
QUANDO ENTRAR NA RODA? 

O RESPEITO NAS DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS E O MOMENTO CERTO DE ENTRAR EM UMA RODA. 

Assim como na vida, nas Danças Circulares Sagradas – DCS, nós movemos energia gerada através da 

conexão das diversas pessoas que formam a roda. 

Então eu pergunto:  

Por que quem chega atrasado acha que pode quebrar o circulo e entrar na roda? 

Quando iniciamos nossa roda há sempre uma harmonização, ou deveria haver para ajustarmos toda 

esta orquestra de SERES vindos de todos os lugares vibrando nas mais variadas frequências. E nesta 

harmonização nos prepararmos para todo trabalho proposto pelos focalizadores. 

Vejam a importância desta harmonização com nossa querida Renata Ramos 

(https://youtu.be/wUO0DzR55ko?list=PLjO1Fmsy95Kdr7bl53EOsGxOPE71TuvYE) 

Nós somos seres de energia mesmo estando na matéria. Comemos, bebemos, dormimos, dançamos 

para recarregar nosso corpo de energia. 

Falar de energia não é magia ou bruxaria, é falar do nosso corpo, ou se prefere entender de forma 

mais simples pense como funciona o seu celular. Como o som pode sair de dentro de você e ser 

recebido em outro local totalmente diferente em tempo real? O som da sua voz é transformado em 

energia e é projetado para uma camada na crosta terrestre e projetado para o local desejado. É só 

uma das formas de usar a energia gerada no planeta por você. 

Nas danças circulares sagradas geramos energia dançando, transformamos esta energia, o som, o 

movimento em alimento para nosso SER, nossa Alma, nutrindo bons sentimentos e boas emoções. 

Então vamos entender a importância de respeitar os diversos momentos de uma roda e perceber 

quando é momento de entrar na roda que já esta em movimento. 

Quer dançar?  

Então aguarde o momento de início de uma nova dança, se a roda já estiver em movimento.  

Por que?  

Porque o campo energético já esta dado, aquelas pessoas que ali estão de mãos dadas estão 

trabalhando esta energia e não devemos quebrar este trabalho, só porque chegamos, ou chegou 

quem faltava. 

Uma vez estava dançando, totalmente entregue, conectada com meu trio (pessoa da direita, eu, 

pessoa da esquerda) e todas as pessoas da roda. Feliz, totalmente entregue na dança de repente entra 

uma pessoa a minha direita, vou chama-la de “Rosa”, sem pedir licença, quebrando nosso vinculo 

naquela dança. Para mim foi como ser jogada de um voo aos céus como uma pedra no chão me 

espatifando, senti sua mão pesada, sua energia densa. Mas como estava ainda conectada, tentei fazer 

um reajuste e rapidamente voltei a fluidez, ainda que meu lado direito um pouco disforme pela 

interrupção. 

https://youtu.be/wUO0DzR55ko?list=PLjO1Fmsy95Kdr7bl53EOsGxOPE71TuvYE


Estou aumentando um pouco a sensação para tentar trazer a percepção da importância de respeitar o 

trabalho de uma roda em movimento. 

Ah, mas o “Rosa” entrou porque a pessoa a minha direita era uma querida amiga desta e ficou tão feliz 

com sua chegada e já logo se abriu para acolhê-la. Certo? Foi o que todos pensaram? 

Mas e meu consentimento? E todo trabalho e dedicação que investi para a dança? E toda minha 

entrega? Eu cheguei na hora, fiz a harmonização, me atentei a história trazida pela focalizadora, ao 

campo energético criado pela dança, me conectei com as pessoas da direita e da esquerda, minhas 

parceiras nesta dança, com o círculo. Está certo?  

Ah mas quem chegou é uma outra focalizadora, muito querida de sua amiga e das DCS. 

Espera um pouco..... 

O que aprendemos nas danças circulares sagradas? Inclusão, conexão, confraternização, alegria de 

dançar com todos? SIM, até a página seguinte! 

Opa, espera aí..... 

E o respeito, a conexão, a união gerada no inicio da dança, houve um momento de inclusão no inicio 

da dança, enquanto o focalizador estava ensinando os passos, afinando os instrumentos e  todos que 

estavam prontos para ser acolhidos chegaram neste momento, o momento adequado, o momento 

onde a dança é ensinada ou relembrada. 

Mas “Rosa” já sabe esta dança e adora, veio correndo porque gosta tanto da dança. E a amiga dela a 

minha  “direita” foi tão gentil e  a acolheu. Lindo este sentimento.  

Que lindo! 

Para a pessoa a minha direita, ela incluiu sua amiga querida, para mim foi um ruptura no trabalho 

energético que estava acontecendo. E para roda foi um desequilíbrio energético que todos podem 

pensar imperceptível. Mas algumas pessoas perderam o passo na roda, ouve uma ligeira mudança que 

causou o mesmo efeito como uma pequena pedra jogada em um lago. 

Quando uma pessoa entra na roda sem consentimento de ambas acontece uma ruptura na energia da 

roda e ai alguns erros acontecem, alguns passos ficam truncados, algumas pessoas erram, não porque 

não saibam a dança, mas porque sua concentração foi interrompida. Houve uma ruptura momentânea 

na energia sendo transformada na roda. 

Mas como você não viu a “Rosa” chegando? Não vi porque a “Rosa” não estava no momento certo de 

entrar na dança, não vi porque estávamos em circulo fechado, com o campo energético formado, não 

vi porque já estávamos em movimento. Eu deveria ter visto? 

Ainda é um choque para mim estar em um baile, um workshop, etc. e perceber velhos focalizadores ou 

hábeis dançarinos fazendo isto na dança.  

Aprendemos em uma formação sólida em Danças Circulares Sagradas sobre a inclusão, mas também 

aprendemos sobre o respeito, sobre o trabalho gerado pelo focalizador. Não estou dizendo que é 

proibido entrar em uma roda em movimento, se bem que deveria ser! Mas estou querendo chamar a 



atenção para a energia que circula naquela dança em pleno movimento. Na dedicação das pessoas que 

se dispuseram a chegar no momento adequado de uma dança, sempre antes do inicio do movimento, 

ou seja, antes da dança começar. Devemos respeitar o focalizador e a roda. 

O acolhimento da “Rosa”,  consentimento, deveria ser feito pela pessoa da Direita (amiga da “Rosa”), 

mas também por mim e pela roda. 

No meu entendimento “Rosa” não deveria nem cogitar entrar na dança em movimento. Porque “Rosa”  

respeita as DCS, “Rosa” entende todo trabalho gerado por cada dança proposta por um focalizador. 

“Rosa” sabe que se quer fazer uma dança deve estar presente no momento em que o focalizador 

anuncia a Dança e vai explicar os passos ou relembrar, no momento em que o focalizador esta 

afinando esta linda orquestra de SERES dançantes. 

Faça a diferença em uma roda de Danças Circulares Sagradas. Considere todos os seres, todo 

movimento SAGRADO, chegue a tempo. Se não chegou, aguarde a próxima dança. 

Olhe para o todo, não só para você ou para as “Rosas” se todos estivessem afinados na Dança nem 

veríamos a “Rosa” porque estaríamos todos no Circulo em plena meditação e a “Rosa” poderia se 

deleitar observando a linda roda que dançava sua dança preferida e recebendo a energia gerada pela 

roda. 

Em nosso trabalho nas Danças Circulares Sagradas no SUS-SP, também trabalhamos estes desafios de 

acolher, de respeitar, de incluir, transformando e apoiando o SER dançante em perceber o mundo 

através de cada dança, inclusive percebendo em que momento em sua vida esta “Rosa” esta no 

mundo e que cada movimento seu pode transforma-lo em um mundo melhor: RESPEITANDO, 

ACOLHENDO, INCLUINDO! 
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