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O Ciclo de Movimento (Prestar atenção | Entrar | Explorar | Assentar) é a unidade
básica das práticas de movimento da Open Floor International e também da dança
contemplativa.
Assim como na vida, um movimento pode ser tão curto quanto uma música ou tão
longo quanto uma sessão de duas a três horas de dança; assim como pode ser
pontual, mas acontecer repetidas vezes, em ciclos.
É a partir deste ciclo, que é a nossa espiral de meditação em movimento, contínua e
interminável, que praticaremos gerar consciência sobre os nossos movimentos na
vida.
Este olhar nos ajuda enquanto “dançarinos da vida”, a saber onde estamos no ciclo
de cada movimento que fazemos e como podemos navegar através deste
movimento de acordo com a fase em que estamos. Com o tempo, aprendemos a
ouvir nosso próprio movimento interior conectado aos ciclos e podemos aproveitar
para nos regular na pista de dança e na vida.

As fases do Ciclo de Movimento:

● Prestar atenção / abrir a atenção:

No início do ciclo, vamos praticar o rastreio da consciência interna e externa. Nós
cultivaremos atenção aberta para todas as dimensões de nossa humanidade (física,
emocional, mental, espiritual). Nos convidamos a abraçar e integrar qualquer fome
relacional que possamos estar sentindo (solitude, conexão, pertencimento e
espiritualidade). Nesta fase do ciclo, permitimos que nossa atenção viaje para
dentro e para fora sem direção, permitindo-nos notar e incluir tudo o que é verdade
no momento: uma saudade, uma sensação de nervosismo, o puro prazer físico de
se mover, uma dor, repetição de pensamentos ou fantasias do futuro. Muitas
situações da vida entram conosco na pista de dança e continuam se movendo em
nós enquanto dançamos.

● Entrar:

Entrar está relacionado a estabelecer uma conexão com algum ponto de atenção e
se “engajar” de forma consciente no movimento.

Na nossa prática, um aspecto chave para “entrar” é estabelecer uma âncora
incorporada – movendo-se em direção à sensação em um parte específica do
corpo, um âncora física mesmo.. Entrar conscientemente no que está se movendo
através de nós, nos guia a focar nossa atenção em uma determinada direção, estar



totalmente conscientes fisicamente, com curiosidade, intenção e vontade de
investigar.

● Explorar:

Na fase da exploração, ampliamos, aprofundamos, expandimos e brincamos com
diversos recursos de movimento, explorações que podem ser guiadas e
autodirigidas. Nos abrimos a explorar novos repertórios de movimento e também a
investigar ou mudar velhos padrões de hábitos. Esta fase de exploração do ciclo
estimula naturalmente a criatividade e conexão. Podemos aprender a sentir quando
uma determinada exploração já chegou ao fim ou tende a finalizar.
Na vida, isso nos ajuda a entender quando um processo está para finalizar e nos
preparar para assentar todo o movimento interno e para então, pausar, até abrirmos
novamente a atenção para um novo movimento:

Na fase da exploração, vamos trabalhar também com 4 continuuns:

• Ausência e Presença
• Fixo e Fluido
• Incluir e Excluir
• Hábito e Escolha

● Assentar:

O assentamento pode vir de diversas formas. Cada pessoa vai compreendendo a
SUA forma de assentar para cada tipo específico de movimento. Às vezes ela já
está sendo praticada na fase da liberação. Às vezes ela requer retorno à solitude ou
ainda conexão. Ela pode vir quando nomeamos as emoções, quando nos sentimos
conectados, quando aprendemos algum recurso corporal que nos apóie:
respirações, alguma posição do corpo, como as mãos no ventre, por exemplo. Pode
vir como uma necessidade de desacelerar, de deitar, de ficar mais quietinho. Ela é
uma forma de reintegração, de digestão do que foi vivido. Uma vez que assentamos
um ciclo de movimento, estamos prontos a pausar e iniciar um novo ciclo.


