Beste medemens,
Je ontvangt deze mail omdat je interesse hebt getoond en/of we je willen informeren over de Earth
Forum introductie bijeenkomst en de Earth Forum Training die in Amsterdam door Shelley Sacks
(grondlegster van de University of the Trees) gegeven wordt van 27 februari tot en met 1 maart 2020.
Dit vierdaagse proces is een gelegenheid om Earth Forum eerst te ervaren en aansluitend te leren hoe
je dit “social sculpting and connective proces” kunt faciliteren en begeleiden.
Earth Forum is 1 van de meest geliefde en geteste UOT (University of the Trees) trainingen!
EF werd in 2011 ontwikkeld om te gebruiken in processen die gelinkt waren aan de Climate Summit in
Zuid-Afrika en burgerinitiatieven in Duitsland. Sindsdien is het in veel landen en contexten gebruikt,
waaronder het ondersteunen van jonge changemakers in Hong Kong. EF is actief in Nederland,
Engeland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, binnen tal van organisaties als ook bij individuele
veranderprocessen. Zeer recentelijk is EF gebruikt door een netwerk van ecologische en sociale
rechtvaardigheid activisten en cultureel werkers in de noordoostelijke regio van India.
Meer dan 100 mensen zijn getraind tot “EARTH FORUM Responsible Participants” en zijn in staat het EF
proces binnen hun eigen context te faciliteren en te begeleiden. Door het volgen en afronden van deze
training word je lid van de groeiende gemeenschap “EF Responsible Participants”
Over Earth Forum:
•

EARTH FORUM is een unieke “verbindende manier van werken” die het mogelijk maakt de link
tussen het innerlijke werk dat we doen en de naar buiten gerichte acties bewust te beleven

•

EF creëert een ruimte waarin zowel persoonlijke agenda’s voor transformatie als ook die van
een organisatie zichtbaar worden

•

EF verbetert de vaardigheden van de deelnemers om een “vertegenwoordiger te zijn van
veranderingen op persoonlijk en sociaal niveau als ook op het niveau van een organisatie of
systeem”. Hierdoor zijn ze in staat om op hun bijdrage aan het vormen van een menselijke en
ecologische toekomst te verdiepen

•

EF introduceert en beoefent een vorm van “verbeeldend denken” die nieuwe manieren van
“samen denken” mogelijk maakt

•

EF kan worden toegepast in een verscheidenheid aan situaties en werkgebieden maar vooral
daar waar inzicht, creatieve reflectie en een nieuwe visie belangrijk zijn

•

EF creëert een inspirerende arena voor interculturele, interreligieuze en intergenerationele
uitwisseling door het mogelijk maken van het verkennen van verschillen zonder daarbij in
conflict terecht te komen

•

Deelnemen aan EF is een goed medicijn – tegengif tegen de overvloed aan negatieve
informatie. Het mobiliseert iemand vanuit zijn of haar innerlijk en verheldert het potentieel voor
sociale actie

•

EF verbindt vrijheid en verantwoordelijkheid, het individuele en het collectieve en ook het
persoonlijke en het politieke

•

In EF beleef je het veld van transformatie aan den lijve

•

EF is het beoefenen van vrijheid en verruimt het begrip over wat “kunst” is. Het creëert een
belichaamde ervaring van “de kunst om je mind set te veranderen” en “paradigmaverschuiving
in de praktijk”

•

Deelnemers van de EF training worden blijvend ondersteund om EF te gebruiken in hun
persoonlijke en/of organisatie leven

Over de training:
Earth Forum deelnemers die in de training geleerd hebben hoe je dit proces voor anderen kunt
begeleiden worden “Verantwoordelijke Deelnemers” genoemd. Als Verantwoordelijke Deelnemer kun
je EF aanbieden voor groepen en organisaties in veel verschillende contexten zoals:
•
•
•
•
•

Een draagvlak vormend proces dat het mogelijk maakt om nieuwe visies te ontwikkelen voor
een menswaardige en ecologische toekomst
Een ervaringsgericht proces dat ons weer “bij zinnen brengt”
Een ruimte om wederzijds luisteren te oefenen en daarmee de vereiste voorwaarden te
scheppen voor het werken met verschillen. Een ruimte voor belangengroepen met verschillen,
om zich in te kunnen leven in de gevolgen van hun verschillende, soms tegenstrijdige ideeën
Een broedplaats voor het ontstaan van sociaal weefsel
Een verbeeldingsruimte waarin mensen zichzelf kunnen ervaren als “vertegenwoordigers van
de toekomst”

Als onderdeel van de training ontvang je een certificaat en een “Earth Forum Handboek voor
Verantwoordelijke Deelnemers”. Dit boek ondersteunt je in het begeleiden van toekomstige Earth
Forums. Momenteel is dit boek beschikbaar in het Engels en in het Duits
Om een Earth Forum te begeleiden gebruik je een EF Kit. Deze kit bestaat uit een geoliede ronde doek
in een bijbehorende bewaartas en een University of the Trees loper die je op de vloer gebruikt. Aan
het einde van de training kun je deze kit aanschaffen: de kosten zijn niet inbegrepen bij de
deelnameprijs en bedragen 50 euro.
Na de training ben je een “Earth Forum Verantwoordelijke deelnemer”. Dan begint het praktische
leerproces echt en zul je, om meer ervaring op te doen en creatief met het EF proces om te kunnen
gaan, verdere oefening en ondersteuning nodig hebben. We adviseren daarom altijd om na de
training met iemand of enkele mensen samen een EF te begeleiden en daarna, in dialoog met jezelf,
met je collega’s en met UOT (University of the Trees) LAB op de opgedane ervaringen te reflecteren.
Om dit proces te faciliteren ontvangen jullie een logboek.

Praktische informatie:
Locatie: Amsterdam Iona Stichting, 1e verdieping, Herengracht 267
Data en Tijden: donderdag 27 februari tot en met zondag 1 maart 2020. 27/2 deelname
aan een Earth Forum (10.00-17.30u), 28/2-1/3 deelname aan de training precieze tijden
volgen nog maar liggen vrijwel zeker tussen 09- 18 uur
Kosten voor deelname: via de glijdende schaal* na inschrijving volgt verdere
betalingsinformatie. Bij de prijs is inbegrepen: koffie – thee-sap- fruit – koekjes. Bij de prijs is
niet inbegrepen: verblijfskosten -maaltijden en de EF Kit.
*De EF-training is een training zonder winstoogmerk en de kosten voor de deelname worden bepaald
door een glijdende schaal.
•
•

De kosten pp liggen tussen de 250 en 350 euro voor particuliere deelnemers. Wanneer dit
onmogelijk is kan je reductie aanvragen. Organisaties betalen 400 euro per deelnemer.
Deelnemers ontvangen een factuur.
Donaties van mensen die het zich kunnen veroorloven zijn van harte welkom en worden
dankbaar ontvangen. Ze stellen ons in staat om de kortingen te kunnen blijven geven aan de
mensen die het nodig hebben. Om Earth Forum en het University of the Trees Lab te
coördineren en actief te kunnen laten zijn maken we kosten. Donaties helpen ons deze kosten te
dekken.

We vinden het fijn van je te horen en hopen je te zien als deelnemer aan de training in Amsterdam, er
is een beperkt aantal plaatsen, maximaal 12 deelnemers.
Hartelijke Groet, namens de organisatie,
Isolde Jans
Meer informatie over Earth Forum:
www.universityofthetrees.org
Voor verdere vragen en opgave:
Isolde.jans@gmail.com | +31 (0)6 33 163 610

