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This newsletter is written in a mix of Dutch and English. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat vermeld in het
adresboek van het Center for Human Emergence NL.

Nr 2, januari 2009. Vrij te verspreiden, mits ongewijzigd.

In deze nieuwsbrief:
•

WIJ ZIJN:

o
o
•

WIJ DOEN:

o
o
•

Overzicht van de missie en doelstelling van CHE NL
Nieuwjaarsspeech van Peter Merry
Center for human emergence: MDG5; State of the World Forum
CHE School of Synnervation: Trainingen

WIJ EN U:

o
o

Overzicht van komende salons
Verbinding zoeken met CHE NL?

CHE Nederland is een autonoom onderdeel van de internationale netwerkorganisatie Center for
Human Emergence.
 'Human Emergence' verwijst naar de evolutie van het menselijk bewustzijn die het CHE
signaleert. Deze evolutie leidt tot zelfbewuste mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de
ontwikkeling van onze samenleving en planeet. Zij zijn zich ervan bewust dat alles en iedereen
met elkaar verweven is.
 'Center' verwijst naar de verbindende en katalyserende functie die het CHE op zich wil nemen:
het ondersteunen en in goede banen leiden van de genoemde bewustzijnsevolutie. CHE initieert
en stimuleert concrete ontwikkelingstrajecten en toepassingsprojecten.
Missie van het CHE:
We dienen integrale maatschappelijke vernieuwing door vanuit beleving individuen, organisaties en
gemeenschappen te verbinden en te vitaliseren, ín Nederland, voor de wereld.
Doelstelling van CHE NL:
To become a catalyser and crystalliser of action for the planetary transformation into integral
evolutionary consciousness.
De vier handelingsprincipes om dat doel te doorleven zijn:
1. We practice full presence and radical authenticity
2.

We open our hearts to the voice of the whole

3.

We pay attention to the evolutionary impulse as it arises as us

4.

We move ourselves as that impulse with swiftness, precision and love.

Nieuwjaarsspeech Peter Merry
CHE NL oprichter Peter Merry had de geest op de CHE NL Nieuwjaarsborrel in Amsterdam.
Download Peter’s nieuwjaarsspeech.
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Het Center for Human Emergence manifesteert haar gedachtegoed door actie te initiëren,
begeleiden, ondersteunen of daaraan deel te nemen. Soms gebeurt dat direct vanuit de Stichting
CHE, soms vanuit de CHE School of Synnervation, en soms vanuit CHE Synnervate.
In deze nieuwsbrief illustreren we enkele van de acties waar CHE bij betrokken is. De teksten hiervan
zijn vaak overgenomen uit bestaande leaflets en dus veelal in het Engels.



Project: Millennium Development Goal 5:
Maternal Mortality

Op 26 november 2008 werd in Den Haag de conferentie “Parliamentarians
take action on maternal and newborn health” georganiseerd door de
Tweede Kamer in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) en de Interparlementaire Unie (IPU). Aan de conferentie namen
parlementariërs deel uit meer dan 35 landen, vertegenwoordigers van VN‐
organisaties en het WHO. Ook Prinses Máxima woonde de conferentie bij.
Verschillende Nederlandse organisaties lichtten hun visie en inzet toe op het terugdringen van
kinder‐ en moedersterfte in de wereld. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ab Klink
en de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders leverden ook bijdragen.
Gefaciliteerd door Center for Human Emergence, op initiatief van Chantal Gill’ard (Tweede Kamer
lid, PvdA) en WHO, volgde de conferentie een proces van ‘meshworking’. Deze nieuwe manier van
samenwerken, succesvol gebleken binnen het MDG5 meshwork (een samenwerking tussen 19
Nederlandse NGO’s met het gedeelde doel: het terugdringen van kinder‐ en moedersterfte), kijkt
naar een integratie van het eigenbelang van de deelnemende partners naar een gedeeld doel. De
erkenning van, en betrokkenheid met het gedeelde doel draagt bij aan de vorming van een
‘community’, collectief (of netwerk). In een meshwork gaat speciale aandacht uit naar de unieke
kwaliteiten van de partners en hoe deze kunnen worden behouden en versterkt door verbinding
met andere unieke partners. Een meshwork bereikt in potentie meer dan de deelnemende partners
elk op zichzelf kunnen bereiken.
De conferentie resulteerde in de betrokkenheid van de parlementariërs voor MDG5 en de
ontwikkeling van een gedeelde ‘roadmap’ als belangrijke stap richting het behalen van de MDG5
doelstelling: het terugdringen van kinder‐ en moedersterfte.
Voor meer informatie over het MDG5 meshwork, ga naar: www.mdg5.nl



State of the World Forum

Het CHE is ook internationaal betrokken bij het State of the World Forum. Daar vinden discussies
plaats over de grote veranderingen in de wereld die we momenteel om ons heen ervaren. Een
introductie door initiatiefnemer Jim Garrison (in het Engels).
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The last State of the World Forum was convened in New York in
conjunction with the Millennium Summit of Heads of State in
September 2000. Then 9/11 happened and it has been
extremely difficult, if not impossible, to engage in deep
discussions about meaningful issues.
The election of Barack Obama ushers in a new era in human affairs. We can now deal with long‐
ignored and suppressed problems and begin to implement policies and priorities to deal with the
critical challenges confronting the world ‐ the most urgent and acute being the recent global
financial meltdown and the escalating effects of global warming. While our economic woes may
seem more immediate, the effects of global warming are in fact more dangerous.
The Obama presidency and the next phase of world history ultimately will be defined by our
collective response to global warming. Nothing is more clear, nothing more urgent, nothing more
demanding of visionary leadership and fundamental human change. Indeed, it is in dealing decisively
with global warming that the solutions to the current economic challenges will emerge. A clean
green industrial policy and a focused campaign to shift from fossil fuels to renewable energy within
the next ten years, something that Al Gore has called for and a challenge which President‐elect
Obama has also articulated, will be the solution to putting our economic and political institutions in
order and our societies on the path to sustainability.
The opportunity Obama represents is framed by the reality that we are no longer approaching a
chaos point in human affairs. We have entered the chaos point. As we look ahead, we can expect an
accelerating stream of crises emanating seemingly out of nowhere ‐ like the current financial
meltdown we are experiencing ‐ and reverberating throughout the global system with
unpredictable, destabilizing and cascading effects. Crises will only increase in frequency and
intensity until human civilization either succumbs in paralysis or human creativity designs and
implements a higher level vision of the future.
What will be unique and innovative about the 2009 Forum is that it will employ an integral
framework to identify those initiatives that President Obama and the international community can
initiate to establish an effective and globally geostrategic response to climate change. Complex
global challenges like climate change contain complexity at multiple levels and require a synthesis of
different domains of human knowing and action for the solution to actually produce lasting results.
This calls for an integrating framework to even begin to make sense of the full scope of the systemic
problem‐set.
Take a look at the conference details on our website: www.worldforum.org.
Warm Regards,
Jim Garrison, President
State of the World Forum (http://www.worldforum.org) V
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CHE School of Synnervation

De School of Synnervation is een initiatief van CHE‐NL. Het is een
instituut voor Onderzoek, Opleiding en Ontwikkeling. De School of
Synnervation ondersteunt de ontwikkeling van bewustzijn door
mensen, organisaties en maatschappijen te faciliteren met passende
processen en middelen om te leren en te reflecteren.
De operationele doelstelling van de School of Synnervation is:
Methoden en beste werkende praktijkervaringen te onderzoeken die bijdragen aan gezonde
levensomstandigheden en deze te delen om zodoende bij te dragen aan wereldwijde duurzame groei
en ontwikkeling.
De School of Synnervation verzorgt opleidingen en trainingen. De volgende trainingen brengen we
graag onder de aandacht:

•
•
•

Spiral Dynamics Integral, level 1. 26‐29 januari, Hilversum.
Conscious Leadership Course, 8‐10 april 2009, Den Haag.
Spiral Dynamics Integral, level 2. 16‐18 maart, Utrecht.

Stuur een e‐mail aan Alain@humanemergence.nl voor meer informatie over deze trainingen. V



Salons: mensen verbinden

Als het onze missie is om integrale maatschappelijke vernieuwing te dienen door vanuit beleving
individuen, organisaties en gemeenschappen te verbinden en te vitaliseren, ín Nederland, voor de
wereld, wat doen we dan? En misschien nog wel belangrijker: hoe doen we dan? Hoe zijn we samen,
zodat nieuwe oplossingen zich via ons kenbaar kunnen maken. Zodat het nieuwe ons in kan vallen.
Dat onderzoeken we op de Salon.
Het CHE organiseert elke twee weken een Salon, waar een inleider een thema toelicht en we, vaak
interactief, aan de slag gaan om te ontdekken wat de betekenis is voor onszelf, voor ons land, voor
de wereld. De salons vinden meestal plaats op Centrum Venwoude, Lage Vuursche. Aanmelden voor
de salons mailing list kan via een e‐mail naar salons@humanemergence.nl.
Dit voorjaar verzorgt de CHE School of Synnervation een serie Salons over de waardesystemen zoals
die worden beschreven in het model van Spiral Dynamics, een van de grondslagen van het CHE.
Programma zoals dat er nu uitziet:
27 januari 2009 ‐ Spiral kleur Beige: hoe leeft deze waarde‐meme in jou en in de samenleving en wat
voor bijdrage levert het in deze tijd van transitie? Door de CHE School of Synnervation o.l.v. Alain
Volz.
10 februari 2009 ‐ Thema nog onderwerp van overleg.
24 februari 2009 ‐ Quaility Centre Vluchtelingenvrouwen: hoe dit netwerk van coaches die
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duurzaam aan gevluchte vrouwen worden gekoppeld om ze wegwijs te maken in de maatschappij,
gebruikt maakt van Spiral Dynamics en wat er dan gebeurt. Inleider: initiatiefnemer van het Quality
Centre Leida Schuringa.
10 maart 2009 ‐ Spiral kleur Paars: hoe leeft deze waarde‐meme in jou en in de samenleving en wat
voor bijdrage levert het in deze tijd van transitie? Door de CHE School of Synnervation, Alain Volz.
De andere data van de 'Kleuren Salons' zoals die nu gepland zijn: 7 april 'Rood' ‐ 28 april 'Blauw' ‐ 26
mei 'Oranje' ‐ 23 juni 'Groen'.



Verbinden met CHE?

In één nieuwsbrief kan nog lang niet alles worden genoemd wat er binnen CHE gebeurt. Misschien
voelt u enthousiasme of energie van binnen om hier meer over te weten, een training te volgen,
verbinding te zoeken, of zelfs om een actieve rol op te pakken. Het kan allemaal. Stuur een e‐mail
aan info@humanemergence.nl met een zo specifiek mogelijke vraag. Eén van de CHE mensen neemt
contact op.
Met hartelijke groet,
Namens de mensen van CHE NL, CHE Synnervate en CHE School of Synnervation,
Jan‐Willem van Aalst
CHE organisational connector

Wilt u deze mailings niet langer ontvangen? Mail dit naar info@humanemergence.nl.

