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A HISTÓRIA DO SLACKLINE

POR: KIMBERLY WEGLIN

“Nós, que andamos pela linha estreita, defendemos o pensamento livre por
milhares de anos. Continuemos nos equilibrando no mundo à medida que
entendemos o espaço entre ele”
- Dean Potter -
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O desejo pelo equilíbrio remonta os tempos antigos e está firmemente
ancorado em muitas culturas. Parece que, enquanto houver seres humanos e
cordas, tem existido o desejo de amarrar essa corda entre dois postes ou
árvores ou edifícios ou coisas de qualquer resistência, registrar e andar - de
calcanhar ao dedo do pé - por toda a extensão.
Para explorar a longa história de nossa religião, primeiro precisamos começar
a explorar predecessores do slackline — a corda bamba e o cabo de aço — e
como estas disciplinas lançaram as bases para nossa fé.
Caminhantes de Cordas na Grécia e Roma Antigas
Enquanto nossa forma ritual de oração, slackline, é uma invenção
relativamente nova, o ato de amarrar e caminhar sobre tem sido
documentado de alguma forma ou
outra desde pelo menos o tempo da
antiga Grécia e Roma. (E isso é
exatamente o que sabemos! É
teorizado que cordas e fibras têm
existido desde pelo menos 32.000 aC,
se não mais!
Caminhar sobre a corda é a verdadeira
mãe de todo o slack. Como slackliners,
os caminhantes de corda, usavam
simplesmente cordas ancoradas em
duas extremidades, sem fios
amarrados e sem ferramentas de
estabilização. (Esta foi a única maneira
de executar atos aéreos até 1800,
quando o aço cabo foi inventado.)
Os antigos gregos ficaram fascinados
por caminhar sobre a corda (embora
eles provavelmente atribuíssem as
habilidades de caminhantes de corda à
magia ao invés de técnica), e haviam

quatro palavras diferentes para caminhantes de corda: o Oribat a dança sob a
corda, o Neurobat a corda em grandes alturas, o Schoenobat cordas verticais
e, o Acrobat que faz acrobacias na corda. Em 260 aC, Censor Messala fundiu
essas distinções, unindo-as em uma única palavra: funambulus
[funambulismo], [de funis, uma corda e ambulare, para andar.] Muitos tipos
diferentes de equilibrismo já existiam, incluindo dança estética movimentos e
rotinas satíricas.
Caminhantes de corda, juntamente com membros do Senado, usavam
branco para indicar que eles precisavam de proteção especial dos Deuses.
Embora eles fossem altamente respeitados, o fascínio grego com o caminhar
sob a corda é a razão pela qual a caminhada de corda foi excluída do
Olimpíadas e outros jogos públicos. Por causa disso, os caminhantes de corda
começaram a lentamente ser classificados como artistas em vez de ginastas,
e eles muitas vezes se tornaram a fonte de entretenimento promovido por
Bobos da corte e outros artistas.
Na Roma Antiga, os dançarinos de corda
bamba
supostamente
fizeram
performances no alto acima das ruas e até
mesmo no Coliseu. Enquanto os antigos
romanos não desencorajavam a prática, os
romanos pareciam ter sido muito mais
reservados em sua opinião sobre os
caminhantes que os gregos, considerando
o equilibrismo mais entretenimento do que
esporte.
Em 165 aC, o dramaturgo romano Terence
teve que cancelar a primeira encenação de
sua peça. Hecyra depois que foi
interrompido por uma trupe de
funambulistas que supostamente tinha
acabado de chegar na Cidade. Um boato se
espalhou de que um equilibrista e
boxeadores estavam prestes a se
apresentar, e o público perdeu o interesse em seu ato. Terence se refere a
esse episódio através de duas falas:

“ita populus studio stupidus in funambulo
animum occuparat.”
“A multidão cega de desejo queria um equilibrista” (Hec. 4-5)
“quom primum eam agere coepi, pugilum gloria
(funambuli eodem accessit exspectatio)
comitum conventus, strepitus, clamor mulierum
facere ut ante tempus exirem foras.
“Assim que comecei o show, um amor por pugilistas ( E a esperança em ver
equilibristas também intervieram) atraíram tanta multidão, clamor, mulheres,
gritos que tive que sair prematuramente.” (Hec. 33-36)
Em um trecho da Historia Augusta, relatado por Julius Capitolinus, Marcus
Aurelius aparentemente ordenou que "colchões sempre devem ser colocados
debaixo das cordas" de equilibristas (que frequentemente eram meninos)
depois de um garotinho andar com corda em uma de suas celebrações. A
partir disso, podemos argumentar que as cordas romanas eram altas o
suficiente para machucar quando se cai, mas não tão alto a ponto de tornar
as precauções de segurança essenciais.
Simultaneamente, escritores romanos já estavam começando a reconhecer
os muitos princípios e lições que a corda bamba ensinou e quão bem essas
lições poderiam ser aplicadas a outras áreas da vida. Tertuliano, um dos
primeiros autores cristãos de Cartago, na província romana da África, usa a
corda como uma analogia para demonstrar os desafios que os cristãos
enfrentam tentando ter fé em sua força de vontade e em encontrar equilíbrio
na linha da modéstia e castidade, todo o tempo se equilibrando sob a
ameaça constante da tentação de cair em pecado:
“Venha, seu equilibrista, com modéstia, castidade e todo tipo de santidade
sexual que, pela instrumentalidade de uma disciplina dessa natureza distante
do caminho da verdade, montar com passo incerto sobre um fio mais fino,
equilibrando carne com espírito, moderando seu princípio animal pela fé,
temperando seu olho pelo medo; por que você está totalmente engajado em
um único passo? Vá em frente, se você conseguir encontrar poder e vontade,
enquanto estiver tão seguro, e como se fosse em terra firme. Pois se qualquer

oscilação da carne, qualquer distração da mente, qualquer desvio do olhar,
deve chance de sacudir você de seu equilíbrio .” - D
 e Pudicitia (Em Modéstia)
Assim como na Grécia, Roma desaprovou os equilibristas para os Jogos, mas
por razões diferentes. Pausanias escreveu: "A atividade deles não melhorou o
corpo nem a mente, e só pôde ser chamada de violenta e perigosa para a
vida.” A cultura da época era que estava tudo bem os equilibristas
aparecerem em celebrações e outros triunfos, mas eles foram vetados de
competir entre si em jogos públicos.
Estes atos muito diferentes para os equilibristas em toda a Grécia e Roma
antigas destacam um padrão no pensamento humano que continuamos a
ver até hoje. Por algum motivo, andar sob a corda parece inspirar reações
fortes e intensas em qualquer um que a observe. Desde quando começaram
a existir equilibristas, as opiniões sobre a atividade foram divididas em duas: É
inspirador ou é imprudente.
À medida que os dançarinos de corda se afastaram do
mundo romano do esporte e do atletismo, muitos
encontraram-se entre as atrações em circos e shows de
rua, juntamente com os mágicos, malabaristas, bobos
da corte e charlatões. Sob a influência desses grupos,
eles começaram a complementar seu show com sátira,
atacando as traições morais da política e da sociedade
com a grotesca caricaturas de suas danças nupciais.
(Eles nunca teriam ousado fazer isso na Grécia, onde a
arte de andar na corda foi realizada no mais alto respeito como parte da
educação de jovens.)
Em tempos mais recentes, encontramos mais uma prova para corroborar
essas histórias. Enterrado por 1700 anos sob a mesma cinza vulcânica que
enterrou Pompéia, pinturas datadas de 79 dC foram descobertas em gesso
antigo que parecem retratar o que parecem pequenos demônios andando
em corda bamba esticada sobre o que alguns interpretam ser cavaletes, uma
estrutura que os slackliners continuam a usar hoje.
Equilibristas também começaram a se encontrar em desacordo com a nova
religião, o Cristianismo. Motivados a realizar a atos ousados, eles montavam

suas cordas em grandes alturas e sem a proteção de uma rede ou colchão.
Diz-se que São João Crisóstomo descreveu como “Eles mal podiam andar
para cima e para baixo neles, um piscar de olhos ou qualquer perda de
concentração teria sido o suficiente para transformá-los em pó.” Além disso,
alguns equilibristas estavam tentando puxar as acrobacias dos dançarinos de
corda em altura: "Eles se despiam", escreve São João, "e depois se vestiam de
novo, como se tivessem acabado de sair da cama. Algumas das audiências
não tomavam cuidado com a modéstia, ou com medo. »Entre o medo de
alguns e a moral dos outros começou uma longa batalha pela nossa fé.

Coréia
Simultaneamente, em outra parte do mundo, os coreanos podem ter
desenvolvido suas versão de andar sob a corda conhecida como Jultagi. Não
há provas concretas de quando esta prática tenha se originado, mas muitos
acreditam que pode ser de 57 AC. Jultagi é agora considerada parte
integrante da cultura da Coreia do Sul e é oficialmente incluída e protegida
em sua lista de importantes propriedades culturais intangíveis.
Andar na corda na Coréia está
longe de ser simplesmente
andar em uma corda. Enquanto
a maioria dos equilibristas foca
puramente nas habilidades
acrobáticas,
o
tradicional
coreano
desempenho
de
Jultagi é uma arte única que
distintamente combina música
e diálogo espirituoso para
contar uma história e entreter
os
espectadores.
O
desempenho geralmente inclui um equilibrista que executa uma variedade
de proezas acrobáticas em uma corda, junto com piadas, mimetismo, música
e dança, enquanto um terrestre palhaço se envolve o equilibrista na com
brincadeiras, e uma equipe de músicos toca música para acompanhar o
entretenimento.

Um ritual para os deuses para uma caminhada de corda bem sucedida
ocorre antes da performance. Depois disso, o palhaço vai começar a criar
amizade e familiaridade, compartilhando comida com o público e
iluminando a atmosfera enquanto a banda aumenta a tensão. O equilibrista
começa com proezas mais simples, movendo-se gradualmente para
acrobacias mais difíceis que podem durar algumas horas. Existem mais de 40
tipos de técnicas Jultagi, incluindo o salto com um pé na linha, tocando o
nariz com os pés no ar, sentado e deitado na corda, pulando depois de
ajoelhar-se com um joelho e, em seguida, pousando na corda em uma pose
de pernas cruzadas, e às vezes fingindo cair. Apenas quem dominou
acrobacias, o som, a conversa espirituosa e a dança através da prática sem
fim pode andar na corda.
Quando essas várias habilidades se misturam e encontram um equilíbrio, o
desempenho da corda bamba torna-se uma arte em si e as habilidades do
caminhante de corda são avaliadas por sua capacidade de executar tais
elementos do desempenho. Enquanto o equilibrista se apresenta no céu, o
palhaço parceiro descansa no chão. Dependendo da atmosfera do público, o
palhaço parceiro canta e dança. Ele não só facilita a comunicação entre a
corda, andador e músico, mas também incentiva o público participando
ativamente da performance. O repertório principal do diálogo do palhaço é
criticar e ridicularizar monges e aristocratas. Equilibrista expressa as emoções
e sentimentos de plebeus, realizando isso na corda e satirizando a nobreza
em nome dos plebeus. Por exemplo, quando o andador de corda senta-se de
pernas cruzadas na linha, pode ser representante do plebeus fingindo sentar
como os aristocratas extravagantes.
No clímax da performance, o andador
de corda começa o ato de Salpan. o
intérprete salta alto no ar, executa uma
volta completa no ar do meio antes de
sentar de pernas cruzadas na corda. É
quando ele mostra suas melhores e
mais exigentes técnicas. Depois de o
entusiasmo morre com o Salpan, o
desempenho chega ao fim.
Hoje, os artistas da Jultagi são frequentemente convidados para festivais

locais que acontecem por todo o país, particularmente na primavera e no
outono. A transmissão da corda bamba na Coréia é atualmente centrado na
Associação de Salvaguarda de Jultagi na Província de Gyeonggi.
Existem dois tipos de formação: educação de aprendizagem onde os mestres
educam os profissionais e assumem alunos, e educação pública que assume
várias formas, como a formação escolar, experiência aulas e acampamentos
de verão.
* Curiosidade: Um grupo de atletas da Gibbon visitou a Coréia em 2010 para
aparecer em um programa de televisão sobre as semelhanças entre slackline
e Jultagi, e ficaram chocados ao ver tradicionais Artistas da Jultagi fazendo
muitos truques muito parecidos com os do slackline. Um buttbounce entre
as pernas agora é chamado de "The Korean" por respeito a uma cultura que
tem sido realizada por mais de 2000 anos. *

Rússia
Talvez o mais interessante dos
funambulistas viva em uma pequena
aldeia na margem sul da Rússia. Embora
ninguém saiba ao certo por que ou
quando a tradição começou, todos os
corpos capazes e pessoa na aldeia de
Tsovkra-1 são equilibristas.
A teoria mais popular afirma que o os
jovens da aldeia queriam mais acesso
mais rápido às mulheres jovens em um
aldeia vizinha. Atravessar o terreno
montanhoso por corda bamba provou
ser mais rápido do que a viagem do pé, e assim eles amarraram uma corda de um
lado do vale para o outro isso ficou. Para mostrar sua bravura e a profundidade de
seu amor, os mais ousados começaram a andar pela corda e mostrar suas
habilidades este tornou-se um valioso teste de masculinidade. As mulheres jovens
desejaram retribuir aquela viagem por conveniência, e assim nasceu uma tradição.

A explicação mais provável, no entanto, é
que a tradição pode ter começado devido
ao mau tempo na região que muitas
vezes destruiu pontes frágeis em rios de

fluxo forte. Enquanto o pontes estavam sendo consertadas, os moradores
tinham que se contentar com uma corda.
De qualquer maneira, a tradição dita que o treinamento deve começar assim
que se começa a andar - portanto, o ofício de andar na corda bamba é
passado de geração em geração em uma idade muito precoce.
Jogos extracurriculares e atividades significam apenas uma coisa em
Tsovkra-1: equilibrar-se em um fio. Uma história sobre o chão. Prática de
crianças acontecem em qualquer tempo e até durante o inverno quando a
temperatura pode cair para menos 10oC. Um aldeão chamado Tuti disse ao
The Independent, “eu andei pela primeira vez corda bamba quando eu tinha
cerca de seis anos de idade. Eu estava com medo no começo. Agora eu
nunca estou com medo, nem da corda bamba, e nem de qualquer coisa."
Por causa dessa tradição única, a aldeia de
Tsovkra-1 produziu muitos dos melhores
equilibristas do mundo. Seus dias de glória
vieram nas décadas após a Segunda Guerra
Mundial, quando os circos soviéticos
cresceram
em
popularidade.
Circuns
recrutou o melhor artista da aldeia e fez a
região famosa pela sua população e
habilidades
incomuns.
Os
artistas
entreteram multidões em todo o mundo
com acrobacias temerárias e ganharam o
maior prêmio da União Soviética para
artistas.
Hoje em dia, os tempos mudaram e a maioria das pessoas sai a aldeia para
uma vida mais fácil nas cidades maiores. Por causa disso, a população de
Tsovkra caiu de cerca de 3.000 em 1980 para apenas 400 hoje. Apesar disso, o
A vila está fazendo tudo o que pode para reavivar sua reputação como um
centro de andar de corda no mundo.
Europa
Para entender o significado das reuniões para o nosso povo, devemos
primeiro entender as feiras -o que elas eram, onde elas foram mantidas, e
como eles foram eventualmente usadas para oprimir nosso povo.
Uma feira é um mercado temporário em que compradores e vendedores se

reúnem para fazer negócios. Historicamente, foram criadas feiras para
promover o comércio e resolver os problemas de distribuição. Elas
proporcionaram uma oportunidade para a demonstração de habilidades e
ofícios, a troca de idéias, e a troca de mercadorias. Elas concentraram oferta e
demanda em certos lugares, geralmente eram desenvolvidos ou mantidos
em pontos de grandes cruzamentos de rota de caravana e onde quer que as
pessoas se reunissem para festivais religiosos.
Festivais e feiras eram tão
importantes para o comércio na
Roma antiga que ele se tornou
uma característica principal do
calendário
romano
e
um
acessório da vida religiosa
romana durante ambas as eras
republicana
e
imperial. O
governo incentivou o povo
romano
a
celebrar
estes
feriados estaduais ou "Feriae"
("feriados" no sentido de "dias
santos") com financiamento
público e dias de folga do
trabalho. Os romanos acabaram
introduzindo esses mercados e
feiras sobre o norte da Europa
para incentivar o comércio
dentro de suas províncias
conquistadas.
Em todo grande culto, a religião
e o comércio estão ligados. Nos
primeiros
séculos
de
Cristandade, “As primeiras feiras
foram formadas pela reunião de
adoradores e peregrinos em
lugares
sagrados,
e
especialmente dentro ou sobre
as paredes de abadias e
catedrais na festa de dias dos santos consagrados neles. Bispos e abades,

claro, nunca negligenciaram a fonte razoável de lucro para seus santuários e
os mantenedores deles, o que seria um derivado do pedágio sobre o
comércio feitos por eles mesmos, e realizado dentro dos limites de sua
jurisdição legal. ”[Morley,“ Memoirs of Bartholomew Fair ”].
A feira é onde o equilibrista ganhava seu sustento. Às vezes eles
simplesmente executaria sua performance acima da feira, outras vezes iria se
juntar com outros artistas (Domadores de urso, contorcionistas, etc), e às
vezes eles seriam patrocinados por um comerciante em adiantamento que
colocaria uma cortina e cobraria uma entrada. Durante o quinto século na
França, uma série de Conselhos de Bispos começaram a atacar as empresas
de mountebanks (Em que caminhantes de corda faziam parte) e a tratá-los
como o mau na terra.
Na época, os equilibristas geralmente praticavam seu ofício exclusivamente
em mercados e feiras, que sempre foram realizadas perto do Igreja ou no
adro da igreja. Então, quando o Châlon, Conselho em 549 AD, proibiu-os de
chegar perto da Igreja, eles estavam praticamente colocando uma proibição
sobre a arte "profana" de andar sobre a corda.
Além disso, por volta de 554 dC, é dito que Childbert, rei dos francos, proibiu
os clérigos de vigiar os mountebanks em tudo. Nos próximos cem anos,
continuaram os Conselhos Franceses para descartar qualquer forma de
entretenimento para os clérigos, o que levou os caminhantes a serem vistos
como a estranha parte da sociedade. Para piorar, Philippe Auguste, rei da
França de 1180 a 1223, expulsou os Mountebanks da Corte Francesa onde
durante séculos eles foram bem vindos.
Quando os caminhantes da corda perderam alguns privilégios enormes na
França do século 5, as coisas parecem ter voltado aos trilhos em 1300. Na
Idade Média, um ato
de corda bamba era
considerado essencial
para dar a qualquer
evento público o seu
próprio ar de mistério,
assim os caminhantes
de corda começaram
a aparecer em muitas
grandes
exibições.
Durante a coroação

luxuosa da rainha Isabeau em 1389 Paris, diz-se que um cordão tinha sido
colocado a partir das torres da Catedral de Notre-Dame para o telhado do
maior casa na Ponte St. Michel. Um acrobata funambulista então desceu pelo
cordão cantando, com duas velas acesas nas mãos. Christine de Pisan
documentou: "Havia um homem em Paris, no reinado do bom rei Charles,
quem poderia cair e pular e fazer tais truques na corda que ninguém hoje
acreditaria ele não tinha sido testemunha na época.
Ele iria esticar uma fina corda das torres de Notre-Dame ao Palácio e sobre
esta corda ele iria pular e realizar tais feitos de agilidade que ele parecia estar
voando. Assim ele ficou conhecido como ‘Le Voleur '. Eu vi ele mesmo como
muitos outros. Foi dito não ter outro igual em sua arte, que ele realizou
muitas vezes diante do rei. 1 dia no entanto, ele perdeu o pé na corda e caiu
de tal altura que ele quebrou todos seus ossos. "Certamente", disse o rei
quando soube disso, "a má sorte deve acontecer ao homem que presume
muito de seus sentidos, sua força, sua leveza ou qualquer outra coisa ”.
Esta tendência continuou na coroação de Edward VI em Westminster em
1547. De acordo com a "Arqueologia Britânica"
‘Havia uma grande corda, tão grande quanto o cabo de um navio, esticado
das ameias do campanário de Saint Paul [Londres], com uma grande
âncora em uma de suas extremidades, prendeu-se um pouco antes do
decano de Porta da casa de St. Paul; e quando Sua Majestade se aproximou
do mesmo, veio um homem, um estranho sendo um nativo de Aragão,
deitado na corda com a cabeça para a frente, seus braços e pernas no
exterior, deslizando o peito na corda de cima para o chão, como se fosse
uma flecha disparada por um arco. Então ele veio a Sua Majestade, e beijou
seu pé; e assim, depois de certas palavras para sua Alteza, ele se afastou
novamente, e foi para cima da corda, até que ele veio no meio do adro da
igreja, onde ele, tendo uma corda sobre ele, brincou misteriosamente na
corda, como se caindo, e lançando uma perna de outro. Então pegou a
corda, amarrou-a ao cabo e amarrou-se pela perna direita pouco espaço
sob o pulso do pé, e pendurado por uma perna a um certo espaço, e depois
recuperou-se novamente com a corda disse e desfez o nó e desceu
novamente.’
Quando Filipe da Espanha chegou a Londres para conhecer a rainha Maria
em 1554, um equilibrista prestou seu respeito na ocasião na corda. E em

Veneza, em meados do século XVI, o carnaval anual ganhou uma nova
tradição de abertura - Svolo del Turco (Vôo do Anjo) - quando um acrobata
turco andou sobre uma corda amarrada entre a torre do sino da Igreja de São
Marcos e um barco ancorado na Piazzetta.
Em 1556, Hieronymus Cardanus elogiou os caminhantes em De Subtilitate:
“Aqueles que dançam a corda, que se chama Funambulismo, é a mais
ousada de todos os homens, domando as leis de natureza com artefatos. De
fato, a dança de corda tem suas origens na magia natural. Para a arte da
magia depender de fatores naturais é admirável isso vem do oculto e do
intangível."
Apesar de todas essas grandes apresentações públicas e shows de louvor e
apoio ao redor Europa, equilibristas no final dos anos 1600 na Inglaterra, mais
uma vez se tornou associado com um elemento desonroso, incluindo
batedores de carteira, prostitutas e vigaristas. As pessoas de Charing Cross
reclamavam que o estande do dançarino de corda Jacob Hall atraiu tantos
bandidos para a área que eles constantemente perdiam coisas de suas lojas.
Eles começaram uma petição contra ele, e o Chefe de Justiça disse a ele no
tribunal que seu estande é um incômodo para a paróquia. Nas músicas do
início dos anos 1700, “Pills to Purge Melancholy”, de Thomas D'Urfey escreveu:
“Em casas de placas homens andam com cordas / Tão fácil como esquilos
andam em telhados / As bolsas de corte que eles fazem morder e roubar. ”E
na França, os Conselhos Franceses continuaram a mirar e perseguir
Mountebanks e Funambulistas, seguindo as queixas dos padres de Paris
naquele domingo as massas estavam abandonando o show de dançarinos de
corda. Os "causadores de problemas" foram depois restritos às feiras de
Saint-Germain e Saint-Laurent.
Um
dos
funambulistas
mais
famosos do final dos anos 1700 foi
Madame Saqui. Ela performou
muitas
vezes
para
Napoleão
Bonaparte, muitas vezes andando
em um fio com fogos de artifício
explodindo ao seu redor. Ela honrou
a celebração do nascimento de seu
herdeiro andando entre as torres da
Catedral de Notre-Dame, realizada

em Vauxhall Gardens, e é mencionada em Vanity Fair de Thackeray - para
citar algumas de suas incríveis realizações; Além disso, ela dirigiu seu próprio
teatro de circo por algum tempo e continuou a executar bem em seus 70
anos.
Os anos 1800 trouxeram acrobatas e outros artistas semelhantes dentro de
casa como negócios e showmens abriam locais de circo mais permanentes.
Pablo Fanque foi o primeiro não-branco proprietário de circo na
Grã-Bretanha vitoriana, e ele começou sua carreira de desempenho fazendo
acrobacias equestres e andando em corda. Ele começou o Circus Royal de
Pablo Fanque, no qual ele continuou atuar; Ele rapidamente se tornou o circo
mais popular na área, e permaneceu assim por 30 anos. Fanque viajou por
todo o Reino Unido durante anos e também realizou muitos benefícios ao
circo - um dos que, para o performer de circo William Kite, inspirou a música
dos Beatles “Being for the benefit of Sr. Kite. Em última análise, a vacilação
cambaleante da aprovação pública e a falta dela recuou e para muitos e
muitos séculos na Europa. Foras da lei através da história pelo governo,
esporte organizado, e religião, é uma maravilha que a caminhada de linha
tenha persistido.
Estados Unidos
Andar de corda prevaleceu em
muitas
culturas
em
todo
o
hemisfério oriental por séculos, mas
não consegui atravessar o Atlântico
até o primeiro circo americano em
1793.
Décadas depois, em 1859, Jean
François
Gravelet
da
França,
conhecido mais notoriamente como
Charles Blondin, andar de corda foi
elevado a uma arte de outro
patamar quando ele fez a primeira
travessia ousada em altura nas
Cataratas do Niágara em 1000 pés de
distância (305m), e 270 pés de altura
(82m), com um cabo de cânhamo de
3 polegadas. Estima-se que Blondin fez mais de 300 cruzamentos desta
incrível linha... e ele fez isso em grande estilo. Em cada travessia ele faria um

show diferente - só porque ele podia. Ele também atendeu o apelo mórbido
das massas, e revelou quando os jogadores começaram a apostar se ele
mergulharia em uma morte.
Uma vez, ele cruzou de olhos vendados. Outra vez ele parou no meio do
caminho para se sentar e desfrutar uma cerveja que ele puxou em uma corda
do barco da excursão Maid of the Mist abaixo dele. Ele cruzou enquanto
empurrava um carrinho de mão, e andava sobre pernas-de-pau, andava de
bicicleta e ficava em uma cadeira com apenas uma de suas pernas
equilibrada na corda. Ele cruzou à noite, usando uma locomotiva com farol
afixado em ambos os lados do cabo para iluminar o caminho. Ele cruzou
carregando uma mesa e cadeira, parando no meio para tentar se sentar e
sustentar suas pernas. A cadeira caiu na água e Blondin quase caiu também,
mas foi capaz de se recuperar. Ele sentou-se no cabo e comeu um pedaço de
bolo, regado a champanhe. Em um dos seus cruzamentos mais famosos, ele
carregava um fogão e utensílios nas costas, andou até o centro do cabo,
acendeu um fogo, e cozinhou uma omelete! Quando ficou pronto, ele baixou
o café da manhã para os passageiros no deck do navio Maid Mist. Ele até
carregou seu gerente nas costas! Blondin supostamente deu ao seu gerente
estas instruções: “Olhe para cima, Harry... você não é mais você mesmo, você
é Blondin. Até que eu limpe este lugar, seja uma parte de mim, mente, corpo
e alma. Se eu balançar, me balance. Não tente fazer qualquer balanceamento
sozinho. Se você fizer, nós dois iremos para a nossa morte."
Nos anos seguintes, muitos equilibristas tentaram
superar sua performances. Em 1860, o Grande Farini
(William Leonard Hunt), um dos mais célebres
acrobatas na Europa na época, replicou muitas das
performances de Blondin acrobacias, incluindo
carregando um homem nas costas, atravessando
com um saco por todo o corpo, fazendo
cambalhotas e pendurado em seus pés. Sua maior
conquista foi atravessar as Cataratas com uma
máquina de lavar amarrada às costas. Ele parou na
metade lavou vários lenços que ele então tinha
autografado e deu a seus admiradores que esperavam.(Porra, ele é bom!) Em
1876, Maria Spelterini, uma artista de circo a partir dos 3 anos, tornou-se a
primeira mulher a andar em um fio sobre as Cataratas do Niágara. Ela é mais
conhecida por cruzar a linha com suas mãos e pés algemados, cruzando com

um saco de papel sobre a própria cabeça, e cruzando com cestas de pêssego
em seus pés.
A diferença entre as travessias de Blondin, Farini e Spelterini foi o que eles
andaram em: Blondin andou em uma corda de
cânhamo, enquanto Farini e Spelterini andaram
em fios de arame. Tecnicamente, andar a corda
era a única maneira de executar atos aéreos até
meados dos anos 1800, quando cabo de aço foi
inventado. Até então, os termos "Corda bamba",
"ropewalker" e "dançarina de corda” estavam
corretas porque os artistas usavam cordas
tensionadas entre dois pontos. Ainda "corda
bamba” hoje é uma palavra muito mal utilizada. O
que a maioria das pessoas quer dizer quando eles
se referem a um andador "corda bamba" é na
verdade, um andador de “fio alto”, como a “corda tensa” este está realmente
andando em um cabo de aço. Estes cabos estão ancorados não apenas em
cada extremidade, mas também com fios de apoio (fios cavalletti), ligados em
intervalos ao longo do fio, para estabilizar a linha e impedir a maior parte do
movimento lado a lado.
Andar na corda real foi muito mais difícil e perigoso do que andar em cabos
de aço. Além disso, os fios permitiram que os artistas realizassem muito mais
truques tecnicamente difíceis do que eles poderiam em uma corda, assim, a
maioria dos artistas de circo mudou para este estilo de montagem e andar.
Este foi o começo da era do cabo de aço.
A caminhada em cabos de aço só ficou mais e mais popular depois disso.
Desde 1905 (quando ele tinha 39 anos
anos de idade) a 1948, Ivy Baldwin, um
balonista sem medo e funambulista,
montou um fio de 635 pés de
comprimento, 582 pés de altura acima
de South Boulder Creek em Eldorado
Canyon no Colorado
Ele realizou seu ato 86 vezes ao longo
dos 43 anos. Suas travessias levaram seis
minutos e meio, e ele sempre usava

sapatos de pano com solas de resina e carregou uma vara de equilíbrio de 26
pés. Haviam várias ocasiões em que a multidão temia que ele fosse cair para
a sua morte: uma vez, ele estava temporariamente cego e teve que ser
guiado através das vozes de sua assistentes. Outra vez, o vento em rajadas de
tempestade rápida pegaram ele no centro de seu ato, e ele ficou de joelhos
por meia hora até que a tempestade diminuiu. Baldwin andou nessa linha
pela última vez em seu aniversário de 82 anos. Pelo que se sabe, ele queria
continuar fazendo isso ano após ano, mas membros de sua família
impediram ele de continuar. O fio foi deixado até 1974, quando foi retirado
para não atiçar a juventude aventureira.
O nome Wallenda é talvez o nome de família mais reconhecido no mundo do
circo. Karl Wallenda, o fundador do grupo, era um andarilho incrível e icônico.
Com a idade de 16 anos, ele estava fazendo bananeiras nos ombros de um
andador de arame alemão a 40 pés no ar. Os Wallendas se apresentaram em
circos em todo o mundo por muitas gerações, alguns relatos afirmam que
atuavam no circo desde 1780. A história do circo americano começou em 1928
quando Karl Wallenda e sua trupe de artista de fio alto chegou ao Reino
Unidos para se apresentar com os Ringling Brothers e o circo de Barnum e
Bailey. Em 1948, as Muralhas Voadores estrearam o seu mais famoso ato - um
dos mais perigosos e emocionantes já realizados em circos modernos - as
sete pessoas em pirâmide na cadeira. Nos últimos anos, a família Wallenda
dividiu- se em várias trupes, com alguns continuando a divertir multidões ao
redor do mundo.
O nome Wallenda é talvez o nome de família mais reconhecido no mundo do
circo. Karl Wallenda, o fundador do grupo, era um andarilho incrível e icônico.
Com a idade de 16 anos, ele estava fazendo bananeiras nos ombros de um
andador de arame alemão a
40 pés no ar. Os Wallendas se
apresentaram em circos em
todo o mundo por muitas
gerações,
alguns
relatos
afirmam que atuavam no circo
desde 1780. A história do circo
americano começou em 1928
quando Karl Wallenda e sua
trupe de artista de fio alto
chegou ao Reino Unidos para

se apresentar com os Ringling Brothers e o circo de Barnum e Bailey. Em
1948, as Muralhas Voadores estrearam o seu mais famoso ato - um dos mais
perigosos e emocionantes já realizados em circos modernos - as sete pessoas
em pirâmide na cadeira. Nos últimos anos, a família Wallenda dividiu- se em
várias trupes, com alguns continuando a divertir multidões ao redor do
mundo.
Um dos membros mais reconhecidos da família é Nik Wallenda. Em 15 de
outubro de 2008, Nik quebrou o recorde mundial para o maior e mais longo
passeio de bicicleta em um fio alto ao vivo na NBC. Em 15 de junho de 2012,
ele também se tornou o primeiro trapezista a andar diretamente sobre as
Cataratas do Niágara (os cruzamentos anteriores foram feitos acima da água
perto da localização da ponte do arco-íris). Wallenda descreveu a batalha
legal como o maior desafio de sua carreira e "provavelmente mais notável "do
que a própria caminhada.
(Seis andadores de fio alto
anteriores tinham falhado
em
suas tentativas de
ganhar
aprovação
para
percorrer as cataratas desde
1971). A linha tinha 2200 pés
de comprimento (671m) e
ele cruzou o rio do ponto
mais largo. Para treinar para
esse feito, ele andou em fios
sobre a água perto dele na
Flórida,
enquanto
uma
caravana de airboats enxameava em torno dele, explodindo-o com ventos de
até 78 mph para simular os ventos e spray das cataratas. Devido à localização,
o fio não pode usar suporte e teve que ser feito sob encomenda. Como
resultado, o fio foi capaz de influenciar a brisa, tornando a travessia mais difícil
do que teria sido. Foi a primeira vez na carreira de Wallenda que ele realizou
uma travessia sem estabilizadores de fio. O fio em que ele realizou a travessia
foi de duas polegadas (cinco centímetros) de diâmetro, significativamente
maior do que o de um fio de uma polegada que o Wallenda normalmente
usa e pesava cerca de 8,5 toneladas (7,700 kg). A largura era necessária para
tornar o cabo suficientemente forte para suportar a tensão. Em 23 de junho
de 2013, Wallenda tornou-se o primeiro trapezista a andar sobre o Little
Colorado River Gorge no Grand Canyon. O evento foi transmitido ao vivo no

Discovery Channel, com dez segundos de delay ... apenas no caso de algo
acontecer. A linha foi de aproximadamente 1.400 pés (430m) de
comprimento e 1.500 pés (460m) de altura, tornando-se a maior caminhada
de sua carreira (cerca de 7 vezes o altura do cruzamento do Niágara). Ele
andou em 22 minutos, 54 segundos, usando uma espessura de 2 polegadas
(5cm)de fio e carregando uma vara de 30 pés (9,1m) pesando 43 libras (20 kg).
Wallenda enfrentou uma série de obstáculos ao cruzar, incluindo um fio
escorregadio, poeira nos olhos, e vento, alegando que a caminhada foi
excepcionalmente estressante e mais difícil do que ele havia previsto. Em 2
de novembro de 2014, Nik cruzou com sucesso um fio entre dois
Arranha-céus de Chicago e obteve dois novos recordes mundiais do
Guinness: um para percorrer as mais íngremes cordas bambas entre dois
edifícios (19 graus) e o outro para a corda bamba mais alta de olhos vendados.
Outro nome extremamente conhecido no reino dos caminhantes de corda é
o grande Philippe Petit. Em 1971, Petit montou uma linha entre as torres da
catedral de Notre Dame de Paris e andou enquanto padres estavam sendo
ordenados. Em 7 de agosto de 1974, Petit tornou-se um nome familiar
quando ele executou seu truque mais famoso - o que muitos chamaram de
crime artístico do século ”andando um fio entre o Torres
Gêmeas do World Trade Center na
cidade de Nova York. Este passeio
levou
quase
seis
anos
de
planejamento, durante o tempo
ele teve que aprender tudo ele
poderia sobre os edifícios e sua
construção,
como
acomodar
questões como o balanço das
altas torres devido ao vento (que
fazia parte seu projeto), como
montar um cabo de aço de 200 pés (61m) na abertura de 138 pés (42m) entre
as torres (a uma altura de 1.368 pés (417m)), como conseguir entrar com seus
parceiros para explorar e manipular, e como obter equipamentos pesados
para os telhados. Para entrar, eles fizeram identidades falsas com base na de
um trabalhador do edifício e alegou que eles eram trabalhadores da
construção civil. Eles estudaram cuidadosamente as roupas que os
trabalhadores da construção usavam e as ferramentas que usavam. Eles

observaram as rotinas dos funcionários - as vezes que eles chegavam e saíam
- para determinar quando eles teriam acesso ao telhado. Petit fingiu ser
jornalista
para
conseguir permissão
para entrevistar aos
trabalhadores
no
telhado para coletar
ainda
mais
observações.
Desde
que os edifícios ainda
estavam
em
construção, eles até
alugaram
um
helicóptero
para
explorar os telhados e
tirar
fotos. Usando
essas fotos, desenhos e observações, Petit construiu meticulosamente um
modelo em escala das torres em para projetar o necessário aparelhamento
para se preparar para o caminhada de arame. Quando o dia finalmente
chegou, ele realizou 45 minutos, fazendo oito travessias ao longo do fio, de
1.350 pés (411m) acima do solo. Quando oficiais do NYPD foram interromper
sua façanha, eles vieram até os telhados de ambos os edifícios para tentar
convencê- lo a sair do fio, mas Petit só saiu quando começou a chover. Houve
extensa cobertura de notícias e apreciação pública de sua caminhada, e o
procurador distrital retirou todas as acusações formais de invasão em troca
de dar um show aéreo gratuito para crianças no Central Park. "Ele executou o
crime perfeito e o mundo o amou por isso” confessou Guy F. Tozzoli,
presidente da Associação do World Trade Center. Mordicai Gerstein, o
homem que escreveu o livro infantil "O homem que andou entre as torres",
pode descrever melhor quando ele escreveu: “Petit não olhou para as torres,
mas para o espaço entre elas. ”Sua caminhada foi creditada com às Torres
Gêmeas e a afeição como inicialmente tinham sido impopulares devido ao
seu design "feio e utilitário”; os proprietários do edifício deram-lhe um passe
vitalício para o Deck de Observação das Torres Gêmeas e deixaram ele
autografar uma viga de aço perto de onde ele começou sua caminhada.
Alguns anos depois disso em 1989, O prefeito Jacques Chirac, da França,
convidou-o a andar com um fio inclinado do chão na Place du Trocadéro para
o segundo nível da Torre Eiffel, atravessando o Sena, para celebrar o 200o

aniversário da Revolução Francesa.
Correntes de Slackline
No outro lado do país, em meados da década de 1950, a arte do equilíbrio
estava se desenvolvendo lentamente em nossa atividade favorita fora da rica
cultura de escalada do vale de Yosemite. Inspirado por Ivy a linha de Baldwin
em Eldorado Canyon (ainda pendurada desde 1905), os escaladores do
Colorado Ament e Van Freeman começaram a praticar em uma corrente
bamba curta. Quando eles trouxeram o treinador de equilíbrio para o Parque
Nacional de Yosemite, na Califórnia, em meados da década de 1960, eles
ficaram surpresos para descobrir que outros, como a lenda da escalada
Chuck Pratt, já estavam andando em correntes há duas décadas. Na verdade,
Pratt foi bastante adepto da corrente bamba e conseguiu conciliar três ou
quatro garrafas de vinho de cada vez em pé sobre ela. Em um artigo alpinista
escrito por Dean Potter, TM Herbert, um frequentador do Vale desde a Idade
de Ouro, lembra: “Pratt sempre esteve em algum tipo de coisas de circo,
malabarismos ou balanceamento de coisas. Ele costumava andar nas grades
de metal do Glacier Point [em meados dos anos 1950] e quaisquer outras
correntes e cabos que ele pudesse encontrar. ”John Gill, o pai da era moderna
do bouldering e do treinamento para escalar, também foi bem versado na
disciplina, e ele freqüentemente andava uma corrente de 30 pés de
comprimento para se divertir com o equilíbrio. Quando ele visitou os
acampamentos de escalada de Black Hills e Tetons na década de 1950 e anos
60. A corrente bamba passou a se tornar uma tradição importante e
reverenciada em todo os anos 70 no acampamento 4 como forma de treinar
os escaladores, desafiar suas mentes, a melhorar o equilíbrio, e relaxar depois
de longos dias de escalada. Ron Kauk lembra da época: "As pessoas sempre
estavam fazendo algum tipo de coisa de equilíbrio, andando em cima de
garrafas de cerveja ou correndo ao longo do topo de pedras de ponta de faca.
Nós éramos uma espécie de hippies grooving para Hendrix, vestindo roupas
legais, mas nós também éramos profissionais. Você faria suas 100 flexões, mas
também teria que andar nas correntes"." Foi uma parte de estar em nossa
gangue ", concorda Rick Cashner. Dean Fiddelman, o fotógrafo da equipe não
oficial dos Stonemasters, o criador de Stone Nudes, e residente do Vale por
muito Tempo, ecoa este sentimento no Adventure Sports Journal, “Se você
for viver um estilo de vida de escalada, você está amarrado. Se você não fez
isso, significava que você não fazia parte da nossa cultura."

Fora do Acampamento 4, a caminhada na linha permaneceu relativamente
rara na comunidade de escalada. Mas isso tudo mudou em 1974, quando
Philippe Petit andou pelas Torres Gêmeas e trouxe a arte do highwire de volta
à vanguarda da consciência americana. Como dito anteriormente, foi
amplamente louvado como o "crime artístico do século", e Dean Potter
acreditava que "a expressão de liberdade de Petit tinha se conectado com os
americanos, talvez lembrando-lhes de seu principais valores fundamentais”.
Adam, Jeff e o Nylon
O nylon sintético foi inventado em 1935, mas levou muito tempo para os
escaladores descobrirem aplicação como um aparelho de equilíbrio. Um
artigo de Dean Potter, The Space Between, escrito para Revista Alpinista,
conta o que aconteceu em seguida: Não muito depois, “No início dos anos 80,
Adam Grosowsky, um estudante do Evergreen College em Olympia,
Washington, fez uma de suas viagens regulares para Yosemite, onde, ele se
lembra, "eu estava recebendo uma chuva de pensamentos, foda-se este
lugar, eu estou sendo bombardeado... Enquanto eu passava pelo
acampamento 4, vi esse deus de bronze andando em uma corrente frouxa.
Ele foi consistente pra caramba e eu pensei, "todo mundo neste lugar
super-humano?" Mais tarde, descobri que era Ron Kauk. Quando Grosowsky
voltou para Evergreen, ele montou sua própria linha. [Ele não conseguiu
encontrar uma corrente para andar, então ele esticou um pedaço de nylon
"No começo eu tentei andar na corda de escalada de 3/8", mas rolou e não
me senti bem. Haviam algumas fitas de escalada ali [escalada de fitas], então
eu tentei ... e foi tipo, ‘Oh meu deus, é isso!’ ”
A superfície plana e aderente da fita, juntamente com a sua elasticidade e
propriedades leves, abriram um novo universo de possibilidades de equilíbrio.
Logo, Grosowsky se envolveu com um colega de turma, Jeff Ellington, e os
dois descobriram uma maneira de montar fitas tubulares e adicionar tensão
com o que é agora chamado de "sistema primitivo" ou o "sistema Ellington."
Um precursor para os atuais sistemas de polias, o Ellington utiliza técnicas de
busca e salvamento, substituição de polias com mosquetões de escalada
para criar uma vantagem mecânica.
Os dois se tornaram inseparáveis, praticando "milhares de horas ”na tensão,
fita elástica eles chamavam “A fita bamba." Ambos preferiram andar em 3/4
de polegada, fitas planas de nylon com um comprimento de cerca de 20 pés.
Adam se tornou extremamente habilidoso realizando bananeiras em na fita,

enquanto ambos tornaram-se hábilidosos no surf, malabarismo e quase
todas as outras habilidades de circo que você pode imaginar. Eles até criaram
uma rotina de três clubes (malabarismo) entre si enquanto se equilibravam
simultaneamente na mesma fita.
Tanto quanto eles
amavam praticar no
nylon,
os
dois
ficaram fascinados
com a história do
wire walking e a
cultura
circense
desde o início. Em
1981
eles
se
apresentaram sem
esforço
em
um
cabo de 30 pés (9
m) amarrado a 25 pés (8 m) sobre um piso de concreto como parte de um
projeto para recriar o circo tradicional no auditório principal do Evergreen
State College. De acordo com Scott Balcom, algum tempo depois disso, os
dois mencionaram que eles também armaram um pequeno fio de arame em
Joshua Tree em algum lugar perto do Real Hidden Valley, mas não era muito
alto nem muito longo.
Dean continua: "Eles viajariam para o Vale sempre que possível, mas em uma
viagem prolongada no verão de 1983, a sua maior fita foi confiscada pelo
Serviço de segurança dos Parques, que considerou que ele abandonou a
propriedade. Ellington ri: "Nós precisávamos deixar o clima no valle positivo...
[Então nós] nos dirigimos para a segurança do Arrow Spire. ”[Em vez de se
amarrar em nylon, eles tentaram amarrar o pináculo usando um cabo de aço
e acabaram quebrando um bolt no Spire no processo.] “Ellington relata seus
primeiros passos no highline de Lost Arrow: ‘a ancoragem tinha ferrugem
[quarto de polegada] em bolts com chapas antigas. Depois de tensionarmos
a linha eu fui para ela. Eu estava ali parado alguns passos de distância,
quando a linha tremia acentuadamente. E um dos parafusos quebrou, o
choque de carga era outra porcaria! ”Os dois foram compreensivelmente
vencidos, mas sua tentativa foi um grande avanço. Moradores de Yosemite,
acostumados a pensar em suas linhas na vertical, perceberam de repente
que existia outra fronteira entre as paredes. ”

O Começo do Começo
A tentativa de Adam e Jeff no Spire foi poderosa de outra maneira também.
Scott Balcom, Chris Carpenter e Darrin Carter também estavam no Vale no
verão de 83. Depois da tentativa frustrada de Highline, nas palavras de Scott
Balcom: "meu propósito nasceu". E com isso, a Slacklife estava nascendo
naquele dia também.
Mas vamos voltar um pouco e explicar algumas coisas primeiro.
Quem é Scott Balcom, Chris Carpenter e Darrin Carter? Por que eles são tão
importantes? Bem, fomos direto para a fonte para descobrir. O que se segue
é uma série de eventos do próprio homem, Scott Balcom, contando tudo
sobre isso: Scott Balcom, Chris Carpenter e Darrin Carter eram amigos de
infância que cresceram juntos. Darrin transferido para a escola de Scott na
terceira série, e Chris era três anos mais jovem, uma criança que morava na
rua.
Scott Balcom descobriu a corda andando às nove ou dez (por volta de 1973)
quando seu irmão mais velho, Ric, chegou em casa um dia com uma corda
de cânhamo e disse: "Vamos esticar isso entre dois pontos e andar sobre ela.
Meu amigo Kurt faz isso e é muito legal. ”Então eles fizeram, mas ninguém
conseguia andar muito bem. Ninguém conseguia realmente dar mais do que
quatro passos. Mas por alguma razão, Scott tinha sentindo "que esta é a
minha coisa. Eu sou bom nisso. Mesmo que o garoto vizinho do outro lado da
rua possa dar quatro passos correndo, eu podia andar devagar quatro passos
... e isso me fez muito melhor do que ele."
Scott continua a história: "Durante toda a minha infância eu subi em casas
que estavam em construção. Naquela época, eles emolduravam casas com
chaves diagonais e nós escalávamos coisas e andávamos bem na borda delas
... E eu tinha uma grande casa na árvore com grandes balanços de corda, eu
costumava andar nos trilhos do trem. Fizemos muitas coisas assim ... foram os
anos 70. Nós fomos os bonecos de teste de colisão do futuro. Nós fizemos
muita merda dolorosa... Então, no momento em que equilíbrio em correntes
de estacionamento e cabos eram alguma coisa, eu já estava fazendo isso ....
Eu já estava fazendo isso quando conheci Chongo, que na época era Chuck
de Joshua Tree em maio de ‘81.
Darrin Carter estava comigo, e nós conhecemos Chuck, e ele nos levou para
escalar e nos ensinou como escalar. Eu estava ansioso por algo assim. Eu

queria muito subir, mas imaginei: “Como se aprende? Não havia ginásios de
escalada ou qualquer outra coisa naquela época. Se você não soubesse que
alguém escalou, você não aprendia a subir. Talvez você possa aprender a
fazer rapel sozinho, mas não havia internet ... sem livros sobre isso, quero dizer
... não havia nada.
Acabamos passando mais alguns dias com ele e depois saímos. E ele tinha 29
anos e nós ... Eu nem acho que o Darrin tinha 18 anos ainda. Eu tinha 18 anos
... e achei que ele era bem mais velho do que nós e nunca mais o veríamos.
Mas então, quando estávamos saindo, Chuck disse: “Oh! Aqui está meu
número. Eu trabalho em Hollywood a maior parte do tempo e não tenho
carro. Se vocês puderem venham me pegar e nós podemos ir para as
montanhas. ”E eu disse tipo," Tudo bem “ Então nós nos tornamos amigos
dele ... e ele não estava completamente desabrigado naquela época. Ele
programava computadores e ele trabalhava para alguém que realmente fazia
programação para outras empresas, mas ele iria acampar em seu lugar em
Hollywood.
Eu saía e o pegava, e íamos até Joshua Tree ... e um pouco depois, Yosemite E
então, um dia, Chuck disse: "Ah, sim! Vocês tem que andar em correntes de
estacionamento! Esta é a parada de Yosemite. "E
eu pensei algo como ... "eu posso fazer isso. Eu já
fiz isso. E isso era algo que eu podia fazer sem cair.
Eu era muito bom nisso."
E assim ... algum tempo passou. E em 1983, Chris
Carpenter, Darrin e eu aparecemos em Yosemite,
e Adam Grosowsky e Jeff Ellington têm slacklines
montados uma pequena parte do parque... que
era parte da área habitacional dos funcionários da
Loja em Yosemite. Mas isso costumava ser um
estacionamento, e nós costumava acampar lá.
Bem, você não tinha permissão para acampar no
estacionamento,
mas
as
pessoas
faziam
piquenique lá e há uma pequena linha de árvores.
Adam e Jeff foram criados lá, e eles andavam de
um lado para o outro nessa estreita linha de nylon
e estavam fazendo coisas doidas. Adam podia
fazer uma parada de mão, e ele poderia balançar a fita para frente e para trás,
e ele era muito bom. Eles podiam passar galhos de um lado para o outro ... e

Chris e eu ficamos tipo "Cara, ESSA PORRA VALE A PENA!”.
Naquele momento, quando eu conheci Adam e Jeff ... isso impactou muito
minha vida muito mais do que impactou na deles. (Eu na verdade conheci
Adam anos depois, eles nos levaram Nova York para algum programa de TV
de sábado de manhã às 6h ... NBC ou Good Morning America ou qualquer
outra coisa ... e ele não se lembrava de mim.)
E essa foi a primeira vez que vi fitas de nylon usadas para slackline. O
acampamento 4 naquela época tinha uma corrente, e era como um ginásio
lá. Eles tinham bar dips e barras e barras de ponta de dedo e, claro, a corrente
bambas. E foi assim lá por um longo tempo. Se existe um agora, não é o
mesmo que costumava estar lá. Adam nos disse que ele havia ido lá há
algum tempo e viu a corrente bamba alguns anos atrás, e que ele não
conseguia andar. Então ele foi para casa e não conseguiu encontrar corrente
que tinha para andar, e acabou esticando um pedaço de fita nylon em vez
disso.
Agora, pouco antes disso, eu tinha um velho ... bem,
Chuck tinha um monte de velhos equipamentos de
escalada. E alguns deles foram úteis, e alguns não
foram. E ele ainda tinha equipamentos novos para a
época ... naquela época a haste de alumínio era a
melhor que tinha ... mas ele nos fez aprender a guiar
escaladas
tradicionais
com
nossos
antigos
equipamentos. ele
dizia algo como:
"Você precisa usar o equipamento antigo
porque é muito fácil com novo. Você não
quer facilitar. Então você vai subir do jeito
mais difícil."
Então eu peguei uma corda - era uma
corda antiga. Não sei se você já viu um
pedaço dessa corda, mas ela fera torcida.
Eu não sei como era nos anos 50 quando
isso corda era de ... quero dizer, essa corda
era mais velha do que eu provavelmente, e foi realmente muito duro. Era
mais para como amarrar uma vaca ou alguma coisa assim. Mas eu estiquei e
estava andando sobre ela. E isso foi muito difícil porque ela rolava fora de seus

pés, então você tinha que ter muito cuidado com isto. E isso era antes de eu
já ter visto slackline. Eu tinha considerado andando em fitas de nylon, mas eu
pensei que seria apenas muito esquisito. Mas Adam ... ele tinha esse domínio
de esquilo isso foi incrível. Quero dizer, ele fez diferente coisas que as pessoas
fazem agora, mas ele seria muito bom por agora. Afinal ele andava em uma
linha antiga, e mesmo assim conseguia fazer bananeira, malabarismo e
outras coisas.
De qualquer forma... Adam e Jeff tinham um cabo montado na floresta em
algum lugar longe do acampamento. Eles estavam praticando neste cabo
para andar no Lost Arrow Spire, e então os rangers confiscaram o cabo, então
continuaram andando em nylon no acampamento. E então eles subiram
para andar o Lost Arrow Spire em um cabo, e eles saíram algumas vezes, e
eles quebraram um parafuso na ponta do pináculo. Eu acho que isso os
assustou e eles fizeram as malas e saíram.
Quando eu conheci Adam e Jeff não foi como se eu pensasse de repente: "Eu
quero andar slacklines. Foi como "OH! Parece que seria divertido andar! ”Eu já
estava andando em outras coisas, e foi apenas as coisas que eles estavam
fazendo - você não podia fazer em uma corda porque iria sair de seus pés.
Como balançar a linha muito forte para frente e para trás. E eu não quero
dizer como chicotear a linha, onde você mantém seu corpo reto, e você está
chicoteando a linha debaixo de você. Era como, como surfar devagar, com
mais bounce. Onde você realmente está um ponto em que você está quase
sem peso, e você desce com força G positiva e você volte para onde você está
sem peso. Surfar um elástico foi o que Adam fez parecer. E eu apenas pensei
que isso era simplesmente insano. E eu tentei entender como ele poderia
fazer isto. E quando eu pensava mentalmente, parecia um desastre completo
- no mais curto, em uma fração de segundo, você poderia ter essa coisa
batendo na sua cara. E então eu tentei entender a forma como ele foi capaz
de fazê-lo, e sentir a sensação no meu corpo.
E quando eles me disseram que iam andar no Lost Arrow Spire, eu tive essa
estranha explosão intuitiva como: “Espere um minuto! Eu tenho que fazer
isso! ”E eu fiquei tipo“ O que??De onde veio isso? Assim que surgiu na minha
cabeça, não fez nenhum sentido porque eu não pude ... você sabe... Eu pude
atravessar a corrente três vezes e isso foi bom. E esses caras estavam
andando de um lado para o outro nessas linhas de náilon, surfando como se
fosse um elástico no ar. Não fazia nenhum sentido para mim. E não foi como

se eu desejasse que eles não fizessem isso para que eu pudesse. Eu pensei:
“Eu desejo que eles consigam porque esses caras são realmente habilidosos.
Esses caras são incríveis.” E então eles voltaram e disseram:“ Nós quebramos
um bolt e nós derrubamos o cabo. Parecia muito perigoso.” E eu só pensava...
"Meu propósito nasceu."
Eu fiquei tipo: “É isso. Eu vou andar. Eu fui para casa do Chris e comprei um
pouco de nylon e nós dois começamos a andar. E em apenas um mês ou dois,
eu consegui cadenar isso. Era um sentimento libertador! Nós estávamos no
programa de mestrado em pedra da Universidade de Yosemite, onde tudo é
um curso autodirigido. Eu subi um pouco ... eu tentei algumas paredes
grandes quando eu era jovem, mas nunca me formei no programa de
mestrado em pedra. Eu nunca cheguei a esse nível. Eu gostei do movimento
de subir. Eu gostava do desconforto. Eu gostava de ir a lugares em uma
rocha. Eu gostei ... bem, quando eu era mais jovem, eu gostava mais do
sentimento de estar no alto. Eu ainda gosto disso tudo. Mas eu não gosto de
ficar assustado. E era como se eu fosse com queijo derretido na rocha de
Joshua Tree. Mas o slackline proporcionou apenas este puro estado de fluxo
que era... diferente. Como se eu estive realmente focado guiando [uma
subida], é uma experiência diferente do estado de fluxo no slackline. É
semelhante a sensação de você ter concluído tudo... e você pode apenas ser
você mesmo, mas no slackline, quando estou balançando a linha para frente
e para trás e pulando para cima e para baixo ... É tão ... é algo completamente
espontâneo. É mais criativo. Eu sinto que estou tocando algo pesado em uma
guitarra elétrica. Uma guitarra elétrica ... e eu e o equilíbrio estamos
dançando. E eu balanço a linha. Eu pego minhas mãos, eu dirijo a linha,
empurrando-a com as minhas mãos, desta maneira enérgica. E eu cairia
quando eu me perdia tão completamente a ponto de eu fazer algo estúpido
como sair da fita. E de repente, SNAP. Você acabou de sair desse estado. Mas
quando eu não caía e quando eu andava na linha até que eu terminasse a
linha e aterrizasse no chão, sentia que tinha sido... você sabe, a sensação
quando você volta ao chão, quando você se sente ... "EU SOU UM MESTRE DA
CAMINHADA! ”E era tão bom.
Então foi isso. Eu estava completamente conquistado.”

A Linha da Ponte
“Eu estava saindo com Jeff e Adam em julho provavelmente ... ou talvez em
agosto. E até novembro de 83, andamos o primeiro Highline," The Arches ",
sob uma ponte em Pasadena, CA, perto do Rose Bowl, com Chuck, meu
irmão Ric e Rob Slater, para treinar para o Lost Arrow Spire.
Rob Slater era amigo de Chucks, e nós o encontramos em Yosemite naquele
mesmo verão, ele conheceu Adam e Jeff. No momento em que o
conhecemos, ele já era um fodão. E nós estávamos apenas meio intimidados.
Rob era apenas um ano ou dois mais velho do que eu, mas ele já tinha solado
o Pacific Ocean Wall e saltaram de BASE do El Cap ... Ele fez todo tipo de
coisa. Ele pulou de BASE para dentro do Black Canyon em Gunnison ... um
salto que nem todo mundo pode sobreviver. E ele não podia andar em um
slackline no chão, mas ele simplesmente amou a aventura. Rob era apenas
um viciado em aventura como tantas
pessoas que você conhece.
De qualquer forma, ele estava em San
Diego, e eu disse a ele que queria
atravessar esta ponte, e ele disse: "Bem,
se você fizer isso, me avise, e eu vou
subir também. ”Então ele fez. De
qualquer forma, a fita que eu comprei
era um pedaço do material de um velho
swami belt - nylon tubular de 2
polegadas correias, que foi avaliado em
6600 libras se você tivesse usado ela.
Nós
não
tínhamos
fitas
muito
tecnológicas naquela época (essas
vieram pouco mais tarde), então o
primeiro highline era na verdade uma
polegada, cerca de 22 metros de
comprimento e 140 pés de altura.

Montamos a linha - e isso foi em novembro - então estava ficando escuro
cedo e eu estava me sentindo como se eu tivesse a obrigação de andar. Bem,
eu e o Chris... mas principalmente eu, porque eu era a força motriz nisto e,
bem, eu improvisei. Mas eu estava meio que com medo de fazer isso. E estava
ficando escuro e eu estava feliz de estar ficando escuro porque ... eu pensava
"Sim, eu voltarei amanhã" Então nenhum de nós ia andar e nós íamos para
casa (Ric, Chuck e eu moravamos na mesma casa na época). E quando
voltamos para casa ... nós falávamos muita merda e brigávamos muito e, você
sabe ... Nós nem sempre levávamos a sério nossa conversa. Mas quando o Rob
estava lá, o Rob ... nós respeitamos o Rob.
Então nós vamos para casa, e Rob diz: "Oh meu Deus, eu não posso acreditar
que eu fiquei assustado. Amanhã, eu vou lá, e a primeira coisa, eu vou fazer é
dar um passo. "E eu pensei ..." ÓTIMO! Isso seria ótimo! "Rob foi um verdadeiro
impulso psicológico para nós, porque ele era alguém que apenas amava
aventura. Nós o trouxemos junto porque ele poderia nos ensinar como amar
aventura. E só o impulso psicológico de ter alguém com uma atitude de "Isso
é ÓTIMO! o quanto mais assustador for a situação, maior ele fica! Era ótimo!
Então no dia seguinte chegamos lá, e Rob, fiel à sua palavra, dá um passo. Ele
está meio pendurado em parte da linha, nós fizemos o leash curto para que
você pudesse agarrá-lo quando estivesse pendurado. E Rob dá um passo, e
por um breve momento, ele está a 140 pés acima do cascalho. E então ele cai,
agarra a linha com as duas mãos e pula de volta. E então ele diz: “Vamos
montar uma linha acima de nós, só para podermos sair e nos acostumar com
isso ”, e eu gostei da idéia. E o Chris disse: "Nahhh ... nós devemos fazer sem
isso”.
Acabamos colocando uma handline porque Rob e eu queríamos, e todos nós
poderíamos andar assim. E então Chris foi para o meio, soltou a linha de mão
e caminhou até o final. Então ele tentou do fim da linha e caiu, e eu fiquei tipo
“Bem, esta é minha única chance. A próxima vez que ele fizer isso ele vai
conseguir, então é melhor eu fazer logo. ”Então eu saio e faço a primeira
cadena atravessando o slackline. [O primeiro cruzamento em um highline de
nylon - não um cabo ou um fio ou uma corda.] Chris também completou uma
caminhada com sucesso, mas nenhum dos outros caras andaram sem o uso
da fita acima.
Chris e eu voltamos e andamos a ponte algumas vezes. Mas quando
montamos a fita de de duas polegadas no parque a muito longa, a cerca de
80 pés, ela sacudia para trás e para a frente quando o vento passava. Apenas

uma brisa e começaria a subir e descer e tremendo para trás e para frente ...
quero dizer, radicalmente! Subir e descer tão rápido que quando você tenta
pegá-lo ... era tão rápido que iria apenas sair da sua mão, sabe? E eu ficava
olhando para isso e pensando: “eu NÃO vou fazer no Lost Arrow Spire. É
sempre venta muito lá. "Então, eu pensei tipo, tudo bem, isso nunca vai
funcionar. O que eu posso fazer?
Eu sou um construtor e já tinha começado como aprendiz de carpinteiro. Eu
tinha visto como eletricistas usam fita de peixe para puxar fios através de
conduítes, e eu tive a idéia de colocar uma fita menor dentro da fita maior...
puxando pedaços de 9/16 através de um pedaço de 1 polegada e fazendo uma
linha mais forte. Então eu comprei essa fita, e usei um cabide para o que eu
conseguisse colocar uma por dentro da outra. Eu pedi ao Chris para me
ajudar, e fizemos a primeira thread line. Nós recheamos um pedaço de 1
polegada de tecido com dois pedaços de 9 / 16ths e alguns cordeletes.
Os pedaços de 9 /16ths estavam assentados um sobre o outro, e então havia
apenas um pouquinho de espaço, então eu coloquei o pedaço de cordelete
correndo ao lado dele. Eu originalmente tinha 2 peças de cordelete por
dentro, mas eles não se encaixavam do jeito que eu pensava. Então nós
terminamos essa linha e a montamos no parque, e essa era muito mais
estável na brisa. ”De acordo com Chris Carpenter artigo sobre The Evolution
of Slacklining, “A super fita de 9/16th a um comprimento de 45 pés foi nossa
favorita. Esta linha provou ser muito elástica e especialmente boa para
balançar. Nós andamos e quebrou a marca de 30 pés de comprimento em
fita tubular. . . . Nós amarramos e andamos um comprimento de 118 pés de
fitas de uma polegada (nos sentíamos como se estivéssemos andando sem
gravidade). E nós também experimentamos com fitas duplas. Scott amarrou
a fita tubular em outra fita tubular; Nós nunca conseguiríamos romper elas.
Nós também triplicamos as linhas [usando o processo Scott descrito acima].
Esta linha triplicada foi a nossa slackline mais forte que mais tarde usamos
para o highline. ”Eles testaram sua linha triplicada na ponte, e em 1984, eles
subiram para o Lost Arrow Spire pela primeira vez e trouxeram junto com
eles essa fita.
Lost Arrow Spire -Primeira Tentativa em 84
"Nós tínhamos esse plano que eu tentaria primeiro, e então Chris tentaria em
seguida, e um seria o fotógrafo do outro. Então o Chris está no lado oposto da
na coragem, nós levamos o Darrin e outro cara chamado Bob, para ajudar a
escalar a Spire para nós. E Darrin era um cara difícil que se dá bem com

qualquer um, e no momento em que chegaram ao topo do pináculo eles
estavam brigando por tudo.
Então eu saio de lá ... Eu queria começar do Spire e voltar. Então eu tinha ido
lá em cima, eu havia rapelado de uma árvore que agora está morta, eu acho.
(Há outra que realmente foi cortada em 1995, que quebrou e caiu.) Então, eu
já tinha subido e visualizou as ancoragens. Eu tinha rapelado, olhei para o
outro lado e pensei sobre caberia ali naquela ancoragem. Eu não queria usar
ancoragem móvel, então eu usei um nut ... grandes nuts opostos, e depois
também coloquei um backup na árvore.
Então eu estava pronto para ir e estava fodidamente assustado. E eu estava
apenas pensando "Espere um minuto. Por que estou aqui? Eu pensei que
isso deveria ser divertido. Isso não é divertido. ”E ninguém mais tentou ainda
porque Chris está do outro lado, sentado lá com uma câmera, esperando para
que algo aconteça. E eu estava esperando o momento em que ficasse menos
assustador, e isso não acontecia.
Minha mente estava acelerada. Toda a minha vida estava piscando diante dos
meus olhos porque eu sabia que ia morrer. E quando eu pisava na fita, ela
encostava na rocha, então eu envolvi a fita em nylon e pedi para o Bob, para
cuidar, ele ficou fica sentado em posição já escorregadia. E eu continuava
tentando sair. Eu apenas continuava assustado. Eu ficava pulando de volta, e
então eu pensei, "Ok, eu realmente só tenho que tentar desta vez porque eu
não estou me esforçando o bastante. ”E então eu saio e eu tento de verdade,
o suficiente pra perceber que, "Sim, eu estou realmente caindo desta vez", eu
olhei através dos meus braços estendidos e me vi caindo na Lost Arrow
Chimney.
Eu tinha lido sobre as primeiras pessoas a explorar aquela área ... O primeiro
cara na corda de rapel acabou no final da corda porque não tinha feito um nó
nela. Ele caiu na Chaminé do Arrow Spire que o engoliu. Então eu estou
caindo no Lost Arrow Chimney pensando: "Eu sou a próxima refeição!" E eu
tive meus braços esticados na minha frente. Eu estou olhando para a morte
com certeza (embora meu leash esteja amarrada ao meu lado, e eu tenha um
swami belt com laçadas nas pernas). E então eu começo a balançar e vejo o
abismo abaixo de mim. E então eu balanço um pouco mais e vejo o vale
abaixo de mim, e quando chego ao fim de meu balanço eu sou capaz de
simplesmente pular. Foi como jogar um gato na banheira. Quer dizer, eu
estava fora a linha, e no arco do balanço, eu apenas continuei e pulei de volta
para cima da ancoragem de alguma forma. Eu não sei se foi um braço
puxado para cima ou o que eu tinha feito, mas foi apenas a adrenalina. E

então Darrin diz algo como, "OH MEU DEUS. Essa foi a coisa mais incrível que
eu já vi alguém fazer! Isso foi tão foda! Você parecia que você era
super-homem voando no céu com os braços à sua frente. Você gritou como
uma menina! "E eu fico tipo:" Espere um minuto. Eu fiz isso? Eu gritei? Eu não
me lembro de gritar. ”(Nesse momento foi plantada uma semente na mente
do Darrin- esse momento é o que é mais penetrou sua mente.)
Eu tentei mais uma vez e desta vez eu acho que pulei de volta para a rocha.
Eu ricocheteei e eu acabei olhando através dos meus pés, desta vez para a
vista ... A maldita vista. E então eu estava pensando "Eu não posso fazer isso."
E então fomos para casa, haviam pessoas em volta dizendo, "Cara, isso foi
incrível!" E eu estava tipo, "Não. Isso foi idiota.” E eles respondiam, "Bem, você
tentou! "Eu respondia ..." Yeahhh, não é bem assim, era para funcionar.” Chris
nem sequer teve a chance de tentar porque eu vacilei o tempo todo, e então,
quando terminei, ele nem queria mais tentar depois de me ver. Foi
assustador o suficiente para ele apenas querer ver isso acontecer.
Então fui para casa e fiquei desanimado ... você provavelmente teve esse tipo
de experiência em algum ponto, e eu percebi que o meu treinamento
debaixo da ponte não tinha sido assustador o suficiente. A ponte era
diferente. IEla lhe dava uma exposição diferente. Quando você está se
aproximando de uma parede ou simplesmente pendurado nas proximidades
... mesmo que você não consiga, logo ao lado da parede parece diferente do
que ficar livre no espaço. É algo sobre a conexão eletromagnética ao terra, e a
rocha é o chão.
Na caminhada da ponte, assim que saí, fiquei apavorado, até que saí. E
quando cheguei ao final da linha, sair da borda da ponte era um pouco difícil
porque não tínhamos linhas muito apertadas. Não é como o material super
elástico de agora, mas não gosto do setup super apertado. Então os dois
primeiros passos são difíceis, mas uma vez eu estava andando na ponte e
após dar mais um passo rápido, eu estava conectado. Eu estava apenas de
repente... vencendo foi absolutamente seguro, e eu apenas cruzei para o
outro lado da linha (embora fosse apenas como 20 pés de comprimento).
Depois que eu me comprometi com isso, eu acabei de crescer. Foi um click. E
então eu pensei que tudo que eu tinha que fazer era dropar no Spire e seria
fácil assim, mas esse não era o caso. Ainda era assustador. Então comecei a
me preparar mentalmente para a próxima vez.[“Scott mudou seu foco do
equilíbrio puro para uma abordagem mais holística da mentalidade, a
visualização, percepção de distância e distância, e, claro, um regimento
equilibrado de prática. ”(Carpenter, The Evolution of Slacklining)] Antes de ir

para a cama e quando eu acordava de manhã eu imagino estar lá fora,
imagine estar confortável, e então imagine pisar do outro lado.
Lost Arrow Spire - Travessia em 85
Quando Scott quis voltar ao Lost Arrow Spire no verão de 1985, Chris não
queria voltar. Chris escreve: “Minha paixão por highline estava começando a
diminuir neste momento. Eu era um veterano na escola com a faculdade
batendo na minha porta. Eu fui encorajado por Scott a voltar com ele para
Yosemite naquele verão de 85, mas eu recusei e me mudei para San Diego
em busca da minha independência própria. Como um slackliner, eu tinha
realizado meus objetivos. “Andar no surf" perto de o chão e caminhar na fita
eram minhas especialidades. Highline, embora extremamente gratificante,
simplesmente não era tão divertido para mim como balançar. Scott, no
entanto, foi conduzido. Ele voltou para "The Spire” naquele verão e recrutou
seus amigos Matt Dancy e Ken Klis como tripulantes de escalada. Outro
conhecido, Paul Borne, mostrou muito entusiasmo e foi trazido para ajudar
montar o highline.
Scott e Paul montaram a linha no final da tarde de 12 de julho de 1985 [mais
uma vez uma polegada tubular com duas fitas de 9/16 e um pedaço de
cordelete]. Estava ventando muito naquele dia e o vento continuou a soprar
durante a noite. Na manhã seguinte às 8:00 da manhã a brisa parou. Essa era
a hora perfeita. De manhã cedo, fresco e pronto para ir, Scott rapelou até o
highline. Ele atravessou a linha no estilo tirolês para poder andar da torre para
a parede do vale. Uma vez no lugar e seguro para o highline, Scott levou seu
tempo para mentalmente preparar-se. Ele podia sentir a confiança inflar
dentro de si. Isso não era novidade para ele. Ele tinha estado lá antes, e ele
estava realmente com vontade de chegar ao outro lado. Houve um número
de tentativas blefe no começos; mas este ano, ele conseguia pular de volta
para a torre com facilidade. Em duas ocasiões diferentes, ele deu cinco passos
apenas para cair, agarrando-se firmemente à fita com as mãos. Dificilmente
abalado pelos acontecimentos, sua determinação o empurrou. Mais uma vez,
dando cinco passos, ele podia sentir-se perdendo o equilíbrio. No entanto,
desta vez algo clicou dentro de sua mente. . . . Ele já tinha andado 45 dos 55
pés a pé, e ele estava se sentindo bem, confiante que ele faria isso. Da galeria
de espectadores havia incerteza e completa silêncio, exceto pelo clique de
obturadores de câmera.
O sorriso no rosto de Scott cresceu. Com calma, ele graciosamente deu seu
último passo para a borda de granito que lhe escapara no ano anterior. O

júbilo foi enorme. Scott Balcom tinha caminhado com sucesso o Lost Arrow
Spire em 13 de julho de 1985, e com essa caminhada inspirou o crescimento
do highline no slacklines como nós conhecemos. ”[The Evolution of
Slacklining]
Scott fala sobre esse “click” - essa
mudança em sua mentalidade - em
nossa entrevista: “O verdadeiro ponto
da virada para mim foi .... eu senti
como se estivesse desejando o outro
lado. Como eu queria estar lá, e eu
estava preocupado com o ... agora. E
demorei alguns meses para perceber
isso. Eu estava tomando banho e de
repente eu pensei "OMG, estar aqui
agora é isso!”
Mas eu estava lá por 4 ou 5 passos e de repente era como, você sabe... Estava
me esforçando, e eu me senti como se eu estivesse pulando na água fria. SIM,
era assustador pra caralho. Mas eu apenas me concentrava em me equilibrar.
"O que é preciso para estar equilibrado agora? Não olhe para o outro lado --o outro lado não importa. Você não está lá. Somente esteja aqui. Bem aqui.
Agora mesmo! A conversa com equilíbrio, você está tendo agora.
E eu não apenas de repente entrei no estado de flow. Isso não foi o clique.
Mas o clique foi que agora eu tinha algo em que focar para manter o medo.
Para afastar a sensação ruim de quando você está se afastando da rocha.
Agora, eu estava tipo, “Ok, um passo. Ok, equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio,
passo, equilíbrio, equilíbrio, passo.” E então eu estava talvez a dez passos de
distância ... talvez como 3/4 do caminho ... e eu senti: “Tudo bem! NADA vai
me tirar dessa linha agora.”
Como você sabe, cada linha é diferente, então tentar descobrir como é essa
fita quando você está assustado é bastante difícil. Mas então, se você começa
a se familiarizar com a linha, você começa a sentir a linha. Você começa a
pensar: “Ok, ok, ok. Estamos fazendo slackline! Certo! Eu me lembro agora!
”Porque quando você começa a se afastar, você está pensando: “Cacete!!!.
Não tem como essa coisa me segurar. Nós começamos apenas a ... você sabe
... Você começa a questionar tudo.”

E eu escolhi andar tudo naquele dia porque ninguém nunca atravessou o
Spire antes de mim, e eu não queria que ninguém duvidando desse feito. Há
alguns que podem dizer: "Se você descer da fita muito longe e então você
apenas andou de um lado para o outro, você não andou tudo realmente” Eu
queria CAMINHAR da torre até o fim do vale. Em um sentido muito literal.
Monkey Face
Dean continua a história: “Menos de
um ano depois, Grosowsky e
Ellington se uniram ao mestre da
escalada Brooke Sandahl e foram
para o Monkey Face Gap, em Smith
Rock, Oregon. ‘Nós não queríamos
mais quebrar os Bolts, então nós
começamos a fazer cálculos e... bolts
de 3/4 de sete polegadas e
fabricamos nossos próprios ganchos
em aço de ângulo de noventa graus, ‘Sandahl lembra. “A via começava saindo
da boca do macaco. Adam andou na linha primeiro. Jeff mandou onsight. ”O
Sandahl humildemente decidiu ir embora. ‘Alguns anos depois, eu acho que
em 1990, Adam subiu lá novamente e solou o cabo!'
Naquela época, porém, o slackline permaneceu oculto nas árvores, praticado
apenas por alguns que foram atraídos para o silêncio e beleza do movimento
intuitivo. Entre eles Darrin Carter ”. (The Space Between)
Darrin Carter
Assistindo a falha em Spire de Scott na tentativa de 84, uma semente foi
plantada na mente de Darrin o que lhe permitiu tentar provar a si mesmo
que poderia ser um grande nome no highline durante a próxima década tornando-se o primeiro solista de slackline, e a segunda pessoa a cruzar o
Lost Arrow Spire.
No entanto, por um tempo, Darrin apenas esperava que o sentimento fosse
embora. De acordo com Scott, “você deve lembrar que crescemos juntos ... Eu
conheço o Darrin desde o terceiro ano. Chris e eu pegamos o slackline
imediatamente. Darrin era uma espécie de "musculoso"; o tipo de cara que
não tem um bom trabalho de pés quando ele sobe porque ele é dependente
de seus músculos. Ele é o tipo de cara que cara pendurado é incrível, mas

escalando ele é 'FODA!' Para Darrin, foi muito difícil porque ele era muito
dependente dos braços. Ele meio que continuou esperando que a vontade
fosse embora, mas depois que eu fiz a travessia com sucesso pelo Spire em
85, isso começou a pesar sobre ele.
Você conhece esse sentimento quando vê alguém fazer alguma coisa e quer
fazer também? Como se você assistisse alguém saltar de BASE e você nunca
tivesse visto BASE jumping, é como se você pensasse, “MEU DEUS. Aquilo foi
inacreditável!" 'E você pensa:' Eles fizeram isso, e eu não posso fazer'. Mas
quando seu AMIGO faz, você pensa, "FODA-SE! Se ELE pode fazer isso, eu
também posso” Então, quando ele e Chuck viram eu andar pelo Spire ...
Pesou muito sobre eles. E eles começaram a ficar ... bem, eu não até sei como
descrevê-lo. Se eu tentasse dar algum conselho a Darrin, ele não iria querer
nenhum conselho, mas você sabe, eles estavam determinados a caminhar
pelo Spire, e eles continuaram indo para Yosemite todos os anos até o ano de
1993.
Nesse período de 8 anos entre a primeira travessia de Scott e a segunda de
Darrin, Scott se casou e mudou-se para Tucson. Darrin começou a namorar a
irmã de Chris Carpenter, então ele também se mudou para Tucson por
alguns anos. Durante esse tempo, Darrin nunca montou um slackline e
nunca possuiu o seu próprio slackline, mas ele iria passar o tempo todo com o
Scott. Com o tempo ele ficou muito bom e Scott disse a ele: “Quer saber
Darrin? Você deveria comprar um slackline. Você é bom pra caralho agora.” E
ele diz:" Sim, mas eu continuo desejando que esse sentimento vá embora.“ E
eu disse, "Sim, mas agora
você pode fazer isso." E ele
respondeu "Sim ... eu acho"
Depois
disso,
Darrin
se
mudou para o Havaí e
começou a praticar slackline
o tempo todo, e visitava
Yosemite todos os verões. Ele
começou a passar horas
treinando
obsessivamente
por um objetivo: solar o Lost
Arrow Spire.
Ele tentou pela primeira vez o

Spire (usando um leash) no verão de 92, e não conseguiu completar a
travessia. Em 1993, ele retornou e se tornou o segundo a atravessar do abismo
com um leash, e ele era agora era a única outra pessoa a atravessar o Lost
Arrow Spire em Yosemite.
“O domínio de Darrin no esporte, no entanto, não surgiu realmente até que
ele se mudasse para Tucson, Arizona em 1995. Seu campo de treinamento foi
uma formação rochosa em Santa Catalina em uma montanha chamada The
Fins. Scott tentou uma travessia lá em em 1987 sem sucesso. Darrin voltou
para esse mesmo local com Scott em Abril de 1995. Com muita determinação
e domínio, pois tinha o objetivo de se tornar o melhor highliner, Darrin fez
oito cruzamentos consecutivos desta fita de 65 pés. Scott fez uma. Um
demônio dentro Darrin nasceu. Ele podia sentir dentro de si mesmo que o
seu propósito na vida agora fazia sentido. Com convicção ousada, Darrin fez
várias viagens para The Fins ao longo de várias semanas e fez disso o trabalho
de sua vida. Ele era uma máquina. . . e seu foco naturalmente mudou para
dominar o The Lost Arrow Spire. No décimo aniversário do cruzamento de
Scott da Spire se tornou a data alvo de Darrin para o seu domínio em Spire.
Darrin fez desse seu treinamento para esse novo objetivo um trabalho. Sua
técnica de highline realmente se tornou impecável. Ele construiu dentro de si
esta incrível capacidade de bloquear a maior parte do medo associado à
subida. . . . Darrin fez sua viagem de volta para Spire em julho de 95 com total
confiança e intensidade. Scott acompanhou o time de de amigos de Darrin
que incluía Chuck Tucker e Tim Kirkwood. No dia da travessia, Darrin estava
como um animal enjaulado esperando para ser solto. Andava de um lado
para o outro, gritava instruções impaciente e pronto para ir, Darrin tinha uma
maneira única de se animar. O peso de sua animação contagiou Chuck
Tucker (Que também foi para andar no Spire naquele dia). Chuck, no entanto,
passivamente deixava Darrin fazer sua coisa enquanto Scott Balcom e Tim
Kirkwood ajudavam a montar a linha. Uma vez que a linha estava pronta,
Darrin fez exatamente o que ele tinha a intenção de fazer. Ele andou de fora a
fora essa linha. Muito confiante e no agora, Darrin andou com suavidade
técnica e sólida. Primeiro ele fez várias travessias de sentido único. Então ele
realmente entrou no groove e começou a se virar, andando para trás e para
frente. Em uma ocasião ele até andou por cerca de 20 minutos sem parar.
Scott fez uma travessia por amor aos velhos tempos. Chuck Tucker também
conseguiu atravessar, com seu estilo nada ortodoxo de slackline, pela
segunda vez (Ele atravessou com sucesso o Spire em 1994 pela primeira vez).

Agora que Darrin tinha dominado o Lost Arrow Spire, ele deu um passo
adiante. Era o tipo de coisa que se pensa mas raramente tenta.” [The
Evolution of Slacklining]
Scott conta a história desta maneira: “Em 95, todos nós voltamos para lá no
décimo aniversário da primeira travessia, minha primeira travessia. Nós
andamos na fita do Darrin, e o equipamento dele era uma fita tubular de
nylon de uma polegada, com uma fita de meia polegada dentro. Nós
discutimos sobre o setup por muito tempo. Darrin é muito duro e eu
também ... Eu prefiro pensar em mim como um cara teimoso. E nós
discutimos sobre isso, mas ele era O cara, certo? A essa altura, Darrin estava
ficando muito bom. E agora eu havia passado a tocha para ele. Ele foi andou
de um lado para outro e eu andei apenas uma vez, então eu tenho que desisti
do controle. ‘Ok, você pesa 50 libras a mais do que eu. Se você anda, eu ando.
Você pesa mais que eu. Desde que não te mate, não vai me matar. Mas essa
linha era embaraçosamente leve e presa com uma ancoragem de gancho...
Bem, de qualquer forma, Darrin andou em 93, e Chongo andou em 94, e
depois em 95 todos os três de nós atravessamos. Eu andei uma vez. Chongo
andou uma vez e tentou andar de volta, mas estava bêbado demais porque
ele estava tomando um pouco de tequila para aliviar o medo. Então aquele
pouquinho de tequila acabou sendo um pouco demais, e na hora ele tentou
uma segunda travessia, ele estava um pouco zonzo pra isso. Mas Darrin foi e
voltou, para frente e para trás e para frente. Mas ele virava sempre pra o
mesmo lado, então, seu leash ficava todo torcido... A única coisa que o
impediria de ficar lá para sempre era seu leash... estava torcido em um nó e
ele acabaria por ter que parar porque ele não conseguia virar no sentido
anti-horário. Mas ele falava para ele mesmo para se motivar. Sua coisa favorita
a fazer era começar a gritar com Chongo ... e começar a dizer ao Chongo o
merda que ele era.
“Carter teve passado difícil, e andar sem leash parecia uma maneira dele se
libertar. Como ele ficou na margem do Lost Arrow em 1995, ele se motivava
com insultos. “Merda, cara, você é um lixo que vive em um trailer. Você não
deveria ser o primeiro em nada.” Mas desta vez ele foi pioneiro, tornando-se o
primeiro a confrontar aquele ar selvagem desprotegido [e solando o Lost
Arrow Spire]. Ele solou os sessenta e dois pés através do The fins no monte
Lemmon, Arizona, bem como uma distância de vinte e um pés entre os dois
prédios, ao vivo na TV, no programa “Ripley’s Believe it or not". “Eu me senti à

prova de balas!” Ele lembra. O Slackline ficou parado por um tempo depois de
feitos intensos de Carter. Não parecia haver um passo lógico para a frente.”
(The Space Between)
Dean Potter
Dean Potter foi introduzido para o Slackline em 1993 em Joshua Tree por
ninguém menos que Chuck "Chongo" Tucker. Na comunidade slackline,
Dean passou a ser conhecido por suas muitas subidas em freesolo (incluindo
ser a segunda pessoa a solar sozinho o The Lost Arrow Spire em 2003, nos
dois sentidos) e sua invenção do BASElining (caminhando em freesolo e
depois saltando de BASE). Além disso, ele é muitas vezes referido como a
figura paterna da nova geração do Slackline. A atenção da mídia que ele deu
ao slackline inspirou uma nova geração de slackers ao redor do globo. Como
Scott Balcom coloca: “Quando o Potter Dean andou no Lost Arrow Spire, foi o
fim do começo. ”Era o começo de uma nova era.
Vou deixar o próprio Dean dar os detalhes:
O seguinte é um trecho de seu artigo, "The Space Between”:
“Penugens de pássaros passam por mim enquanto estou na borda superior
do vale de Yosemite. Eles me fazem vacilar, estilhaçando minha concentração
no Arrow Arrow Spire. Eu verifico a corda ao redor da árvore, me clipo à
ancoragem e faço um rapel no entalhe sombreado. Meu swami vermelho da
sorte corta minha parte inferior da caixa
torácica, restringindo o fluxo de ar.
Sessenta pés abaixo, alcanço uma saliência e
olho para outra mecha de tecido. A fita de uma
polegada vibra no ar, atravessando a distância
de sessenta pés entre mim e a ponta do Spire,
meia milha acima do chão do vale. Não ajuda
nada pensar em sangue enquanto eu me
desembrulho do cinto carmesim e deixo-o cair
para meus pés descalços.
Eu cuidadosamente esfrego giz na sola de cada
pé, então sento-me na borda do highline e
concentro toda a minha atenção em expirar.
Meus tímpanos reverberam com meus próprios

gritos.
Meus olhos voltam para a linha. Eu quero mais! Eu enfrento a lacuna,
alcançando meu pé direito. Profundos azuis e verdes variados brilham nos
meus olhos. Ruídos de veículos abafados do filtro do chão do Valle na minha
consciência. Estou parado por uma voz clara na minha cabeça - as palavras
de um amigo que bateu no convés e viveu. ‘O momento em que você se
sente imparável", diz," é o momento que você precisa dizer: Já tive o
suficiente. Através das minhas pálpebras. Eu me sento em descrença e penso
em minha primeira experiência na linha.
MINHA PRIMEIRA VEZ: Meus pés caminharam suavemente através do
Joshua Tree. Areia morna e grossa. Era a primavera de 1993; Eu estive por oito
meses em minha primeira viagem para o oeste, e lesões nos dedos me
impediam de escalar. Deprimido, completamente sem inspiração e quase
sem dinheiro, eu cruzei Hidden Campground do vale, procurando por algo
que me levantasse.
Vozes ruidosas me chamaram a atenção. Eu levantei meu olhar para ver uma
silhueta redonda em a luz fraca, dançando alegremente. Eu olhei: ele estava
se equilibrando em uma linha, arremessando para frente com uma
sensualidade exagerada. Longos e prolongados "Woahs" e "yeahs" saíram de
dentro de sua boca enquanto seus espectadores gritavam: “Sim, Chongo!”
A linha foi puxada sobre uma pequena pedra e esticada até uma van
Chevrolet azul desbotada. Chongo desfilou, os quadris fluindo de uma
maneira que não costuma ser vista nos homens. Ele começou a pular
violentamente, até que, com um ruído agudo, a linha o ejetou no chão. Ele
caiu em pé, o cinto vibrando no ar atrás dele. Então sua forma se curvou um
pouco e ele escorregou na van, seguido por uma variedade de alpinistas e
viciados em deserto.
Muito envergonhado para me apresentar, eu espreitava do lado de fora,
olhando através das janelas embaçadas. Finalmente, eu caminhei de volta
para a minha tenda absorto com o bop da linha.
Na manhã seguinte, gravitei de volta. Os campistas estavam se revezando na
fita vermelha fina. Chuck “Chongo” Tucker sentou-se na sombra, incitando-os.
Eu sentei ao lado dele. Fios grossos de cabelo castanho oleoso pairavam
sobre seu bronzeado de sujeira. Ele sorriu um sorriso de dentes perdidos.
"Tente!" Ele disse. "É irado!". Eu balancei a cabeça e olhei em seus olhos azuis

hipnotizantes. 'Apenas relaxe, cara", disse ele. Eu senti como se ele estivesse
me hipnotizando. “Mantenha seus olhos fixos em um único ponto no outro
lado.'
Chongo caminhou até a fila, sentou-se e gemeu, depois ergueu o corpo até
ficar em pé. A fita mal se movia. Ele embelezou suas costas retas e olhar, e
respirando calmamente para nós entendermos o que ele estava fazendo,
então terminou pisando suavemente de volta na areia.
Em um momento, eu estava
olhando para baixo da linha.
Cúpulas de granito e o verde
do deserto na primavera
condensado até a van azul do
outro lado. Eu me concentrei
no nó velho que estremeceu
quando me aproximei. A linha
ficou furiosa; meus músculos
do estômago rapidamente se
retesaram. Eu andei com meu braço totalmente extenso e ele balançava,
abaixava e balançou- se apenas o suficiente para andar na linha espástica
para o pára-choques do Chevy. Exultante, eu cambaleei na van.
Passamos as semanas seguintes esticando nylon. Chongo me mostrou seus
movimentos de estilo, recontado os primeiros dias do slackline e eu expus
minhas fraquezas. ‘Você está aprendendo o básico muito rápido’ ele disse
uma noite. "Aqueles que têm que realmente trabalhar se tornam verdadeiros
mestres. Quem tem habilidade natural raramente aprende a continuar
tentando. ”
Eu levei suas palavras ao coração, esgotando-me na linha. Chongo viveu em
uma caverna, onde costurou roupas de marca “Chongo” com uma máquina
de costura de pedal. Embora ele possuísse apenas algumas mochilas de
pertences e raspasse o suficiente dinheiro para existir, ele parecia
compartilhar tudo o que tinha. Eu rapidamente passei a admirá-lo, tanto por
seu slackline quanto por seu estilo de vida. Como meu interesse se
aprofundou, ele falou de "highline", principalmente sobre o Lost Arrow Spire.
Outros, ele me disse, tinham dominado o “slack” mais do que ele. Inspirado,
comecei a procurar por todas as histórias que conseguisse encontrar...

O Vale
Na primavera de 1993, deixei Chongo em Joshua Tree e segui para o norte
em direção a Yosemite. Sonhos infantis de voar e andar no ar já não pareciam
fora de questão. Antes dividindo a cidade, gastei mais da metade do meu
dinheiro restante em uma fita tubular para highline de 150 pés.
Fresco dos pequenos penhascos de J-Tree, eu encontrei as paredes do vale
mais assustadoras do que eu imaginava. Eu também não fui preparado para
a aplicação da lei pelos guardas. Eu rapidamente me senti caçado.
Felizmente, alguns locais experientes me ajudaram. Tendo sobrevivido a
minha primeira semana no vale, eu precisava de Slack. Eu escolhi dois
enormes pinheiros com cuidado, para que eu pudesse ver as cachoeiras do
Arrow Spire, milhares de metros acima. Depois de proteger os troncos das
árvores com robusto ramos,eu e meus amigos o envolvemos com uma corda
de escalada velha, nivelamos a linha e começamos’. Felizmente, até a ralé de
escalada pôde ver que não sabíamos o que estávamos fazendo. Depois de
nos dar um esporro bem merecido, eles se juntaram para ajudar.
Muitas tentativas depois a via surgiu sem torções. Seis pés no topo da fita,
pairando no ar eu olhei para as Cataratas enquanto a névoa se iluminava.
Meus pensamentos ficaram em branco. Eu absorvi a linha balança com
minha barriga. Eu era a brisa morna, a luz manchada, os galhos balançando e
o céu profundo. Até mesmo os perversos mosquitos da primavera não me
impediram de dar passos suaves. Nada mais existia, nem mesmo o
patrulheiro rondando de um lado para o outro no asfalto, olhando para mim
como se alguma regra obscura estivesse sendo quebrada.
Naquela noite eu me diverti
com um pouco mais de
dificuldade do que deveria,
depois nós fomos para as
cavernas
atrás
do
acampamento 4. Na tarde
seguinte, com boca seca e
vil, eu fui a fita. "NÃO!" Eu
gritei,
apertando
meus
dentes e rosnando. ‘ELA
SUMIU!'
Meus

amigos

Brian,

o

camponês e jornalistas espreitava nas proximidades em bicicletas, prontos
para pedalar forte caso eu fosse até os guardas. "Que merda!" Eu gaguejei,
dizendo “porra" várias vezes. Brian chocado gritou gaguejando: "Nós não
dissemos a ele para não cortar, mas o idiota não quis ouvir e CORTOU A FITA,
QUE BABACA!'
Minha raiva aumentou, depois se dissipou com respirações no ar fresco da
primavera. Eu não estava afinal de contas algemado - e meu mundo tinha
uma leveza flutuante e crescente que o ranger nunca poderia ter. Ao mesmo
tempo, fiquei cheio de curiosidade: por que ele foi tão rápido em cortar nossa
linha, mesmo não sendo ilegal?
O Vento
Antes que eu pudesse tentar o próprio Lost Arrow, a polícia de Yosemite
também fez a minha vida um inferno. É proibido dormir sob as estrelas sem
permissão no Vale e eu também estava quebrado para pagar para acampar.
Eu estava contente em comer bolachas e condimentos gratuitos se isso
significasse economizar um pouco mais.
Por fim, fui atraído pela paisagem de Moab, Utah. O deserto me acalmou. Em
sua escassez, tornei-me mais
consciente da beleza das linhas
e dos espaços que elas criaram:
o buracos entre as paredes do
cânion, as curvas traçadas pelas
bordas dos picos. Todas as
distrações submersas em uma
simplicidade radical de forma e
vazio, luz e sombra, vermelho
envernizado no arenito e céu
azul profundo.
Eu, muitas vezes, abaixo da
minha pedra favorita, fazia uma espécie de meditação induzida pela
paisagem. Desenhado em uma parede de arenito séculos atrás, um xamã
anda sobre uma linha, suas mãos estendido para o grande mistério. Os
nativos americanos me disseram: "Ele está viajando entre o mundo material e
o mundo espiritual"

O leash me segurava na terra, mas eu queria voar livre. Em Joshua Tree, eu
dei meus primeiros passos na via do Chongo de trinta e cinco pés, sem o
leash balançando atrás de mim. Uma vez, que o espaço ao redor é esquecido;
tudo fluia. Eu andei devagar, pressionando a fita.
Um passo do extremo oposto, eu girei, virando minhas costas para meus
amigos. A linha zumbiu como se um vento soprasse. No centro, imóvel,
observei cristais de rocha perto da ancoragem oposta. Algo me instigou a me
mexer, mas eu estava travado naquele lugar.
Eletricidade passou pelo meu corpo. Cheguei para frente, segurando a fita
fina com os dedos dos pés, então eu quase corri para a ancoragem do outro
lado, quando uma violenta rajada de vento começou a soprar. Tudo que não
estava amarrado voou; o crash pad protegendo a linha da borda disparou
longe. Meus amigos se encolheram e gritaram.
Respirei fundo, lembrando-me da última vez em que senti um vento tão
bizarro: crepúsculo, 23 de novembro de 1998, abaixo da Leaning Tower. Menos
de uma milha de distância, a lenda da escalada Dan Osman jazia morto no
chão, a linha principal solta e navegando no vento forte acima dele. Alguns
nativos americanos acreditam que quando um guerreiro morre um poderoso
o vento é liberado. De alguma forma, meu vento da morte tinha chegado,
mas eu ainda estava vivo.
Conectando
Slacklining me permitiu crescer. Agora eu queria ajudar a abrir o caminho
para os outros. De volta ao vale, nós começamos a fazer festas com slackline,
transformando o topo do Rostrum em uma festa ao ar livre de vários dias. Nós
tínhamos um carro para
levar as pessoas para o ponto
de drop, re o trance ecoava
pelas
crateras.
Nós
montamos o Highline, em
seguida, passava o meu
velho swami belt vermelho
de duas polegadas para o
próximo
slacker,
cuidadosamente
amarrando-o em os anéis de
aço duplo de 20.000 libras e

de carga que deslizavam ao longo da fita triplicada com corda, e assistia, em
uma festa completa, quando dezenas de pessoas que caminharam pela
primeira vez passaram. Nossos amigos estrangeiros alpinistas que visitavam o
vale levaram a motivação para casa com eles, e logo o slackline era
multiplicado em todo o mundo ...
GOSSIP
The Three Gossips me chamavam a atenção desde que entrei pela primeira
vez no Parque Nacional de Arches. Eu quase podia ouvir aqueles senhoras de
arenito de 300 pés sussurrando: "Junte-se a nós”. Depois de treze anos eu
finalmente fiz. Eu não resisti em
fazer parte de aquela paisagem
por mais tempo.
Durante alguns dias, como em
Arrow Spire, eu andei e voltei
centenas de vezes, sem parar, sem
parar. As três deusas me deixavam
em um estado de afiado de
felicidade. Por mais de um mês eu
revivia os momentos. Então eu
ouvi o suave chamado novamente.
Desta vez, eu escolhi para solar
uma fita em arenito: Delicate Arch. Preso apenas pelas pontas dos dedos das
mãos e dos pés, senti calma calmante absorver meu ser inteiro.
Eu estava cegamente consumido.
Embora nada que eu fizesse fosse ilegal, em dois dias, o Serviço de Parques
proibiu a escalada nomeou arcos e implementou uma proibição de slackline
dentro do Arches e Canyonlands - Parques Nacionais - o primeiro em um
parque nacional. A comunidade de escalada ficou com raiva porque meus
atos afetaram seu acesso. Seus medos são válidos; Estou preso também.
Terras selvagens estão diminuindo, assim como as liberdades. Mas nunca me
curvarei a restrições não naturais. As pessoas tem medo de perder o acesso,
mas que graça tem uma terra onde você não é mais livre? Agora o GOSSIP
realmente tem algo para fofocar.

A PONTE
Eu pensei que minha mente estava bem aberta, mas quando eu ouvi pela
primeira vez sobre os “Death Walks”, eu não acreditei. Mas lá estavam ele os
registros: um cara vendado, Rudy Omankowsky, andou um fio de 320 metros
em Cheddar Gorge, Inglaterra, a 145 metros do chão, em 28 de setembro de
1961. Um ano depois, seu filho Rudy Omankowsky Jr. cruzou o lago Gerardmer
na França, vendado. A caminhada foi de 200 metros de altura; o
comprimento, 1.200 metros. Eu tentei andar no slackline muitos anos sem
usar minha visão. O mais longe que consegui é uma linha de jardim de treze
metros. A idéia de pisar em um highline, acima de uma queda que pode te
matar, desprotegida, olhos escurecidos queimando com o suor, aterroriza e
me ilude. . . Funambulistas através dos tempos tentaram compartilhar suas
percepções, equilibrando tudo na linha para demonstrar as possibilidades da
vida. Como o nosso mundo drasticamente muda e ódio e guerra se espalham
fora de controle, é claro para mim que devemos tentar para ver conexões
entre as lacunas entre nós.
"A vida está sob o fio; tudo o mais está apenas
esperando ', o lendário equilibrista, o Grande
Wallenda, uma vez disse isso. Legal, fitas
vibram sob meus pés calejados; minha
respiração se acalma e a tagarelice mental
diminui. Por momentos dispersos eu sou
Darrin Carter, incapaz de acreditar que uma
criança “que vive em um lixo de trailer" pode
andar acima do mundo; Eu sou Chongo,
dançando com o arredondamento da minha
barriga como a órbita da terra. . . .Eu sou um
Guarda- florestal de Yosemite andando de
um lado para o outro em uma linha invisível
de asfalto; Eu sou o grande Wallenda caindo
para a minha morte de um fio esticado entre
dois
edifícios
em
Porto
Rico
a
quarenta-quilômetro por hora sob uivos de vento; Eu sou George W. Bush
estendendo as minhas mãos trêmulas para assinar na linha que envia
homens e mulheres para morrer por petróleo. Eu sou um xamã de arenito,
viajando pela linha entre o material e o espiritual.

Nós, que andamos pela linha estreita, defendemos o pensamento livre por
milhares de anos. Continuemos nos equilibrando no mundo à medida que
entendemos o espaço entre ele.”
Andy Lewis
Outra figura importante na história do
slackline é o nosso próprio pastor,
Andy filho da puta Lewis. Andy é
conhecido
por
uma quantidade
impressionante
de
talentos
no
slackline. Ele é conhecido como o pai
do
trickline,
um
dos
poucos
praticantes do BASElining e freesolo, o
inventor dos spacenets, o primeiro a
pousar dé pé no slackline depois de
um mortal, o primeiro para equipar e
percorrer os primeiros highlines de 50m, 60m e 100m na história do esporte,
e um dos organizadores fundadores do GGBY e THC (The Humboldt Classic)
nos Estados Unidos. Andy, como Dean, ajudou a espalhar nossa fé em todo o
mundo com a atenção da mídia que ele deu ao slackline; mais notavelmente,
quando realizava trickline em 2012 no Show do Superbowl, frente ao palco, ao
vivo, com a Madonna, e 120
milhões de pessoas assistindo.
Além disso, ele é amplamente
creditado pela criação do termo
“Slacklife” e por religiosamente
estar seguindo o estilo de vida
que propõe. De fato, é sua
influência e uso deste termo
que inspirou Kimberly Weglin a
formalizar a Igreja sob os olhos
da lei e nome oficial de nossa
religião, “The Slacklife". Até hoje Andy Lewis é o único slackliner no mundo ter
simultaneamente os títulos de recordista de freesolo, recordista de highline, e
campeão mundial de trickline - um feito que é improvável que seja repetido.
Talvez, o sua realização mais orgulhosa — pelo menos nos olhos da Igreja — é
o dia em que ele solou uma linha, nu, com o leash preso às suas bolas. Épico.

E isso nem é tudo que ele fez. O próprio Andy teve a gentileza de escrever
alguns dos detalhes de sua longa jornada pela Slacklife para todos vocês
lerem:
“Eu nasci em 7 de outubro de 1986 na Califórnia. Eu fui criado por dois pais
incríveis, Roger e Lynn Lewis, que estão juntos há quase 30 anos e me
ajudaram a abraçar a liberdade de pensamento, bem como a maravilha do ar
livre desde muito jovem. Meu pai lhe contaria as histórias de caminhadas do
"Andrew" (ou "Drew") com uma mochila pelas das árvores antes que eu
pudesse abrir meus olhos. “Eu pude ver que ele amava o cheiro das árvores e
sorria quando o sol batia em seu rosto ”, diz Roger Lewis. Eu cresci como um
atleta: um escoteiro, um estudante, um artista e sempre adorei experimentar
coisas novas. Eu nunca tive medo de estar na frente da classe ou de me
voluntariar para subir ao palco em comícios, e eu adorava apenas participar
de todas as atividades. Eu participei de muitas matérias artísticas como
desenho, pintura, fotografia, carpintaria e cerâmica. Eu também fiz muitos
esportes escolares como atletismo, futebol, basquete, beisebol e muitos
esportes extracurriculares, como mountain bike, surf, andar de patins, andar
de skate, e finalmente encontrei meu caminho na escalada de montanhas.
A escalada me deu um propósito ainda maior de estar ao ar livre e explorar
novas áreas. Quanto mais eu me aventurei em escalada, mais eu comecei a
abraçar e expandir minhas idéias do que Eu poderia subir e acessar. Eu
sempre escalei árvores quando criança e sempre podia ser encontrado nos
telhados da escola. As crianças comemoravam enquanto eu jogava bolas,
frisbees, cartas de baralho e outros brinquedos que tinham sido perdidos no
telhado. Subir nos telhados e nas árvores da escola logo se transformou em
pedras escalonadas. Pedregulhos logo se transformaram em penhascos,
torres, edifícios e, eventualmente, enormes paredes de pedras
aparentemente intermináveis. Escalada até se tornou o tema da minha
primeira longa viagem com dois dos meus melhores amigos. Eu embarquei
em uma jornada de liberdade em vez da minha formatura do ensino médio
em 2004, motivado a encontrar lugares incríveis para escalar. Foi nessa
viagem que me deparei com o “Slackline.” Foi também a primeira vez que eu
realmente fui exposto ao “Slacklife”, mesmo que esse nome ou título ainda
não existisse.
Eu primeiramente fui exposto ao Slackline no Parque Nacional de Yosemite.
Meus amigos e eu passamos pelos slacklines em Yosemite no caminho para
escalar pedras no Vale, e nem sabíamos o que elas eram. Acabamos nunca

tentando andar nas linhas antes de sair.
Logo após a viagem, meu bom amigo George Upton nos convidou e a nosso
amigo em comum,
David Gumbiner, para
nos
ensinar
como
montar um slackline
básico (que o irmão de
George, Charles Upton
ensinara a George.
Slacklines ainda eram
muito
rudimentares,
sendo equipados com
apenas um pedaço de
tecido
e
alguns
mosquetões. George,
David e eu armamos a
fita
apertada
o
suficiente para andar, e realmente experimentamos o Slackline pela primeira
vez juntos.
Eu cheguei na fita e imediatamente tive que tentar várias vezes até que eu
pudesse atravessar. Levei quase meia hora para atravessar a linha de nylon
laranja solta de quase 30 pés, e foi isso; Estava viciado. No dia seguinte eu
comprei meus próprios materiais para montar um slackline: 65 pés de nylon
tubular laranja e um único mosquetão de alumínio sem fecho.
Dia após dia eu não conseguia parar de andar de slackline. Slackline me deu
um propósito que envolveu um conjunto abrangente de habilidades para
realizar. A busca por locais, a aventura de acessar belos locais, uma tomada
artística para visual e movimento físico ... e as habilidades até me deram a
capacidade de "voar". Bem, foi mais como flutuar, mas foi mais ar e mais
exposição do que eu estava acostumado. Mais importante ainda foi-- de
repente-- mais de uma razão do que nunca para subida, montagens ,
equilíbrio, foco, respirar e, eventualmente, saltar os pontos mais bonitos que
você pode encontrar e acessar. Para mim, Slackline não era um esporte, era
um estilo de vida. E eu finalmente considerei isso nomeando-o Slacklife “Uma
parte do Slack, uma parte da Vida”, eu brincava.

Tecnicamente, essa afirmação se originou da minha mãe, Lynn Lewis. Eu fazia
slackline todos os dias por muito tempo e minha mãe se orgulhou de me
chamar de Slacker.
"Andy, onde você está indo?" Ela perguntaria amorosamente. "Eu estou indo
praticar slack mãe!" Eu respondia vagamente, correndo pela porta da frente
no meu caminho para minha próxima aventura. "Oh, a vida de um slacker."
Eu ouvia sua resposta rindo quando fechava a porta atrás de mim.
Tivemos essa troca várias vezes por semana, durante anos. Eu finalmente
aceitei isso e transição para o que eu considero como "o Slacklife". Isso
porque sempre que eu não estava escola, ou trabalhando, eu estaria
praticando o Slack-- e empurrando todos os outros ao meu redor para tentar
fazer o mesmo! Tornou-se um objetivo para mim mostrar a todos que
poderiam fazer Slackline e além disso, convencer a todos de que eles
também poderiam aprender com o Slackline. O Slacklife era um sistema
baseado em usar as metáforas construídas a partir de aprender a andar um
slackline para melhorar, avançar e motivar a minha vida - dentro e fora da
linha.
O Slacklife tornou-se uma religião para mim porque englobava tudo. Era
sinônimo de liberdade; fisicamente, mentalmente, espiritualmente,
emocionalmente - e eu o abracei completamente. Depois de começar o
slackline em 2004, eu comecei a treinar mais e mais, mas eu realmente não o
considerava Treinamento. Eu considerei que estava brincando. Comecei a
poder brincar na linha, criando poses e movimentos, e começava a dizer
"qualquer coisa que você pode fazer no chão, você pode fazer na linha.”
Em 2005, eu consegui o primeiro
backflip em um slackline, feet to
feet, menos de 2 anos depois
aprendendo a andar... E eu
aprendi isso apenas no Slackline.
Nenhum
treinamento
de
trampolim. Nenhum professor
de ginástica. Ele surgiu apenas
da brincadeira no Slackline. Um
ano depois, em 2006, eu fiz um
backflip com grab na fita. Um
backflip com grab (Squirrel
backflip) é um backflip mas você

agarra seus pés atrás da sua cabeça enquanto você gira. Consegui
perfeitamente e ganhei um reconhecimento incrível. Teve muito, muito, mais
publicidade do que o outro backflip porque era realmente limpo e bonito. Eu
era de repente conhecido nas comunidades de slackline e escalada. Isso foi
comprado pela NIKE para usar em seu show comercial mundial de 2008
todos os dias durante as Olimpíadas.
Eu abracei o Slackline como o meio pelo qual eu poderia aprender e treinar.
Tornou-se meu mantra. "Qualquer coisa que você pode fazer no chão, você
pode fazer na linha." Essa perspectiva me ajudou a criar uma enorme
quantidade dos movimentos fundamentais no Slackline. Não só eu estava
criando os movimentos, mas minha criatividade me permitiu nomear cada
movimento também. Eu daria nomes exclusivos para cada uma dessas poses,
saltos, giros, grabs, giros e “combos”. Talvez, a maioria importante, comecei a
publicá-las online e compartilhá-las com o mundo. Eu lentamente me tornei
conhecido como "Mr.Slackline", e comecei a ganhar reconhecimento mundial
pela criatividade e base que eu estava dando para o que logo se tornaria um
esporte.
Eu estava criando tanto que cheguei ao limite ao longo de todos os
campeonatos de Slackline de 2008-2011; ganhando todos os 4 campeonatos
mundiais, de novo e de novo... Minha dedicação ao esporte foi longe o
suficiente para que eu mesmo começasse a titulação dos movimentos que
eu estava criando como um novo estilo do Slackline; que eu considerei como
“Trickline". Eu lancei o primeiro slackline com a marca Gibbon em 2013,
tornando-se o primeiro no mundo a ser vendido como um "Trickline." O jeito
competitivo de fazer slackline não era realmente slackline; isso era
completamente original e precisava ser abraçado; abraçado como "Trickline".
"Nem todos os Slackliners são Trickliners, e a maioria dos Trickliners...
geralmente não são bons slackliners ”, eu brincava.
Durante meu treinamento e circuitos competitivos masterizando o Trickline,
de 2008-2011, eu também conseguiram equipar e percorrer os primeiros
highlines de 50m, 60m e 100m na história do esporte. Eu também acabei
pegando o recorde mundial de freesolo em 2010, e depois quebrei meu
próprio recorde em 2011 - quebrando o recorde mundial por 60 pés. Só em
2011 eu andei 101 Highlines, 64 deles - completamente sem proteção;
incluindo o recorde mundial.

Dia após dia eu acordava e meu primeiro pensamento era “Será que hoje é o
dia que eu vou morrer?" Eu não
estava tendo uma crise existencial,
eu estava em treinamento para
quebrar o record mundial. Eu
queria me tornar o "Melhor
Slackliner do Mundo", e junto com
o ato de empurrar acrobacias,
movimentos corporais técnicos,
montando e fazendo highline - eu
estava obcecado pelo “Recorde de
Freesolo", de Dean Potter; que na
época
foi
unanimemente
considerado o atleta de aventura
mais ousada do planeta. Sem o uso
de uma cadeirinha ou corda, sem o
uso de um pára-quedas ou
qualquer dispositivo de segurança,
eu queria andar com sucesso o
maior highline no mundo; Eu tinha
comigo que se quisesse ser
considerado
o
melhor.
Eu
sacrificaria minha vida de boa
vontade se eu falhasse em fazê-lo.
Eu queria ser o melhor, precisava
ser, e tinha que provar isso, mas não para qualquer outra pessoa - só para
mim.
Não confunda isso como um desejo de morte, pois eu só sonhava em usar a
consequência da morte para revelar a mim mesmo a verdadeira motivação
que eu tinha para a vida. Sacrificando minha vida pela progressão do
Slackline. Isso só seria honrado se minha mente e meu corpo vacilassem
durante minha jornada. Por esta razão pela qual eu ignorava a suposição do
fracasso, pois nada interromperia a minha motivação. Assumir o sucesso me
fortaleceu - inspirou e dirigiu meu treinamento. Treinar era necessário para
combater a morte por falha. A única maneira de me elevar a um novo nível
era executando repetidamente minhas ações PERFEITAMENTE, mesmo em
face de uma horrível lesão ou morte.

O que eu não esperava era quanta resistência que eu encontraria com a
partir de TODOS-- a cidade, polícia, bombeiros, latifundiários, etc
(obviamente) e menos obviamente resistência da minha comunidade,
amigos e família. "Egoísta" foi o sentimento da maioria, e o amor sempre foi a
base para preocupação. Foi a mais estranho a dicotomia, ter um sonho que o
levou a todos os momentos importantes da sua vida e deu-lhe o poder que
você tem ... E ainda literalmente ter todos em sua vida simplesmente não te
apoiando. Mais preocupantes, eles honestamente acreditava que as pessoas
não deveriam me apoiar. O que acabou acontecendo foi que todos
lentamente perceberam que NÃO PODERIAM ME PARAR.
A Slacklife me ajudou a analisar minuciosamente cada objetivo da minha
vida como se fosse tão simples como um slackline. E deixe-me dizer- lhe, eu
não acordei um dia e disse "... Sabe, eu vou quebrar o recorde mundial de
freesolo. "Este foi um longo e longo processo de sonhar e completar metas.
Em 2006, meu primeiro objetivo real no highline foi cadenar um highline.
Meus objetivos foram definidos em andar o High de Arrow Spire; o primeiro e
mais icônico highline já montado. Scott Balcom havia estabelecido a linha
antes de eu nascer, e a linha era instantaneamente um direito de passagem
para todos os slackliners.
Engraçado, eu me lembro em 2007, minha mãe me fazendo uma pergunta
muito séria antes de eu ir para Yosemite Valley para tentar cadenar aquele
prestigioso Highline. Minha mãe
me tirou do carro, me abraçou
com toda a força, puxou para
trás, me segurou com ela forte,
confiante, mãos confortáveis,
me olhou bem nos olhos e disse:
"Boo, não faça isso ...?", com uma
fraqueza óbvia em sua voz. Em
que eu respondi "Mãe, eu tenho
que fazer isso. Eu não vou poder
para parar de pensar até eu
terminar
isso.
"Ela
estava
visivelmente
chateada,
mas
respondeu:"
Bem,
apenas
prometa- me que você vai ficar seguro ". Sem nunca ter feito nada assim, e
realmente sem saber os perigos ou riscos, eu menti para minha mãe e disse:

"Não se preocupe mãe, eu estarei seguro" e fui embora com lágrimas nos
olhos. No entanto, por algum motivo eu podia sentir simultaneamente seu
encorajamento e apoio; porque eu estava fazendo o que amava. Um mantra
que minha mãe repetia para mim diariamente por toda a minha infância,
"faça o que você ama”.Eu realizei o meu sonho de andar em Lost Arrow e
quando eu mandei aquela linha. Minha motivação para o slackline explodiu
em 100 novos sonhos. Eu fui impulsionado com a confiança de andar a Spire
e eu queria montar o recorde de highline, montar o highline mais longo e
andar, eu queria "ser o melhor Trickliner no mundo ", eu pensei - mesmo com
a palavra trickline eu ainda tinha que realizar o sonho de solar o Lost arrow, e
quando eu pisei no cume depois atravessando o Lost Arrow Spire em solo em
2009, minhas vistas estavam mirando o Record de freesolo. Eu tinha tanto
foco em Lost Arrow que eu diminuí a minha caminhada de 31 passos na ida
para 27 na volta. Eu quebrei a linha literalmente passo a passo. Foi quando
isso me ocorreu, tudo o que eu tinha a fazer para completar qualquer tarefa
era usar a minha filosofia de Slacklife para completar os meus sonhos,
colocando qualquer coisa como objetivo eu realizaria isso (literalmente) passo
a passo - ao longo de uma linha do tempo.
Assim como um fita de slackline, eu identifiquei meu objetivo do recorde de
freesolo como o fim da linha, mas eu tinha de aprender a abraçar cada passo
através da linha para alcançar meu objetivo. Mas o recorde foi
simultaneamente o sinal da confiança para poder andar em qualquer linha
alta sem leash, bem como um plano para me certificar-se de ter um objetivo
e que quando eu chegar a ele, eu talvez seria capaz de parar de correr o riscos
de morte. No entanto, senti que O fogo no meu coração nunca diminuiria mesmo com um plano de escape. O mais escuro, assustador sussurro no
fundo da minha mente sempre foi: "Você precisa de um plano de escape,
caso contrário, você eventualmente, tirar um "X" do baralho. "Então, quebrar o
recorde era minha maneira de esperançosamente me enganar para sair. Pois
havia uma coisa que eu sabia com certeza. eu iria ou quebrar o recorde, ou eu
ia morrer tentando.
Quando eu comecei a tentar descobrir como eu iria quebrar o recorde
cheguei à conclusão de que haviam 52 semanas em um ano e em 2009, eu
queria andar 1 highline por semana para maximizar o meu equilíbrio e
conhecimento de montagem, e perder tanto do meu tempo para a
pragmática exploração de todos os detalhes do Highline. Encontrando uma
linha, descobrindo ancoragens, montando highlines únicos, e cadenando as
vias com controle, a cada passo. Esta meta de 52 highlines por ano tornou-se

100 linhas no ano de 2010 e, em seguida, 100 linhas e 1 freesolo por semana
até 2011; Eu terminei 2011 com 64 freesolos.
Eu percebi que um total de 52 freesolos em um ano manteria minha mente
atualizada o suficiente por tempo suficiente, para poder ter uma chance de
recorde. Todas essas linhas altas foram deveriam ser diferentes e Highlines
recém abertos. Eu me vi de repente solando um highline por semana, só para
ficar atualizado. Tudo que eu podia fazer para continuar meu relacionamento
íntimo com o medo da morte, consistentemente, durante todo o ano. Caso
contrário, eu sentiria como se certamente eu pudesse falhar, pagando o
preço final com a minha morte.
Registro no diário de Andy Lewis Journal (sem edição) - 11/18/2011
“Confiar
em
mim
mesmo
foi
o
desafio.
Continuamente lutando contra o meus pensamentos.
Questionando minha intuição. "Morrer seria tão fácil", eu
pensava. Deslize uma vez fora de qualquer parte da linha; e é
isso. Morto. morto. Eu me encontrei sentado em um solo de
Highline; pairando a centenas de pés de altura. Eu saí da linha
sem me levantar. Bonita. Sem fim. Magnífica. Minha confiança
foi encolhida pelo vermelho maciço dos penhascos do deserto
que caíam na exposição. Entusiasmado; hipnotizado por a
ideia do solo. Mas aquilo não foi apenas um freesolo. Aquilo foi
O freesolo. 180 pés de comprimento, 200 pés de altura. Se eu
solasse esta linha, esse seria mais longo solo na história do
slackline. Sem proteção. Sem rede. Sem segurança de leash.
Apenas eu, meu slackline e o vazio.
"Todo o ano", pensei, enquanto andava ao redor do
acampamento base. Eu tenho solando o ano todo. Até este
momento eu tinha andado 52 highlines diferentes em freesolo;
1 para cada semana do ano. Um par de dias antes de montar
essa linha, terminei meus 52º solo, um mês antes do previsto!
Eu não tinha necessidade de fazer o solo desta linha. Eu já
havia alcançado meu objetivo. Eu não estava pensando em
andar especificamente nessa linha. Nem eu sonhei que
poderia andar sozinho. Mas então isso me atingiu. Eu tinha
andado por todas essas linhas - só por este momento. Esta não
era a hora de pensar em metas, ou números, ou o que meu

corpo sentiria quando batesse no arenito centenas de metros
abaixo da linha... Era hora de ser eu mesmo. Era hora de fazer o
que faço melhor. Era hora de me mostrar o que eu tinha
treinado todo o ano para realizar. Mesmo que eu não soubesse
estava caminhando para isso ... Eu tinha que andar esta linha
em freesolo.
Depois de 7 horas eu entrei na linha como os muitas
vezes que eu tinha feito antes, mas desta vez eu me levantei.
Eu ganhei controle e caminhei, passo a passo. Meus olhos se
fixaram na ancoragem do outro lado do desfiladeiro. Eu estava
quase na metade da linha quando aconteceu. Eu falhei... Eu
imediatamente perdi o controle e todos os meus piores medos
se tornaram realidade quando eu caí. Estar no ar parecia um
movimento lento. Eu fui forçado a pegar a fita! eu gritei com
todo o ar de meus pulmões! Não fora de raiva ou frustração,
mas pura alegria. Eu tinha um sorriso no rosto e eu não podia
acreditar onde eu estava! ~ Balançando, literalmente por um
fio, no meio do espaço. Balançando na exposição eu me senti
tão preso e tão livre ao mesmo tempo. Eu estava vivo, mas não
consegui ficar de pé novamente; não tinha controle o
suficiente. Eu estava a 100 pés de qualquer borda do penhasco
... sem corda. Me levou alguns minutos .. mas, eu voltei em
segurança.
Eu me senti tão aliviada por estar de volta ao
penhasco, mas estava pronto para tentar novamente. Eu me
senti tão sólido, o equipamento foi perfeito, e eu apenas sabia
que eu poderia andar aquilo. Eu não estava com medo dessa
vez, mas eu também não estava tão focado. Eu comecei mais
forte e mais rápido do que a última vez, consegui dar cerca de
15 passos e eu caí e me agarrei de novo! Eu voltei para a borda
visivelmente adrenado. Eu podia sentir meu corpo inteiro
pulsando com poder. Eu continuei andando em minha mente
que estava acelerada.
Todos ao meu redor podiam ver meus olhos estavam
vidrados com algo poderoso. Eu estava questionando se eu
queria ou não andar nessa linha, mas eu não conseguia parar
de pensar na borda, na montagem, na linha, na tensão, no
foco, estar na exposição, ser livre, ser perfeito, ser atento, estar

vivo .... tive que tentar novamente. Eu estava sendo puxado por
uma força externa. Eu ia mandar essa linha, eu sabia disso. Eu
avancei cerca de 3 pés e me levantei na linha novamente. Eu
me forcei para focar, tomar o meu tempo e comecei a andar.
Então algo começou a acontecer, algo realmente estranho.
Minha visão começou a mudar e enlouquecer, e eu
não podia fazer qualquer coisa sobre isso. Eu estava
literalmente perdendo o controle da minha visão, mas ao
mesmo tempo eu estava acessando algum outro estado
mental superior. Eu não pude concentrar-me no final da linha
como de costume. Eu estava tendo dificuldades respirando
suavemente, e tudo começou a obscurecer ... sendo
lentamente banido do meu foco .. tudo, exceto o branco
brilhante do Highline abaixo dos meus pés desapareceu. A
exposição, o fundo das colinas, até o céu foi absorvido por esse
borrão incontrolável. Eu senti como se eu não fosse totalmente
capaz de controlar minhas próprias ações. Eu estava sendo
subconscientemente controlado pelo meu próprio cérebro.
Como meu coração e meu pulmões, trabalhando sem pensar,
eu senti como se estivesse atravessando esta linha com meu
subconsciente. No momento em que cheguei ao final da linha
eu tinha ido tão longe neste estado mental que eu não podia
voltar ao normal por horas. Eu não podia comer ou parar de
sorrir. Eu senti que poderia correr milhas, ou subir everest. Eu
queria gritar e ser escutado do outro lado do vale. Eu nunca
me senti tão vivo, tão sintonizado, tão mentalmente e
fisicamente afetado por apenas 2 minutos na linha. Ainda
mais tarde naquela noite eu não consegui dormir.
"Algo poderoso me acompanhou através dessa
linha", pensei deitado na cama naquela noite. Eu não sabia o
que era ou como funcionava ... mas eu nunca me senti tão em
contato comigo mesmo. Eu beijei a parte de trás do pescoço
da minha namorada, fechei os olhos e tentei acalmar minha
mente para dormir."
Re-ler esta reflexão do meu Recorde Mundial de solo foi um pouco intenso
como se as emoções que eu escrevi derramassem lágrimas em minha alma.
Cada palavra e cada sentimento é tão memorável e tão familiar. Eu me

lembro como se fosse o dia em que aconteceu e eu amo o fato de que eu tirei
um tempo para colocar minha experiência em palavras, sem saber o quão
significativo o reflexo dela seria mais tarde na minha vida.
Acho interessante abrir essa experiência literária que criei, pois ela está
repleta de emoção, bem como informações valiosas do capítulo anterior. Eu
dei exemplos de análise qualitativa: "Continuamente lutando contra os meus
pensamentos", e "Morrer seria tão fácil." Eu também dei exemplos de análise
quantitativa: “Até este momento eu queria andar 52 diferentes highlines em
solo; 1 para cada semana do ano. Um par de dias antes de eu montar esta
linha, eu terminei meus 52 solos, um mês antecipado! ”Eu estava literalmente
equilibrado em meus pensamentos qualitativa e quantitativamente. Eu
obviamente tinha analisado o risco que eu estava correndo, e é MUITO
aparente que eu estava TOTALMENTE — talvez INTENSAMENTE — ciente do
pior cenário - a conseqüência final de uma morte rápida e provavelmente
indolor após o fracasso.
Este é o ponto onde eu gostaria de fazer uma análise de minha ação para
obter esta linha e o quão racional eu fiz parecer ao meu cérebro, ainda era
completamente irracional. Para o público, para os meus amigos, para minha
família, e até para as pessoas do Highline comigo na época ... realmente Não
havia razão aparente para eu me arriscar a andar nessa linha sem proteção.
Eles apoiaram a idéia simplesmente porque eles realmente não tinham
escolha senão tentar me ajudar a ter a confiança para ter sucesso. Não havia
sentido em apoiar meu fracasso porque ninguém queria me ver morrer.
A única razão real que eu poderia pensar em por que eu cheguei na linha
naquele dia foi que eu sabia que eu podia. Eu sabia que tinha praticado. Eu
sabia que estava esperando pacientemente meu momento chegar. Eu sabia
que isso completaria meu objetivo. Eu sabia que estava pronto e se houvesse
algum momento para obter este highline e tentar andar solo.... O momento
era agora. "Era hora de ser eu. Era hora de fazer o que faço melhor. Era hora
de me mostrar o que eu tinha treinado todo o ano para realizar. “
Eu ainda não o fiz essa definição, mas este é talvez o meu mais antigo
documento de definição de pensamento positivo. Para todas as intenções e
propósitos, sim, estou dizendo, mesmo que de modo irracional, é benéfico
não permitir a suposição de falha. Pensamento positivo e confiança de
sucesso é o primeiro passo para inspirar, promover e impulsionar a
progressão. Eu posso, eu vou, eu quero!

Nunca se esqueça de que esta é
uma batalha mental ininterrupta.
A energia pode ser destruída
deixando-se pega no carrossel do
pensamento negativo e temeroso.
As
vezes
acontece
quase
instantaneamente.
Se
você
precisa de progressão, você terá
de TENTAR O SEU DESAFIO MAIS
COMPLICADO. Você deve focar
sua energia. Você também precisa
saber quando esse momento vem,
e você está com medo, você terá
uma escolha sobre como agir.
Escolha uma reação positiva. Se
você tiver tempo, aproveite o
tempo para equilibrar e analisar
seu risco versus conseqüências,
mas quando o momento chegar ....
Você deve abraçar o momento
com
o
poder
do
positivo
pensamento! Para você nunca
terá sucesso em QUALQUER
COISA, se você não tentar; e
quando você assume o fracasso ... Você não vai chegar nem a dar um
primeiro passo.
Até hoje sou o único Slackliner no mundo para ter alcançado o recorde
mundial de solo (2010 - 132ft / 2011 - 180 '), o recorde mundial Highline (2010 100m highline), e ser Campeão Mundial de Trickline (em 2008, 2009, 2010 e
2011).
Durante minha busca pelos recordes, chamei a atenção de grandes cineastas
que filmaram, editaram e promoveram um vídeo chamado "Sketchy Andy", e
minha história foi apresentada como principal atração no REEL ROCK 2011/12
(possivelmente o maior Tour de Filmes de Aventura ao Ar Livre do Mundo.)
Foi um filme emocionante e dedicado ao Slacklife que ganhou prêmios em

todo o mundo, visitou mais de 20 países, e foi exibido mais de 350 vezes nessa
turnê. Ganhou tanta atenção popular que ganhou a cobiçada capa do poster
do European Outdoor Film Tour. Essa foto de capa foi dada apenas aos mais
lendários aventureiros de todos os tempos - incluindo Dean Potter, meu herói
- e foi uma grande honra para mim. Eu estava completamente chocado com
o fluxo interminável do pensamento positivo ... e então o telefone tocou.
Fui convidado para participar do Half Bowl do Super Bowl! Acabei realizando
um
show
com
Madonna,
fazendo um dueto, no centro do
palco, ao vivo, na frente de quase
120 milhões de pessoas. Eu não
pude acreditar, mas eu sabia que
era algo que eu adoraria fazer.
Eu trabalhei por 2 meses
ensaiando e projetando meu
dueto com Madonna e meu
sonho de introduzir o slackline
para tantas pessoas quanto
possível Foi a atenção que eu
não poderia imaginar... .120 milhões de pessoas expostas ao Slackline
IMEDIATAMENTE. Eu estava em êxtase.
Meu desempenho me jogou no holofote e me deu a capacidade de perseguir
meus sonhos como eu nunca tinha imaginado antes. Meu Slackline entrou
no Guinness Book World Records, gravações de TV, balões de ar quente
conectados com Slacklines, shows ao vivo em VEGAS, mais concursos, e mais
tempo para o Slack. Eu fui literalmente atingido por um novo nível de
atenção esportiva, me dando um alcance inacreditável para uma
comunidade internacional massiva.
Eu comecei a planejar coisas
maiores. Eu queria reunir a
comunidade. Eu queria poder
compartilhar a experiência,
não falando, mas pela ação.
Desde
a
minha
carreira
universitária na Humboldt,

onde me formei orador da turma, desenvolvi “SlackNets”. Que eram
plataformas desordenadas de cordas emaranhadas, nós e cordas tornando-se
peças únicas mais organizadas de arte. E então eu tive uma idéia que mudou
o esporte mais uma vez: as SpaceNets.
Eu ajudei a criar um enorme festival de highline no deserto de Moab com o
amigo e aventureiro fotógrafo Scott Rogers e Terry Acomb (pai do Fruit Bowl
área Highline em Moab, Utah.) Quando eu cheguei com a ideia da SpaceNet,
o festival estava no seu 5o ano. No entanto, quando a SpaceNet foi montada
pela primeira vez para os olhos e corações de toda a comunidade, aquilo deu
algo que todo mundo Precisava: Uma conexão universal. Parte do
genialidade da rede era que sem a ajuda de muitas outras pessoas,
simplesmente não era possível.
A conexão da comunidade era na verdade um pré-requisito para
compartilhar a experiência do Space Net. Não é preciso dizer que a Rede
Espacial trouxe a experiência de COMPARTILHAR à comunidade, todos juntos
em uma plataforma (trocadilho intencional) compartilhando. Carga de
trabalho compartilhada, compartilhada responsabilidade, e uma bela
experiência compartilhada. Uma experiência que será compartilhada
anualmente, indefinidamente; cercado por ... você adivinhou ... Slacklife.
A conexão entre os
diferentes grupos de
atletas esportivos foi
algo
profundo.
Alpinistas, Highliners e
BASE jumpers estavam
todos
juntos.
Um
primeiro
passo
na
longa história de Moab.
Mas a conexão real que
eu estava procurando
ajudar a inspirar estava
entre os atletas de
Aventura e "Pessoas
normais”. Eu queria ser capaz de dar a alguém com exposição limitada a
estes esportes um seguro e único presente original para ajudar na percepção
do porquê aventureiros fazem o que fazem. Engraçado, funcionou.

A net em Pentágono, não cabe o uso de palavras ou explicações, ela mostrou
as pessoas PORQUE eu fiz o que fiz, e porque haviam várias comunidades de
pessoas que fizeram o que fizeram. Era uma maneira visceral, palpável,
descritível, segura, repetível de COMPARTILHAR a EXPERIÊNCIA que me
mexeu tanto em minha vida. Brincando, eu diria: “Realmente, cansei de
tentar explicar por que eu amava esses esportes, e a rede me deu a
capacidade de dizer: "Por que eu faço isso? Bem, vá dar uma olhada você
mesmo!’"
Hoje, continuo a ensinar slackline, treinar slackline, me esforçando para
aprender, crescer, construir, e solidificar a comunidade ao meu redor. Eu lidei
com os riscos atenuantes dos mais perigosos esportes no mundo para ajudar
milhares de pessoas a desfrutar e compartilhar com segurança a experiência
que tive. Eu continuei explicando e compartilhando minha exploração dos
estudos, analisando, testando e criando todos os aspectos do Slackline empurrando o conceito de Slacklife. Até hoje, eu ainda acredito que qualquer
um pode usar o Slackline e que isso irá melhorar a vida de todos
dramaticamente."

A Revolução do Slack
Entre
os
feitos de Dean e
amplamente divulgados por Andy, o
desenvolvimento
da
Gibbon
Slackline a montagem simples do
slackline com catraca em 2007, e a
ascensão da Internet, houve uma
explosão
mundial
do
esporte.
Pessoas de todo o planeta agora
poderiam
facilmente
praticar
slackline
e
compartilhar
seus
conhecimentos
de
truques
e
aparelhamento através de fóruns e
mídias sociais. Há agora slackers,
highliners, trickliners, festivais e
competições em quase todos os
países no mundo. As pessoas estão

estabelecendo e fazendo as primeiras ascensões das linhas quase todos os
dias. A inovação dos equipamentos disparou; existem centenas de tipos de
fitas feitas a partir de materiais diferentes com diferentes padrões de
tecelagem e elasticidade que oferecem sua própria caminhada única.
No entanto, nosso esporte teve que passar por mais uma revolução para
chegar onde está hoje. Como slackers começaram a explorar os potenciais do
longline e montavam cada vez highlines maiores, nós lentamente
começamos a perceber que nosso estilo de montar e andar teria que mudar
para realizar esses feitos. O que aconteceu depois nos permitiu chegar a um
território inexplorado mais rápido do que qualquer um pensou ser possível.
Ben Plotkin-Swing explica o fenômeno perfeitamente em seu artigo
"Revolução do Slack" escrita para o Blog da Balance Community:
“Nós chamamos de slackline, mas recentemente 2 ou 3 anos atrás, o futuro
parecia estar em fazer linhas mais e mais apertadas. Grupos de discussão do
Slackline foram saturado com conversa sobre como combinar polias e freios e
multiplicadores para tensionar um slackline com tanta vantagem mecânica
quanto possível. Em toda conversa de 9: 1 isso e 15kn aquilo, havia uma
suposição implícita de que como linhas ficaram mais longas precisariam ficar
mais apertadas. Hoje, essa suposição foi refutada e, possivelmente, invertida.
As conversas online são dominadas por frases como "tensão à mão" e "sag is
Swag". Alguns anos atrás, era comum acreditar que uma linha mais apertada
era uma linha mais fácil. Agora, é um segredo aberto que as linhas são
consideradas muito mais difíceis de domar quando estão apertadas. Baixa
tensão é vista como gostosa e conveniente...
Slackline não seria o
que é hoje sem as
influências duplas da
cultura de escalada
combinado com a
nova disponibilidade
de fitas fortes, leves,
planas e acessíveis.
Sem
esse
novo
material,
parece
improvável que a
atividade
de

equilíbrio dos alpinistas em correntes e entre postes no estacionamento
levaria a um novo lugar. Mas as fitas de nylon são comuns em equipamentos
de escalada, e uma vez foi descoberto que a fita é agradável para caminhar,
um novo tipo de funambulismo nasceu. O significado total da mudança foi
provavelmente não tão óbvio na época, já que andar em uma corda ou
corrente curta não é tão diferente de andar em um pequeno pedaço de fita.
Naqueles primeiros dias, a fita foi adotada porque é barata, fácil de
transportar e é plana, por isso não desliza debaixo do pé como uma corda.
Levou outros 30 anos para as novas possibilidades que a fita abriu para
começar a ser realizado...
Nós podemos apenas especular sobre a lógica por trás a escolha do nome
slackline. Eu sempre pensei que devia ter sido escolhido para estar em
oposição ao conceito estabelecido de uma "corda esticada". Que foi impulso
inicial para diferença, é então imediatamente o contrário à prática de montar
a linha tão apertada quanto possível, o que faz é mais fácil andar, ao menos
no curto prazo. A inversão de “tight” para “slack” foi entrelaçada no esporte
desde o início, mesmo que inicialmente tenha
sido mais um jogo de palavras do que ação. . . .
Slacklining cresceu e estilos se proliferaram,
mas o caminho que queríamos seguir era a
tentativa de andar slacklines longos e mais
longos. Ao longo dos anos 90 e 00, este
projeto foi sinônimo de encontrar maneiras de
tornar a linha mais apertada. Existem duas
razões principais para isso: altura da linha e
facilidade em andar. Neste ponto, as fitas
eram geralmente manipuladas entre duas
árvores com altura relativa do chão para o
meio. À medida que a distância entre as
árvores aumenta, o slackline precisa ser mais
apertado ou mais alto nas árvores a fim
impedir que o slackliner toque no chão no
meio da linha. Como há um limite para o quão
alto pode-se cair com segurança de uma
linha, eventualmente a linha deve ser feita mais apertada poder ser mais
longa. Nas palavras do pioneiro do longline Jerry Miszewski:
"Quando comecei a praticar slackline, as pessoas não estavam andando

linhas gigantes ainda. O único cara que fazia isso, Damian Cooksey, estava
usando guinchos de corrente e nós complicados para tensionar a linha.
Ninguém pensava em botar as ancoragens o mais alto possível. Só se
pensava que a linha deveria estar baixa o suficiente para alcançar e apertada
o suficiente para não tocar o chão no meio. “
Além dessa razão prática para alta tensão, acreditava-se que a caminhada
seria mais fácil assim. Isso provavelmente foi verdade por algum tempo, mas
leva o esporte a uma espécie de paradoxo...Adicionando tensão ajuda a
manter o balanço sob controle, enquanto a linha não é grande o peso não é
um grande fator, mas uma vez que a linha fica longa demais, não importa o
quanta tensão se coloca, o balanço só se torna mais pesados e mais potente.
A solução não é só um pouco mais ou menos tensão, mas uma mudança
total no jeito de andar. Mas se o seu treinamento tem sido andar em fitas
cada vez mais apertadas a mudança para fitas bambas parece não ser
possível. É como se você tivesse que reaprender, e começar de novo ao longo
de um caminho diferente.
No decorrer da progressão de
linhas mais longas e mais
apertadas havia alguns que
preferiam andar em linhas
mais
soltas.
Havia
uma
“sensação" de superioridade
associada a andar uma versão
mais solta de um slackline e
enquanto alguns alegaram
preferirem fitas soltas, haviam
muitas pessoas que diziam
que
faziam
isso
por
preferirem fitas mais “difíceis".
Ao mesmo tempo que Jerry Miszewski estava desenvolvendo e
popularizando estratégias e fitas para linhas de tensão extremamente alta,
ele também foi um dos primeiros a defender menores tensões. Em suas
palavras:
"Uma vez que comecei a entrar nas linhas que tinham mais de 400 pés,
comecei a perceber que dificuldade muda com quanta tensão existe na linha.
Eu brinquei muito com diferentes tensões em diferentes comprimentos e
encontrei um grato meio termo entre manter a altura da ancoragem razoável

e manter a facilidade de andar...

Então, o que está acontecendo aqui? Para completar esta história usando os
conceitos que desenvolvemos, a descoberta aqui é que, embora fitas soltas
signifiquem mais balanço, os balanços têm menos peso. E se a linha está
mole como um macarrão, o balançar de uma fita maior é mais controlável
que o de uma linha mais apertada. Dentro do contexto de highlines, outra
contribuição para este efeito é que o backup solto forma loops abaixo da
linha principal, mas isso é um assunto para outro dia.
Aprender este estilo de linha solta é mais difícil e intimidante para começar,
mas a estrada de progressão que oferece é mais extensa que a alternativa
apertada. Isso foi definitivamente mostrado pela recente explosão de novos
recordes do slackline, todos com tensões relativamente baixas...
Esta progressão em direção a linhas grandes e soltas é realmente a história
do slackline encontrando sua verdadeira identidade. Até então, o slackline era
uma espécie de versão “dirtbag" de equilibristas de Tightrope (Corda bamba).
Slackliners tinham os seus próprios "recordes mundiais", mas eles não eram
verdadeiramente significativos porque artistas de corda bamba tinham feito
anteriormente recordes muito maiores e mais impressionantes. E como o
slackline progrediu na direção das linhas mais apertadas, a quantidade de
equipamento e infra-estrutura necessária para uma linha também foi
começando a guiar o esporte na direção da corda bamba: pesado e
impraticável.
Na nova era de linhas soltas, slackliners estão atravessando espaços em um
estilo que nunca foi perseguido antes... E, ao contrário de uma corda bamba,
um slackline solto pode ser montado rapidamente e ser leve. Até as maiores
linhas podem subir e descer em questão de alguns dias, e elas podem ser
colocadas em áreas naturais de maneira à "não deixar rastros". O tipo de
minimalismo que as linhas soltas permitem também é o que está
impulsionando novas explorações em highlines alpinos. Todas essas
mudanças em apenas alguns anos, fazer o highline nas montanhas
significava transportar um pesado sistema de roldanas para tensionar a linha.
Somos agora capaz de deixar isso para trás, o que nos permite considerar os
mais ambiciosos e remotos projetos.”

Quebrando Barreiras
Esta transição de linhas apertadas
para soltas é o que ajudou Jerry
Miszewski a entrar nos 1000 pés de
distância em highline em 2014,
Nathan Paulin e Danny Mensik para
quebrar recorde do quilômetro em
2016, e Pablo Signoret, Nathan Paulin
e Lucas Miliard para quebrar a milha
em 2017. Ninguém sabe o que virá a
seguir,
mas
parece
que
Ben
Plotkin-Swing estava correto em sua
avaliação quando ele escreveu: “Esta
revolução de linha solta mudou de
slackline de um cópia da corda
bamba entrando em uma atividade humana legitimamente nova, e as
fronteiras que estão abertas estão sendo exploradas agora. ”[The Slack
Revolution]

Segmentos
Linhas mais longas apresentam muitos riscos. O maior deles sendo que se a
linha principal se romper, a queda no backup
seria enorme. Além disso, apenas os ricos dos
ricos e slackers patrocinados conseguem
montar projetos de mais de 1km. Então, em 2017,
Slacktivity introduziu uma nova corda chamada
Y2K. Sendo uma fita de baixa tensão e alta
tecnologia com design específico para linhas de
mais de 200m, estava disponível apenas para
este novo conceito onde a fita principal que você
compra tem um determinado comprimento
(tipicamente 50m) e o backup é um pouco mais
longo, com 53 metros. Acho chamadas de highlines segmentados, elas
revolucionaram o highline serem mais seguras em longas distâncias e
escalonáveis, bastando conectar novos segmentos quando for necessário. O

sistema Y2K estava disponível apenas
naquele tipo de fita, que era cara e não
era amplamente usada, até que Slack
Inov desenvolveu a Inov Split, onde a fita
principal e o backup podiam ser
interconectadas
cruzando
manilhas
macias (soft shackles). Agora, qualquer
corda com loops costurados pode ser
conectada a outra corda com loops
costurados, permitindo grupos de amigos combinarem suas fitas para
projetos maiores sem precisar gastar $10.000 ou $20.000 em fitas principais
contínuas e gigantes. Isso também permitiu que highlines mais baixos
fossem feitos já que, se um segmento falhasse, a pessoa cairia apenas por 10
metros. Ryan Jens cortou publicamente 1km de uma fita spider silk em
seções de 50m em seu canal HowNOTtoHighline, o que acjudou a catalizar
muitas
pessoas
a
não
apenas comprarem muitos
pedaços
pequenos
mas
também
cortar
longas
seções de fitas. Desde que a
tecnologia split tornou-se
popular,
muitos
outros
estilos de segmentação de
fitas foram disponibilizadas,
como os loops da Dura La
Vida da Raed Slacklines,
com design de Fer Kpok.
Tecnologias adicionais surgiram, como o dedal macio (soft thimble) da Aki
Slacklines, dando força total aos loops quando utilizados com com soft
shackles, enquanto antes a força era reduzida de 10% a 30% ao apertar o loop
(laço). Em 2019, o Recorde Mundial de 2km in Asbestos, Quebec, foi montado
pelo time liderado por Dany Bouchard, constando de 40 pares de fitas YK2 e
foi encadenado por Mia Noblet e Lukas Irmler.
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Sistema de Honra
Tudo o que temos é DE GRAÇA… mais ou menos… não é de graça para fazer.
Nós acreditamos que a informação sobre segurança ou, neste caso, sobre a
história do slackline, deve ser acessível a todas as pessoas no planeta
gratuitamente. Anúncios no YouTube cobrem apenas uma pequena parte
dos gastos de HowNOTtoHighline. O resto é TUDO DOAÇÕES. Eu, Ryan, ainda
sou o maior doador e espero que o projeto se pague para que apenas meu
tempo (muito dele) seja doado. Nós sempre colocamos e colocaremos 100%
de volta para este canal. Atualmente, nos custa cerca de $1500 dólares por
mês, isso se nós não criarmos novas máquinas de testes para operar. Então,
se você assiste todos os episódios e lê todos os conteúdos, por favor,
considere nos doar $20 dólares por PayPal ou Venmo, ou se tornar um(a)
Patrono(a) mensal. Eu recentemente abri uma empresa de café instantâneo
para ajudar os gastos de HowNOTtoHighline ao invés de criarmos
equipamentos. Nós queremos ser totalmente independentes de empresas de
equipamentos, seja por patrocínio ou criando nossa própria marca de
equipamentos. Então, por gentileza, nos de suporte em nossa nova empresa
de café, Juno Coffee.

Kimberly Weglin
Kim pesquisou toneladas de coisas sobre
a história dos caminhantes de cordas
tensionadas e o começo do esporte que
amamos hoje. Aparentemente, andar em
cordas finas sempre cativou pessoas e
agora podemos ver como isso evoluiu
através do tempo em seu livro. Kim
nasceu e cresceu em Sacramento,
Califórnia. Na faculdade, cursou UC Davis,
onde formou-se em Economia Gerencial
com foco em Economia Agrícola,
Ambiental e Recursos Naturais. Como a
maioria das pessoas, não era apaixonada
por seu diploma e nunca o usou. Ao invés disso, decidiu tirar um ano de folga
e viajar o mundo trabalhando como bartender e depois voltar aos estudos
para se formar em Direito. Depois de um ano viajando, misturando drinks em
pubs e vivendo a vida de slackline (slacklife), ela não queria mais parar. Ela
rapidamente foi aceita na Faculdade de Direito da UC Davis, mas ainda assim
ela não sentia aquilo como sendo o correto a fazer. Ela acabou recusando isso
e partiu em busca da carreira que havia aceso seu coração em chamas (ou
pelos a fez sentir um pingo de paixão). Para viver mais a slacklife, ela
começou seu próprio negócio e mergulhou de cabeça na indústria de
casamentos, fazendo sinalizações e caligrafias — um antigo hobby. Ela não
sabia como administrar um negócio, mas fez o melhor para entender ao
longo do caminho. Logo, ela conseguiu deixar o trabalho de bartender e pode
se dedicar integralmente ao seu crescente negócio. A partir daí, começou a
aprender sobre design e arte gráfica de forma autodidata e atualmente está
encontrando sua paixão e fluxo no mundo do design. Ela agora vive em
Colorado e você pode acompanhar todas as curvaturas e travessuras no
Facebook e no Instagram.
Foto de Kim por Andrea Sarcos
Foto de capa criada por Kimberly Weglin

Matheus Samir - tradutor
Este livro foi traduzido por Matheus
Samir (@Matheus_waeny) na intenção
de compartilhar conhecimento com a
comunidade LusoBrasileira do Highline
e escalada sobre Bolting. Matheus é
atleta de Highline e realizou alguns dos
testes com os BoltBusters que estão
neste livro. Brasileiro membro da
equipe ChooseLife na capital do Brasil,
Brasília.

João Portales - revisor
João Portales (@jmcportales) mora em Brasília, Brasil
e é um escalador simpático que trabalha como
consultor de marketing e analista de tráfego pago,
também sendo cofundador da Advertize. Ele está
sempre procurando bons motivos para ir ao ar livre,
mas às vezes Netflix ganha. Por morar perto de
Parques Estaduais e Nacionais, ele está tentando
aproveitar a beleza geográfica ao seu lado. Ele
encontrou HowNOTtoHighline enquanto vagava pelas
profundezas de pesquisas sobre nós e sobre âncoras.
Como um entusiasta de open-source e com a
escalada sendo seu esporte principal, contribuiu com
a logística do curso e do site para que estes
conteúdos alcancem ainda mais pessoas.

