TE DESEJAMOS MAIS DE

MOTIVOS PARA DANÇAR!

Espalhe essa semente!

Queridos focalizadores de Danças Circulares!
2016, com todas as suas alegrias e desaﬁos, está se
despedindo!
Abrindo caminhos para o alvorecer de 2017!
Este trânsito nos convida a avaliar, fazer balanços e, em
especial, a descobrir estratégias de transformar nossos
sonhos em realidade.
Um dos nossos sonhos mais bonitos é reeditar, no novo ano
que se anuncia, a sublime experiência de dançar juntos, de
mãos dadas, com muitas rodas, de diferentes lugares da
Terra, integrados como numa grande Aldeia.
É reviver a sensação Divina de se sentir UM, mesmo que
geograﬁcamente distantes.
E nos deixar inspirar pela sensação de conexão que a roda de
dança propicia, para que possamos buscá-la no cotidiano, na
relação com tudo o que vive.

Espalhe essa semente!

CONSTRUÇÃO EM ESPIRAL

Em agosto passado, de uma conversa por e-mail entre um
grupo de focalizadores representantes de regiões
brasileiras, este sonho emergiu.
Dando continuidade ao movimento do “organismos vivo”
para realizar-se, outro círculo de focalizadores aproveitou o
estar juntos em um grande evento e começou a desenhar
uma proposta para tornar o sonho factível.
O primeiro grupo de focalizadores acrescido de outros,
avaliou tal proposta, re-desenhou-a conforme o possível e
nós, simples porta-vozes deste “organismo vivo” do qual tu
também fazes parte, estamos te convidando para
contribuíres efetivamente nessa construção circular.

Espalhe essa semente!

CONVITE
É para dançarmos juntos, em três momentos do ano de 2017,
num grande abraço circular:
1. No segundo domingo de março – dia 12 - celebrando o
DIA DA ÁGUA (dia 22) e o DIA INTERNACIONAL DA DCS (dia 14
- data instituída por Fido Wagler, discípulo direto de Bernhard
Wosien);
2. No terceiro domingo de julho – dia 16 - celebrando o DIA
MUNDIAL DA DCS (instituída por Findhorn e Gwyn Peterdi) e
3. No primeiro domingo de setembro – dia 03 - celebrando
o DIA DA PAZ e DIA DA ÁRVORE (dia 21).

Espalhe essa semente!

COMO PARTICIPAR?
·
Agende-se, junte-se a outros focalizadores próximos e
organizem-se para dançar a qualquer hora neste dia
proposto ou ao redor desse.
·
O portal www.dancacircular.com.br estará apoiando
esta ação coletiva, divulgando amplamente todos os
eventos com antecedência e também em sua página no
Facebook.
·
Dentre as danças para cada um destes eventos está
sendo proposta uma dança-âncora, clássicas coreograﬁas
de Bernhard Wosien, buscando alinhar todas as rodas numa
só:
- Para o Dia da Água e Dia Internacional da DCS, em março DANÇA DO SOL;
- Para o Dia Mundial da DCS pela linhagem de Findhorn, em
julho - ENAS MYTHOS (para a organização deste evento
receberemos mais informações de Findhorn pelo site
http://www.globalcircle.dance);
- E para o Dia da Paz e Dia da Árvore - DANÇA DO
AGRADECIMENTO.

Espalhe essa semente!

Postaremos no portal os vídeos e áudios destas
coreograﬁas.
·
Após a realização das rodas os registros de imagens
poderão ser incluídos no mesmo portal, para que tenhamos
visibilidade do evento coletivo.
Estamos socializando desde já essas informações, para que
possamos nos organizar em 2017, construindo juntos um
pulsante abraço circular, vibrando Saúde para as relações
entre os humanos na Terra.
·

Contamos contigo nesse Abraço!

Espalhe essa semente!

