Systeem

De wereld is een

Wat mensen drijft

Waarden

Nieuwe vaardigheden

Kracht

Communicatie

Turkoois

Continue creatieve
ontvouwing vanuit de
universele bron.

Afstemmen van het
persoonlijke op het
universele. Verbinden
met het hele
leefsysteem.

Eenvoud, een bijdrage
zijn, onderstroom,
innerlijk weten,
overgave.

Immateriële waarnemingen, meditatie,
zelfloosheid. Vermogen
om te schakelen tussen
bewustzijnsniveau’s.

Gezondheid op alle
niveaus.

Zoeken naar minimale
interventie voor het
optimale resultaat.
Weinig woorden en
verbinden door energie.

Complex systeem, een
interactief krachtenspel
van talloze invloeden
en ontwikkelingen.

Persoonlijke ontwikkeling.
Inzicht in de samenhang
van alles.
Niet dogmatisch. Leren,
impact én vrijheid.

Win-win oplossingen,
zelfontwikkeling, lange
termijn perspectief,
inzicht en begrip. Maatschappelijke relevantie.

Lateraal denkvermogen,
niet bang om af te
wijken, zelfontwikkeling.
Alle feiten (ook
onaangename) accepteren.

Innovatie, brede
blik en gericht op
de toekomst.

Alles draait om leren van
elkaar. Delen van inzichten en eerlijke, kritische
feedback. Brainstormen.
Abstract én concreet.

Sociale ruimte, waarin
mensen elkaar ontmoeten
om uit te wisselen en
te delen.

Persoonlijke acceptatie
in de groep. Goede
relaties. Zorg voor
de directe omgeving.

Samen beschikbare
middelen delen.
Samenwerking, gelijkheid,
aandacht voor gevoel
en kansarmen.

Bewust ervaren van
emoties, “naar binnen
gaan”, innerlijke
(on)vrede voelen, delen
van gevoelens. Empathie.

Zorg voor goede
verhoudingen
in het team.

Alles is relatie. Communicatie is verbinden door
individuele perspectieven
en emoties te delen. Via
empathie naar consensus.

Marktplaats, waarin voor
iedereen ruimte is om
zich te ontwikkelen en
zijn leven te verbeteren.
Als je maar wilt!

Presteren om de beste
te zijn. Behoefte aan
erkenning en waardering.
Kunnen genieten van
het resultaat.

Eigen verantwoordelijkheid, ambitie, zichtbaar
resultaat, succes, groei.
Vooruitgang, competitie.

Rationeel logisch denken,
research, patroonherkenning, ‘accountability’,
innovatie, creativiteit.
En vooral: ambitie en focus.

Heldere focus &
realisatiekracht.

Alles begint met een doel
(van de luisteraar). En
leidt tot een transactie:
wat doe jij voor mij en ik
voor jou. Hoge energie.

Voorspelbare orde,
waarin universele regels
en wetten gelden.

Geloven en zoeken naar
de waarheid. Goedkeuring
van het systeem en
de hoogste autoriteit.

Orde, discipline,
rechtschapenheid,
stabiliteit, doorzetten,
verantwoordelijkheid.

Abstract denken, impulscontrole, schuldgevoel,
binding en loyaliteit aan
systemen en -ismen.

Gevoel voor risico’s
en structuur om
verder op te bouwen.

Communicatie gaat over
betrouwbaarheid. Door
structuur (agenda),
feiten, compleetheid.
Functioneel en formeel.

Jungle, waarin jezelf het
verschil maakt en alleen
de sterksten overwinnen.
Met ‘winners & losers’.

Gerespecteerd worden
voor mijn kracht.
Een domein veroveren
en verdedigen.
Impulsief.

Goed voor mezelf zorgen,
nu mijn zin krijgen.
Geloof in moed
en vergelding.

Bewust van innerlijke
impulsen en voorkeuren,
eigen mening uiten,
schaamte.

De kern op tafel;
tempo, tempo,
tempo.

Communicatie is confrontatie om uit te zoeken
wie de sterkste is.
Impulsief, ad rem en
warm.

Mysterieuze en angstaanjagende plek, waar
mensen zijn overgeleverd
aan krachten, groter
dan zijzelf.

Identiteit ontlenen aan
de groep: totale
conformatie aan
collectieve normen; de
groep ‘zijn’.

Zorg voor eigen groep.
Rituelen en waarden
worden van de
groep overgenomen.

Hechten aan plekken en
dingen, oorzaak en
gevolg, gebruik van taal,
verbinden met groep,
magisch.

Brengt echte
cohesie in teams.

Er zijn alleen collectieve
emoties en opvattingen.
Uitgesproken in rituelen
of in bijzondere situaties
door het ‘stamhoofd’.

Holistisch

Geel
Synergie

Groen
Gemeenschapszin
Oranje
Succes

Blauw
Orde

Rood
Macht

Paars
Geborgenheid

