
 

 

MARCHA CRUZADA 
PUXAR OMBRO-QUADRIL 
(de Paul & Gail Dennison, Brain Gym e Donna Eden – 
www.learnenergymedicine.com) 

 

Objetivo: Reordenar e reequilibrar o sistema para melhorar a coordenação e a 
comunicação entre os hemisférios direito e esquerdo, aumentar a clareza e a habilidade 
de focar. 
Use quando: 

- Sentir-se confuso, ‘bagunçado’, 
desorganizado 

- Tiver dificuldade em focar, se sentir 
desequilibrado 

- Muitas coisas estiverem acontecendo 
ao mesmo tempo 
 

Experiências comuns: 

- Melhor coordenação 
- Sentir-se mais conectado e organizado 
- Sentir-se confiante e capaz de lidar 

com as coisas 
Passos: PUXAR OMBRO-QUADRIL 

1. Coloque sua mão direita sobre seu ombro esquerdo. Puxe sua mão para baixo, 
ao longo do corpo, cruzando até chegar a seu quadril direito. 

2. Coloque sua mão esquerda sobre seu ombro direito. Puxe sua mão para baixo, 
ao longo do corpo, cruzando até chegar a seu quadril esquerdo. 

3. Repita por pelo menos um minuto, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. 
4. Como opção, você pode pedir para alguém fazer o mesmo movimento nas suas 

costas, enquanto você o faz na frente. 
Passos: MARCHA CRUZADA  

1. De pé, comece a marchar no lugar, levantando 
bem os joelhos. 

2. Enquanto marcha, toque o lado externo do joelho 
direito com a mão esquerda, e o lado externo do 
joelho esquerdo com a mão direita, alternando os 
lados. Isso pode também ser feito sentado.   

3. Acrescente cantarolar uma melodia, contar e 
cantarolar uma melodia novamente. 

4. Repita por pelo menos um minuto, inspirando 
pelo nariz e expirando pela boca. 

 

Acompanhe o vídeo: https://youtu.be/df1H61GOkdQ 

Termos de uso 
A informação nessa página é de natureza educativa, e fornecida apenas como informação geral sobre 
redução de estresse. Não tem a intenção de criar, nem se constitui como uma relação profissional entre os 
membros da equipe do projeto Recursos para Resiliência, ou da Association for Comprehensive Energy 
Psychology (ACEP) e o leitor. Não deve ser considerada como aconselhamento médico, psicológico, de 
coaching ou profissional de qualquer natureza. https://www.r4r.support 
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