Programmaoverzicht World Day of Interconnectedness viering Djoj 12-12-12
11.45 uur

Welkom
Welkom, opening en praktische zaken door Nanke Lavrijsen, Rob Westerhout
en Leo Sonneveld van de Interconnectedness Foundation.
Vanaf 10.30 uur heten we je van harte welkom om je in te schrijven. De
kaarten voor de workshops gedurende de dag worden steeds voor aanvang
uitgereikt. Vol is Vol.

12.00 uur

Declaration of Interdependence
Op veel plaatsen in de wereld zal om 12.00 uur de Declaration of
Interdependence worden voorgelezen. Wij starten met deze inspirerende
internationale video en zullen een Nederlandse versie met elkaar voorlezen.
Hierna zullen we nog enkele andere korte verbindende activiteiten met elkaar
doen met beweging en zang.

12.30 uur

Interconnectedness Lunch
Tijdens de lunch gaan we met elkaar in dialoog over (bijvoorbeeld) de
volgende vragen:
1. Wanneer ervaar jij zelf onderlinge verbondenheid?
2. Waaraan merk je of er sprake is van onderlinge verbondenheid of juist niet?
3. Wat kan de winst zijn van onderlinge verbondenheid voor jouw werk en/of
samenwerkingspartners en klanten? Of relaties in het algemeen?
4. Hoe draagt onderlinge verbondenheid bij aan een wereld die voor iedereen
werkt?
5. Welke belemmeringen ervaar je om het meer in praktijk te brengen?
6. Wat ga je vanaf nu doen?

14.00 uur

Ronde 1

Willem Jan van de Wetering

Sociale Rechtvaardigheid vanuit het Enneagram, negen verschillende visies
Het Enneagram kent negen persoonlijkheidstypen. Er zijn dus altijd negen
causale visies op de werkelijkheid. Door de bril van de ander te herkennen en
die bril te gebruiken begrijp je wat de ander bedoeld, wat z'n drijfveren zijn en
waarom die visie voor hem of haar belangrijk is. In de workshop kan je de visie
van de ander en vooral je eigen bril herkennen. Openheid begint met de
drijfveer achter alle visies te zien.

Anita Paalvast

Aikido workshop ‘De kunst van het meebewegen – Aikido en dualiteit’
Met een workshop over hoe je positief en constructief om kunt gaan met de
dagelijkse realiteit van dualiteit levert Aikido@Work een bijdrage aan deze dag
over onderlinge verbondenheid. Hoe ervaar je een oefening vanuit oordeel en
win/verlies denken en hoe vanuit aanvaarding en verbinding? Wat betekent
dat voor je persoonlijke effectiviteit? Dit zijn aspecten waar we mee aan de
slag gaan.
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Louis de Graaf en Anne Hoette

Yael van Assendelft

Awakening the Dreamer Changing the Dream workshop
Where on Earth are we going? And what can we do about it?
Dit zijn twee vragen die de kern raken van de Awakening the Dreamer,
Changing the Dream Workshop. Deze workshop inspireert tot diepe dialoog
en een moedige visie: een ecologisch duurzame, sociaal rechtvaardige en
spiritueel vervullende samenleving wereldwijd. Als je bereid bent om te
onderzoeken wat deze visie voor jou kan betekenen en wat jij wilt en kunt
bijdragen aan een inspirerende toekomst, dan is dit symposium voor jou
bestemd!
Love & Gratitude moment, een moment om persoonlijk even stil te staan bij
liefde en dankbaar-zijn (duur 10-20 minuten)
Alle deelnemers kunnen deze dag aanschuiven bij Yael voor een
Love&Gratitude moment. Het is sessie waarin je een persoonlijke boodschap
en bepaalde hart onder de riem meekrijgt. De sessie is bedoeld om een
persoonlijke uiting van dankbaarheid te delen of gewoon even te zijn, niets te
zeggen of juist een concrete vraag te stellen én een knuffel of andere vorm van
hart onder de riem te ontvangen.

15.30 uur

Break

16.00 uur

Ronde 2

Marlies Zijlstra

Een interactieve opstelling ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
bewustwording van onderlinge verbondenheid wordt vergroot en wat zou jij
willen doen?’
Een interactieve opstelling waarin we deze vraag verkennen. De werkwijze
geeft inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen, zorgt voor bewustwording en
betrokkenheid.

Eric Pol

Tuinen in verbinding
Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe Permacultuur en Sociale
duurzaamheid met elkaar verbonden worden om een veerkrachtig ecosysteem
te creëren dat in harmonie werkt met natuur en omgeving.
Resultaat: Openbaar (gemeente)groen verandert in eetbare tuinen. De
ecologische en sociale winsten leveren een grote bijdrage aan een
samenleving die meer in verbinding staat met elkaar en de natuur.

Leo Sonneveld
Hans van Steenbergen

Hoe onze samenleving ook kan zijn
Fundamentele systeem veranderingen zijn nodig en mogelijk om te komen tot
een werkelijk duurzame samenleving die voor iedereen werkt. In deze
interactieve presentatie passeren de volgende onderwerpen de revue: een
Coöperatieve Gemeenschapsbank binnen het financiële systeem,
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veranderingen in het belasting systeem, - pensioen systeem, - sociale
zekerheid systeem, - economische systeem en politieke systeem. Daarnaast
gaan we in op wat nu al mogelijk is en is er ruim gelegenheid tot het stellen
van vragen.

17.30 uur

17.45 uur
Arianne de Zwart (sessieleider)
en Koen van Baal (muziek)

Break

Plenaire sessie Chi Neng Qigong
Met z’n allen maken we verbinding met honderden mensen van over de hele
wereld die hebben aangegeven op hetzelfde tijdstip precies dezelfde Chi Neng
Qigong oefening uit te voeren en zich in gedachten met ons te verbinden.
Ervaar de kracht van deze manier van bewegen en de kracht van het op deze
manier inzetten van het Qi Field.

18.15 uur

Warme maaltijd

19.30 uur

Ronde 3

Marc Grond
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'De historische onontkoombaarheid van wereldvrede'
We leven in de meest vreedzame periode uit de geschiedenis. Toch hebben de
meeste mensen een wereldbeleving van crisis en oorlog. Deze lezing geeft de
feiten en cijfers. Ze verhaalt over de rol van de media hierin. Ze zorgt ervoor
dat “realisme” weer “hoop” betekent!!
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Dominique van Breenen en
Brenda van Broekhoven

Biodanzaworkshop voor liefhebbers van dans en beweging
'Opening van de Gouden Poort'
12-12-12 is het moment,
Dat je weder geboren bent,
Het licht de EENHEID, het is een feit.
Dat we nu met z’n allen in deze tijd.
Door de LICHTPOORT heen mogen gaan.
Om SAMEN en MET ELKAAR voortaan.
De EENHEID mogen bewandelen.
Het is nu niet meer wachten maar HANDELEN.
Om nu SAMEN in LIEFDE de handen ineen te slaan.
Is het nu tijd om van de 3e dimensie naar de 5e dimensie te gaan.
De poort is dan geheel open, en het licht kan dan stromen.
Zodat alle mensen in LIEFDE tot elkaar kunnen komen.

Esther van der Zee

Levenslust
Aan de hand van de thema's uit haar boek "Levenslust, leef met zin" zal Esther
van der Zee je in deze workshop meenemen langs de elementen
van Levenslust door middel van het delen van persoonlijke verhalen. Je
zal onderzoeken hoe je onbevangen in de wereld kunt staan, eigenaar bent
van al je keuzes en relaties ervaart in verbondenheid. Kortom, ervaar de OERkracht van je mens-zijn.

Jolanda Setz

Energie in Verbinding
Door middel van lichaamswerk en een trancereis door je eigen energiecentra
en naar de zon en aardekern kom je (weer) in contact met jezelf. Je energie
gaat weer stromen en dat maakt ook het contact met anderen lichter en
warmer. Met heerlijke ondersteunende muziek.

21.00 uur
Dominique van Breenen en
Brenda van Broekhoven

Dans en afsluiting
We vieren de dag die we met elkaar hebben gevormd met een bijzondere
initiatie naar het licht en sluiten daarna af met muziek om op te dansen of na
te praten.
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