Contextualização sobre o site T
 he art of Barke Diem.
A autora do site se chama Tracy Calhoun. Tracy é uma enfermeira (Hospice
nurse) e criadora de cachorros das raças golden retriever e labrador. Trabalha
em uma Hospice house e, junto com ela, trabalhou por quase 6 anos uma
cachorra da raça golden retriever chamada J J.
Hospice care foi criado para dar cuidado e conforto para pacientes em
estado terminal. O objetivo é tornar os últimos momentos de suas vidas mais
confortáveis e menos doloridos (encontre mais informações sobre o termo aqui).
JJ era uma hospice therapy dog que confortava pacientes e famílias na clínica
onde Tracy trabalha.
JJ nasceu em 21/09/2010 e morreu em 29/12/2017. A cachorra foi
diagnosticada com câncer em dezembro de 2016 e, durante um ano de
tratamento, Tracy compartilhou todos os momentos com os seguidores da
página no facebook JJ Therapy Dog (hoje a página se chama JJ’s legacy: The Journey
of Hospice Therapy Dogs. Clique aqui para ver). Foram momentos de tristeza,
porém, Tracy, por conhecer o sentimento causado pela morte de perto em seu
trabalho, soube lidar com tudo de uma maneira bem interessante.
Ela teve certeza de tornar os últimos momentos de JJ os mais alegres
possíveis. Durante o tratamento algum seguidor fez uma analogia com o termo
Carpe Diem (Aproveite o dia) e sugeriu o termo Barke Diem. O verbo to bark em
inglês significa latir, então, a expressão sugere, em “linguagem de cachorro”, que
devemos aproveitar nossos dias como se fossem os últimos. Devemos procurar
ter momentos felizes em vez de apenas reclamar sobre os problemas. Assim
como Tracy e JJ fizeram.
Todos aqueles que acompanharam JJ no ano de 2017 viram que Tracy fez
o possível para manter a alegria de JJ viva. Não escondeu nada de seus
seguidores e tenho certeza que muitas lágrimas foram derramadas no dia
29/12/2017 quando Tracy anunciou que JJ havia cruzado o arco íris. Aqui você
encontra a postagem de despedida. Prepare o lenço de papel.
Para os amantes de animais, em especial os cachorros, seguir as
publicações de Tracy é muito interessante. Ela traz várias dicas sobre
adestramento e criação de cães, além de diversos artigos sobre como lidar com
o luto. Hoje, além de aprender mais sobre cachorros, sobre assuntos ligados à
página e ao trabalho de Tracy, podemos acompanhar o dia a dia da cachorrinha
Ember, que está sendo treinada para se tornar uma h
 ospice therapy dog.
Ember nasceu na última ninhada de golden retrievers e foi escolhida a
partir de sua personalidade e comportamento para assumir a posição que JJ
ocupava. JJ jamais será substituída, mas podemos nos divertir bastante e
aprender muito com a Ember agora.
Além de Ember, Tracy traz muito em suas publicações outros integrantes
de sua crew (tripulação, como ela costuma chamar todos seus animais). Os mais
conhecidos são: Gamine, carinhosamente chama de Mama G, é a mais velha de
todos (em agosto de 2018 Tracy comemorou seu aniversário de 15 anos e 9
meses. Os aniversários são celebrados mensalmente); Ottie, filha de Mama G;
Shylah, filha de Ottie; Ember, filha de Shylah, e Taz, chamado de cat-dog, o único
felino da casa. É sobre a vinda de Taz para a casa, que até então era considerada
uma only-dog house, que se trata o texto usado para o Input deste plano.
Se você quiser conhecer mais sobre essa família de pessoas e cachorros,

você pode seguí-los nas redes sociais ou no site the art of Barke Diem.
Facebook: https://www.facebook.com/JJHospiceTherapyDog/
Instagram: https://www.instagram.com/jjcomfortdog/
Site: https://www.theartofbarkediem.com/

