta ensinamentos prátis próprias prisões mentais e a
a nos libertarmos delas.

nteceu, mas o que faremos de
ntrar na dor o aprendizado de

rança e superação – uma afirrópria felicidade e um oportuolha que podemos fazer todos
as.

A LIBER DA DE É U M A ESCOLH A

dora que se tornaram sua
mina as crenças que limimudar os pensamentos e
presos ao passado.

EDITH EVA EGER

amente transformadora.
lher prestar atenção no que
temos.” – Oprah

Lições práticas e inspiradoras
para ajudar você a se libertar
de suas prisões mentais

“A vida da Dra. Eger revela nossa
capacidade de transcender até mesmo 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 oficial da SS conhecido como Anjo da
Morte. “Dance para mim”, ele ordenou.

AUTORA DE A BAILARINA DE AUSCHWITZ

E D I T H E VA E G E R

A LIBERDADE
É UMA ESCOLHA

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 interior. 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 minhas pernas a girarem. Reuni forças para
dançar pela minha vida.
Todo minuto que vivi em Auschwitz foi
como um inferno na Terra. Mas foi também 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
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