
CARTA 004/2021

Brasília, 10 de Maio de 2021

Assunto: Comunicado geral sobre o Intensivo de Dançaterapia

Bom dia, feliz semana, feliz dança!

Entro em contato com vocês para partilhar a escuta profunda destes tempos
tão desafiadores e ao mesmo tempo fundamentais para o nosso crescimento.
Percebo a situação social no Brasil neste 2021 como extremamente frágil,
talvez ainda mais se comparada à do ano passado. Do caos, tenho certeza,
vão surgir novas possibilidades e a humanidade que a nova era necessita.
Meu compromisso com a formação/dança/vida segue mais firme ainda na
compreensão do que é possível ser realizado no presente, a única dimensão
na qual realmente nos movemos, respiramos, realizamos.
Decidi adiar o intensivo de julho para o 2022, movido pela responsabilidade, a
honestidade, a consciência de não expô-los à riscos evidentes. Entrei em
contato com a Pousada Quilombo, esplêndidos parceiros, que também
comungam da mesma visão.

Não sinto tristeza porque o que me habita é uma fé inabalável na vida e sei
que tudo acontece no tempo certo.

Já temos a nova data confirmada que é de 17 à 24 de julho 2022!
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Para seguir nosso caminho realizaremos um intensivo on-line nos dias 17
e 18 deste próximo julho 2021.

Se alguma mudança significativa acontecer no segundo semestre e novos
projetos surgirem, estarei completamente disponível e aberto mas por
enquanto seguimos com prudência, paciência e óbvio, amor…

Meu compromisso com a formação e com cada um de vocês é inalterável!
Seguimos fortes juntos!

Para os que já tinham confirmado a presença no intensivo seguiremos
mantendo os mesmos valores; a pousada irá unicamente cobrar um pequeno
acréscimo na alimentação devido ao incremento do preço dos produtos.
Giovanna estará de qualquer forma disponível para ulteriores
esclarecimentos.

Mando um abraço do tamanho do mundo, feliz de tê-los tão presentes e
amorosos nessa travessia; me habita a certeza que tudo acontece em nosso
favor, sempre!
Com amor,

Pio Campo
Formador e Fundador do Centro Internacional de
Dançaterapia Maria Fux
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