
«...weet je, ik wil inspireren: Ik schreef een verhaal, mijn droom van een gelukkiger 
crisismanagement en van een samenleving die geleid wordt door de zoektocht naar geluk, 
een droom van solidariteit en het collectieve belang dat voorop staat, een samenleving 
die gedreven wordt door respect voor de natuur en de levende wereld ..ik wil dat      
dingen veranderen, ik wil dat jonge mensen kunnen dromen, gelukkig zijn. En zoals ik 
al zei, ik heb een idee, een droom, maar wat vinden de jongeren ervan? Hebben zij ook 
dromen? Ik wil kringen met hen organiseren en ze opnemen. Dan zullen we een resonantie 
creëren van cirkel tot cirkel, een praktijkgemeenschap! »

Wat als de toekomst zich nu afspeelt? In onze manier 
van leven, van omgaan met onszelf, met anderen en 
met de natuur, van reageren op de crises en           
omwentelingen die ons overkomen en die we onder 
ogen moeten blijven zien ? Wat als een deel van het 
antwoord op deze meervoudige crises zou zijn dat we 
de tijd nemen om naar onszelf te luisteren, om een 
dialoog aan te gaan zonder oordeel, authentiek en 
geworteld in het moment ? Dit is ook de hypothese 
van de kwantumfysicus David Bohm, dat «als er een 
mogelijkheid is om de aard van het bewustzijn te              
veranderen, individueel en collectief, en (...) als dit 
cultureel en sociaal moet gebeuren, dit zal afhangen 
van de dialoog.» 

Met de lancering van CIRCLO onderzoeken wij deze 
mogelijkheid. Kunnen wij, in plaats van te debatteren 
over de meningen die ons scheiden,                                                                   
transgenerationele dialoogcirkels faciliteren en        
begeleiden die ons laten ervaren wat ons verenigt  ?       
Zou deze ervaring leiden tot actie voor een gelukkiger 
samenleving ?

Ons doel is om aan zoveel mogelijk groepen een reeks 
tweetalige hulpmiddelen ter beschikking te stellen, 
die gratis beschikbaar zijn en die aanzetten tot diep 
luisteren en de mens terugbrengen naar het hart van 
het collectief. 

VOOR WIE ?

#JointheCirclo, een groeiende gemeenschap van onderling verbonden cirkels

CONCREET ?

Heb je een geluids- of beelddocumentaire over een 
sociale kwestie gemaakt of geproduceerd?

Wilt u uw boodschap omzetten in concrete actie en 
bezinning?

Trek je ons economisch, familiaal of ecologisch 
systeem in twijfel?

Wilt u beter begrijpen wat uw collega’s drijft? Je 
vrienden? Je ouders?

Hebt u een burgercollectief opgericht of wilt u dat 
doen ? Een VZW ? Een bedrijf ? 

Een podcast genaamd «de verkenners
Een bibliotheek met uittreksels en een gebruikersgids
Een website met onze middelen
Opleiding in de praktijk van «Circlo
Groepscoaching
Een boek
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www.circlo.be apple podcast instagram spotify
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