Integracja Integralnych

Drodzy Państwo (Integralni),

Należymy do nieformalnej „społeczności integralnej”.
Podejście integralne, tworzone przez takich ludzi jak Ken Wilber, pomaga nam w rozwoju, w
relacjach międzyludzkich, w działaniu i w rozumieniu świata. Uważamy, że jest niezwykle
cenne szczególnie w dzisiejszym złożonym i szybko się zmieniającym świecie.

W Polsce nie istnieje obecnie żadne skonsolidowane środowisko integralne, które rozwijałoby
wspólnie myśl Kena Wilbera, wspierało się wzajemnie w lepszym rozumieniu podejścia
integralnego oraz w inicjatywach związanych z wcielaniem go w życie na różnych polach.

Wiemy, że jest wiele osób, które są zafascynowane dorobkiem Wilbera i jego
współpracowników oraz które próbują rozpowszechniać i wcielać w życie myśl integralną w
różnorodnych obszarach życia i nauki: w sporcie, edukacji, biznesie, szkoleniach, coachingu,
edukacji. Jest też wielu pasjonatów, którzy samodzielnie zgłębiają temat. Osoby te działają
jednak w osamotnieniu lub w małych grupach skupionych na jakiejś pojedynczej dziedzinie.

Proponujemy połączyć nasze siły i zbudować polską społeczność integralną!
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!
Celem powstania takiego forum byłaby wymiana myśli i doświadczeń, wspieranie się
wzajemne w różnych ciekawych inicjatywach: duchowo, poprzez wymianę wzajemnych usług i
wiedzy z różnych dziedzin a może nawet materialnie. Wspólnie łatwiej byłoby też
popularyzować idee integralne.

Nie chcemy narzucać naszej wizji – chcemy, aby wyłoniła się w dialogu, który rozpoczynamy
tym listem.
Rzucamy tylko kilka bardzo ogólnych propozycji działania:
- Rozpocząć dialog na temat, jak stworzyć ogólnopolską społeczność integralną. Jakie będzie
miała cele? Jakimi zasadami powinna się kierować? Jak powinna być zorganizowana?
- Stworzyć i zrealizować projekt budowy platformy, czyli wirtualnego domu ogólnopolskiej
społeczności integralnej. Jak powinna wyglądać taka platforma (strona internetowa)? Przez
kogo będzie z budowana i przez kogo administrowana? Jak sprawić, aby była żywa, z dużą
ilością aktywnych użytkowników?
- Rozpocząć dialog na temat inicjatyw i projektów tej nowej, ogólnopolskiej społeczności w
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ciągu najbliższy kilku lat. Czym będziemy się zajmować? Jak możemy popularyzować
podejście integralne w całym społeczeństwie? Jak możemy się wspierać nawzajem w ramach
naszej społeczności?
Celowo nie ograniczamy Waszej wyobraźni gotowymi propozycjami. Zapraszamy –
przyłączcie się już teraz, na etapie koncepcji. Główkujcie, proponujcie, piszcie!

Tym listem chcemy sprawdzić, czy jest potrzeba oraz wola, żeby trochę skonsolidować, a
właściwie zbudować polskie środowisko integralne.
Naszą platformą kontaktową będzie na początku Facebook “Integralny Świat”. Możecie
również pisać na adres mailowy dowolnego z podpisanych.
Możliwe jest stworzenie wygodnej platformy komunikacyjnej do naszego dialogu – jakiej? –
proponujcie.

Pozdrawiamy
Aleksander Teisseyre [Warszawa] - alekteis@world.pl
Jarosław Holwek [Warszawa] - holwek@holwek.pl
Maciej Gutkowski [Warszawa, Berlin] - gutmaciek@gmail.com

P.S. Osoby, które dysponujące czasem i nie mają awersji do ankiet, prosimy o wypełnienie tej,
którą załączyliśmy na stronie Facebook "Integralny Świat"
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