Complexity Spectacles & You!
Wij leven in een complexe wereld! We zijn
omringd door complexe systemen en zijn als
individu zelf complex. Zijn mensen voorspelbaar?
kunnen we onze wereld beïnvloeden en welke
invloed heb ik dan?
Welke keuzes kan ik maken en hoe verhouden die
zich tot emergent collectief gedrag? Kan ik beter
leven als ik deze complexiteit helder kan zien en
ga begrijpen? Wij menen van wel.
Inzicht in complexe systemen geeft kleur aan orde
en
wanorde,
aan
zelforganisatie
en
zelfverwaarlozing. Het geeft je een nieuw
perspectief op jouw essentiële vragen.

Hoe kan inzicht in complexiteit bijdragen aan
je eigen leven en betekenis voor anderen?
Een nieuw perspectief.
De belangrijkste concepten die worden belicht
zijn:







Verschillende werkvormen geven kleur aan de
ervaring en verrijken theorie en inzichten:
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De Complexity Spectacles dagen je uit om
complexiteitsfenomenen te onderzoeken in
relatie met je eigen situaties, interessegebieden
en jezelf.

Complex, gecompliceerd en simpel
Emergence en zelforganisatie
De rand van chaos (edge of chaos)
Attractors en fasetransities
Adaptiviteit, spankracht en evolutie
Netwerken





Werkelijkheidsspelen
Collectieve improvisatieoefeningen door
middel van InterPlay
Allerhande uitdagingen en opdrachten
Cases en praktijkervaring
Gesprek en dialoog

We maken in dit deel ook ruimte om actief op
zoek te gaan naar de betekenis voor je eigen
leven. Samen ontdekken we waar we fenomenen
meemaken en wat er gebeurt als we er met een
complexiteitsbril naar kijken.

Tussendag (wo) – Overgang naar deel twee

Je onderzoekt hoe je je gaat verhouden tot deze
complexiteit en hoe je hiermee richting kan geven
aan jouw leven(skunst).

De tussendag is een open experimentele ruimte
om inzichten, ervaringen en ideeën te oogsten en
te delen, ook met eventuele nieuwe deelnemers.

Programma: twee delen in vijf dagen

Verder ga je jouw kernvragen ontdekken,
ontwikkelen en verfijnen, deze neem je mee als
input voor het tweede deel van de vijfdaagse dat
vertrekt vanuit jezelf.

Deel 1 (ma-di) – Complexity Spectacles
Het eerste deel vertrekt vanuit wat complexiteit
is. De aanpak is een interactief door mekaar
weven van theorie, voorbeelden, gezamenlijke
en individuele ervaringen en betekenis
ontwikkelen. Naast de wetenschappelijke theorie
kijken we ook naar de metaforische kwaliteiten
van complexiteitsfenomenen.

Deel 2 (do-vr) – You!
Wat betekent het om wijs te handelen in een
complexe wereld? Wij gaan op zoek naar
antwoorden op onze kernvragen via een reis,
daarvoor gaan we op tocht, ook buiten de
verblijfplaats.
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Tijdens de reis besteden we aandacht aan:




Verbinding met de anderen, met jezelf en
met je vragen
Onderzoek van je kijkwijzers in relatie tot
complexiteit
Onderzoek vanuit lichaamsbewustzijn en
creatieve expressie door middel van
InterPlay, je lichaam opent de deur naar
onbewuste kennis en je onderbewuste
Onderzoek naar wat je in een complexe
wereld kan en wil betekenen

Praktisch
Midweek
Begeleiders
Liesbeth Debruyn (whitemergence.org), Oscar
Meijn (whitemergence.org), Maarten Swinkels
(changetrek.nl) en Sophia van Ruth
(animatearts.net)

We maken ook een verbinding met de toekomst:

Investering en mogelijkheden
Bij voorkeur volg je de volledige vijf dagen. Je
kan ook kiezen voor een van de twee delen van
drie dagen.
















Het programma benut het generatieve en
creatieve vermogen van de groep en
ontvouwt zich als een organisch proces
Nieuwe mogelijkheden voor persoonlijk
ervaren en beleven
Reflectief naar jezelf kijken als complex
menselijk systeem
Nieuwe
perspectieven
op
complexe
persoonlijke issues
Dynamisch verschuivende aandacht tussen
wat complexiteit voor jou betekent en wat jij
voor de complexiteit in de wereld kunt
betekenen
Het programma is onderbouwd door ruime
academische kennis en praktijkervaring
waarbij we rekening houden met de wensen
en interesses van de groep
‘We walk the talk’, we passen complexiteitsinzichten toe in onze manier van aanpak
Er is bijzondere aandacht voor menselijke
interacties en diversiteit in de groep
De aanpak laat ruimte om kort in en uit het
programma te stappen
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1-persoons

Unieke meerwaarde



Complexity Spectacles & You!
ma 10u-vr 17u
Deel 1 – Complexity Spectacles
Vertrekken vanuit complexiteit
ma 10u-wo 17u
Deel 2 – You!
Vertrekken vanuit jezelf
Voorkennis over complexiteit is wenselijk.
wo 10u -vr 17u
2-persoons



Gezamenlijke en individuele oogst van wat
het proces als geheel bracht en waar het ons
nog kan brengen
Wat bleef onbelicht en wat brengt
complexiteit voor andere issues die me
bezighouden?

Chambrette



Volledig
Deel 1 of 2
Deze prijzen zijn inclusief alle maaltijden en
koffie, thee en water tijdens de pauzes. Andere
drankjes zijn aan democratische prijzen
verkrijgbaar.
Inschrijven en info
liesbeth@whitemergence.org
+32 484 133 212
oscar@whitemergence.org
+31 655 75 16 44
maarten@changetrek.nl
+31 630 16 38 39
sophia@animatearts.net
+31 644 466 197
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