Caretas articuladas com movimentos das mãos – CAMM
Elvira Eliza França
CAMM tem se mostrado excelente para crianças e adolescentes, porque ajuda no desenvolvimento das
expressões emocionais e acalma comportamentos de irritabilidade, agressividade, impaciência, mau
humor, inquietação, falta de atenção e de concentração, insegurança, etc. Quando a família toda participa da
prática, aumenta a integração entre pais e filhos, e a compreensão entre eles. Isso ocorre porque quando a mente
está mais consciente, e o corpo mais relaxado, as pessoas ficam mais saudáveis e deixam de produzir conflitos e
problemas, geralmente criados pelo excesso de estresse, e pela falta de atenção nas relações de comunicação.
Como CAMM está em fase de desenvolvimento, a pessoa interessada em conhecer melhor seu processo de
criação poderá ler o livro: "Crenças que promovem a saúde: mapas da intuição e da linguagem de curas não
convencionais em Manaus, Amazonas", publicado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do
Amazonas e Editora Valer, 2002.
Elvira recomenda que as pessoas façam as etapas de CAMM três vezes por dia, ao acordar, durante o dia e
antes
de
dormir.
Quando as pessoas estão mais tensas ou com dificuldades, elas podem fazer mais vezes e de modo lento.

6 – POLEGARES COMBINADOS
Manter os movimentos dos polegares, contando 4 tempos, e combinar com os movimentos da boca, língua, nariz
e testa, descritos acima. Coincidir as mudanças de movimento sempre no primeiro tempo. Controlar outros
movimentos do corpo e concentrar a atenção na sincronia da face com os dedos.
7 – TODOS OS DEDOS
Mover todos os dedos, rapidamente, de modo independente, como se estivesse tocando piano no ar. Incluir os
polegares nesse movimento apressado.
8 – TODOS OS DEDOS E TODAS AS CARETAS
Continuar movendo todos os dedos rapidamente, e fazer várias caretas diferentes e rápidas durante 1 minuto.
Obs.: realizar o exercício em local privado e explicar para a família que é uma terapia holística, para evitar
interpretações errôneas. No caso de crianças, deixar que façam sons e uma quantidade menor de vezes. Quando
o movimento da face estiver rígido, massagear. É favorável beber bastante água todos os dias e fazer caminhadas
também.
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