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Resenhas: 

Título da Obra: Solidão 

Autor: Anthony Storr 

Ed. Paulus - São Paulo - 1996. 

Coleção: Amor e Psique. 

Anthony Storr, fonnado em medicina em 1944 e especialista em psi
quiatria é autor de inúmeros livros e artigos dentro da área de psicologia. 
Neste livro ele contra-argumenta a idéia amplamente difundida de que a 
única chave para a felicidade está nos relacionamentos pessoais. De uma 
maneira clara e ilustrativa demonstra que para além dos relacionamentos 
pessoais o ser humano precisa prestar atenção a outras satisfações da 
vida como o trabalho e a criatividade. E que tal precisa se desenvolver a 
capacidade de ficar sozinho, de interiorizar-se. 

É um caminho de integração que o processo de solidão nos confere 
a maturidade: 
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"Quando, há muito tempo, o mundo agitado 

nos separou do nosso melhor eu, e esmorecemos, 

fartos dos seus assuntos, cansados dos seus prazeres 

Quão atraente, quão afável, é a solidão". 

W. Wordsworth 

Maria Elci Spacaquerche 
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Título do livro: "Toques Sutis" 

Autora: Suzana Delmanto 

Editora: Summus,1997 

(baseado nos ensinamentos do Dr. Pethõ Sándor) 

Resenha: Confonne as palavras do psicólogo Edmundo Barbosa, no 
premeio do livro: "TOQUES SUTIS não deve ser considerado apenas 
como um livro. É muito mais do que isto, trata-se na verdade de um 
incrível legado. Uma documentação de algo que foi ao longo de muitos 
anos passado para um grupo privilegiado de pessoas." 

Nele estão registrados os flutos da experiência de um grande mes
tre, Dr. Pethõ Sándor. Médico, psicólogo e acima de tudo um homem 
que passou sua vida preocupado em aliviar dores, orientar e expandir os 
horizontes do conhecimento e da percepção, ele nos deixou uma fonte 
de preciosas lições. O que ensinou pode ajudar a todos que tiverem inte
resse em conhecer melhor o universo do próprio corpo e de aprimorar a 
qualidade das vivências, tomando-as mais plenas e profundas. "TOQUES 
SUTIS" é um livro que pode auxiliar aos profissionais da área de saúde 
que conheçam a importância do contato pelo toque e a sua contribuição 
nos processos de cura, tanto do corpo quanto da alma. 

O método da calatonia, em que a obra se baseia, consiste em uma 
série de toques de extrema delicadeza, que se utlizam principalmente da 
sensibilidade cutânea para favorecer uma regulação do tônus muscular e 
a harmonização dos fluxos corporais. 

O trabalho se expandiu em mais de oitenta toques, desde aplicações 
pontuais às sequências completas. 

O livro inclui também manifestações do pensar do Dr. Sándor sobre 
a vida, os tumultos e o amor, ao lado de citações de filósofos, poetas, 
teólogos e escritores. 
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Ainda no prefácio do livro, nos lembra Edmundo Barbosa: "Ao lei
tor que está entrando em contato com a obra, eu quero sugerir que o faça 
com muita atenção e cuidado, mas acima de tudo faça-o com o coração 
aberto e a mente isenta das limitações de idéias e pensamentos pré-con
cebidos ... " 

o livro "TOQUES SUTIS" tem 280 páginas e contém 240 fotogra
fias de toques, sempre acompanhados da descrição e das condições para 
sua aplicação, seguidos de comentários colhidos entre os mais diversos 
profissionais sobre as reações do corpo e seu simbolismo. Realça a im
portância dos toques sutis como estímulos que podem promover saúde, 
equilíbrio, bem estar e expansão da alma. 

Inclui o histórico da vida do Dr. Pethõ Sándor e trechos com pala
vras suas, explicando o método da calatonia e seus efeitos. Contém ainda 
manifestações do seu pensar sobre a vida, com suas tristezas e alegrias, 
sobre os momentos dificeis e as neuroses, sobre a solidariedade e a im
portância da participação nas transformações sociais com o trabalho di
ário. Esses temas e muitos outros são abordados no livro, fornecendo 
uma série de pontos para reflexão. 
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