Hallo beste reiziger!
Leg aan! Knoop die trossen maar vast.
Welkom bij Port Integral! De haven waar alle zeevaarders van een bewust leven hun bootje
even kunnen aanleggen. Een plek van inspiratie, een tussenstop om je voor te bereiden op
het verder verkennen van de open, woeste en grotendeels nog onbekende oceaan die het
leven is. We zijn erg benieuwd naar je verhalen! Eet, drink en vertel ons wat jij hebt gezien
tijdens je reis! Deze haven biedt je gelegenheid om je nieuw getekende wereldkaarten te
delen met andere ontdekkingsreizigers. Maar dat niet alleen, Port Integral is ook een plek
waar je jouw bootje, het voertuig voor al je ontdekkingsreizen, kunt opfrissen. Je
navigatiesysteem kunt updaten, je zeilen repareert, je motor smeren en hier en daar een likje
verf kunt aanbrengen. Dan kun je weer op weg naar een nieuw avontuur. Kwaliteit
gegarandeerd en garantie tot aan de vuurtoren.
Veel plezier. Trossen Los!
Als je dit leest, dan heb je al iets gehoord over onze plannen. In deze brief vertellen we je
meer over het initiatief dat we Port Integral zijn gaan noemen en ook over ons meest
recente idee, de open boekenclub. Van beide initiatieven weten we zelf ook nog niet precies
wat het wil worden. We experimenteren. Hieronder vind je wel een aantal uitganspunten
die we tot nu toe hebben ontdekt en hun waarde hebben bewezen.
Eerst iets over Port Integral:
•

PI is ontstaan uit een behoefte van een aantal mensen om in gesprek te komen over
een gedeelde interesse;

•

integraal betekent in zijn definitie: voltallig, algeheel, helemaal, volledig, onverkort;

•

we zijn geïnteresseerd in de 'leading edge' van het huidige denken en bewustzijn en
in de bijbehorende wijzen van organiseren en samenleven (teal/turqoise van Spiral
Dynamics, 2e tier uit de Integrale theorie van Ken Wilber, het metamoderne
perspectief, post-progresief denken enz.);

•

we worden erg enthousiast van blik op de wereld, omdat het voorbij gaat aan de
kritiek en het oordeel over de dingen en dus de deur open zet naar spelen en
experimenteren;

•

op deze plek worden perspectieven aan elkaar verbonden en verdwijnt de
tegenstelling, dit kan dan leiden tot iets nieuws, tot een oplossing die er nog niet
was;

•

zo kan ook duidelijk worden waar jij je energie aan wilt geven;

•

we willen dit nieuwe perspectief meer ‘body’ geven, zodat het zichtbaar kan worden
in de wereld;

•

er is geen onderwerp, vakgebied en specialisme dat het niet verdient om een
metamoderne upgrade te krijgen;
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•

samengevat gaan en staan we voor een wereld waarin hoofd, hart en ziel met elkaar
verbonden zijn in het collectief, voor de verbinding in de zgn. heilige triniteit: the
True, the Good and the Beautiful;

•

onze ‘verborgen’ agenda is dus misschien wel om te werken aan de ontwikkeling van
de wereld waarin we samenleven met alles wat leeft, om op een zo groot mogelijke
schaal het collectieve denken en doen een duwtje te geven in de richting van meer
eerlijkheid, transparantie, zachtheid, inclusiviteit, authenticiteit,
vergevingsgezindheid, duurzaamheid, redelijkheid en speelsheid;

•

daarnaast willen we een ontmoetingsplaats zijn voor 'peers' (online en offline),
omdat dit bewustzijn zich vaak een beetje alleen kan voelen;

•

we geloven dat aandacht hebben voor onze persoonlijke ontwikkeling en voor de
ontwikkeling van de samenleving helpt en richting geeft aan de keuzes die we
vandaag en morgen maken;

•

experimenteren is een goede manier gebleken om te ontdekken, 1000 dingen doen
om er twee te vinden die bruikbaar zijn;

•

Port Integral wil een thuisbasis zijn waar iedereen zijn bootje even kan aanleggen,
kan uitrusten en opladen, ontdekken en leren;

Met welke concrete vormen experimenteren we op dit moment binnen PI?
o

een tweewekelijkse (online)ontmoeting waarin we reflecteren en bouwen

o

een online forum om gedachten en verwondering te delen

o

een YouTube-kanaal voor podcasts en video’s, waar we de gesprekken een
plek geven

o

een Instagram account voor de visuele behoefte

o

en…..nu dus een open boekenclub

Tijd nu om wat aandacht te hebben voor ons meest recente experiment en de
uitgangspunten tot nu toe.

Wat is de PI Open Boekenclub?
•

we lezen boeken als opstapje om er over te praten en zo te leren, zodat we onszelf
en de wereld een beetje beter leren begrijpen en aanvoelen;

•

de besprekingen hebben een speelse en vrije vorm, we gaan experimenteren en
nodigen je uit om eenvoudig jezelf te zijn;
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•

alle perspectieven zijn welkom: je hoeft niet gestudeerd te hebben om mee te
mogen doen. De wil om te leren is het belangrijkste;

•

er is geen goed of fout in een perspectief, tegelijk kan het ene perspectief mogelijk
wel meer waarheid met zich meebrengen dan het andere;

•

de boekbesprekingen zijn een doel op zichzelf, voor een ieder om van te leren en te
genieten;

•

tegelijk kunnen de gesprekken ook leiden tot nieuwe initiatieven, daar staan we voor
open en moedigen we aan;

•

je komt naar de boekenclub als je wilt, niets moet en er kan veel;

•

kom zo vaak als je wilt, voel je welkom, eenmalig bezoeken is prima, ook meebouwen
aan Port Integral behoort tot de mogelijkheden, je zoekt hierin zelf je weg;

•

iedereen kan suggesties doen voor het volgende boek dat we gaan lezen, we
beslissen samen waar we voor gaan;

•

de meeste boeken die relevant zijn voor deze boekenclub zijn in het Engels
geschreven, dat is in het begin misschien wat wennen;

Afsluitend, al deze uitgangspunten staan niet in steen gebeiteld. Het ontwikkelen daarvan is
onderdeel van ons leerproces. Suggesties worden zeer gewaardeerd.
Als eerste boek hebben we gekozen: "The listening society" van Hanzi Freinacht. Te bestellen
op Amazon, ook te lezen via Kindle. Hanzi Freinacht is een metamoderne denker en dit boek
bevat een heldere, toegankelijke en tegelijkertijd provocatieve inleiding in het perspectief op
de wereld waaraan we binnen Port Integral en de boekenclub aandacht willen besteden.
Als je alvast wat meer informatie wilt (bijvoorbeeld wat de definitie is van metamodernisme,
kijk dan hier: https://metamoderna.org/metamodernism/
De eerste editie van de open boekenclub zal plaatsvinden op woensdag 19 augustus tussen
20:00u en 22:30u, virtueel via Zoom. De daarvoor vereiste toegangslink zal tijdig naar jullie
worden gestuurd.
Het is handig om op tijd te gaan lezen, juist omdat deze kennis een psycho-actieve werking
heeft (en dus nieuwe denkspoortjes in je brein aanlegt).
We zullen de bijeenkomst beginnen met wat achtergrondinformatie over Port Integral,
vervolgens gaan we elkaar kort leren kennen om uiteindelijk toe te komen aan het
hoofdmaal: een ferme duik in het inspirerende eerste boek van de discutabele figuur die
Hanzi Freinacht heet. We zorgen voor een passende werkvorm.
Leuk als je er bij kunt zijn, wij hebben er nu al zin in!
Warme groet,
Mark, Lennart, Dragan en Miko
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