A siker a fejlıdés különbözı szintjein
"Mindenkinek joga van a maga módján sikeresnek lenni."- Veit Lindau
Megnevezés
Holisztikus

Nézıpontok

A siker…

Hogyan teszem?

Az indentitásom teljes mértékben kifejezem,
miközben egyidejőleg az életet megélem az
egység nézıpontjából.

Béke, boldogság. Egység mindennek a forrásával. Az egészet A mindenség nagyon tudatos szolgálata
szolgálni személytelenül.

Felismerem minden létezı és minden nézıpont
legitimitását. Világcentrikus.

Fennáll a belsı béke keresése, már nem kiemelkedı
fontosságú cél. A csend és az aktivitás közötti váltakozás
élvezete. Igen az evolúcióra és a teljességre. A világi siker és
a belsı beteljesedés nem zárják ki egymást.

Integrál

A helyzeteket hatékonyan és gyorsan oldom meg, mivel
minden eddigi szintet használok. Tudok romantikus lenni,
harcosan határokat meghúzni, fegyelmezetten élni, egészséges
becsvággyal rendelkezem, szolgálni tudom a közösséget, és
tudom mindezeket nem túl komolyan venni. Igény az
élethosszig tartó tanulásra és felfedezésre. Egészséges
árnyékmunka.

Képek, példák
Buddha, Jézus Krisztus

Rendszerben gondolkozás, integrál
elmélet és gyakorlat. Megkeresni a
káoszban a rendet. Modern hálózatok az
interneten.

A zöldrıl a sárgára való átlépéssel egy jelentıs minıségi ugrás következik be. Elsı alkalommal jelenik meg az integrál nézıpont, mely képes felismerni és tiszteletben tartani valamennyi szint értékét. A sárga képes kommunikálni a
különbözı szintekkel és tudja a különbözı szintek különbözı minıségeit igény szerint, értelmesen használni.
Felfedezem a belsımet és a közösséget.

Empatikus

Becsvágyó

Szabálykövetı

önfeltárás, kifejezem az érzéseimet, harmónia a közösségben, Kutatom magam és mások belsı világát. Támogatom a
tudatosan megélem a pillanatot. Másokkal együtt megmentem közösséget és az összetartozást. Elutasítom a becsvágyat, a túl
a földet.
sok világi sikert, a szabályokat és a hierarchiákat. Keresem a
konszenzust és harmóniát teremtek. Hangsúlyozom minden
dolgok egységét. A divatos spiritualitás és retro-romantika.

Teljesíteni akarok, nyerni akarok, el akarok érni Világi siker. Gazdagság. Elismerés, presztízs.
valamit az életemben. A jobbik nyer, és
meghódítja a világot. Az a jó, amibıl hasznom
van.

Túlélı

A felvilágosodás idıszaka.
Kapitalizmus. Motivációs
szemináriumok. 9-14 éves korig terjedı
fejlıdési szakasz.

Az értelmet hangsúlyozom. Az életnek magasabb Mindent helyesen csinálok. Megtalálom a magasabb értelmet Kiválasztok egy abszolút autoritást, és betartom az elıírt
7-8 éves gyerekek. Fundamentalizmus.
értelmet tulajdonítok, melyet az autoritás ír elı. és azt szolgálom. Betartom a szabályokat, hogy késıbb a
szabályokat. Szófogadás, szabályok, fegyelem.
Katolikus egyház. Engedelmesség a
Az egyén nem fontos.
mennyországba jussak. Nem vétkezem.
Keresztesháború a jó védelmében. Feláldozom magam egy
hadseregben. Rend és stabilitás.
magasabb ügyért, hogy késıbb megjutalmazzanak. A morális
hatalmassághoz tartozom.
Egocentrikus. Vedd el, amire szükséged van. Az Hatalom, vágyaim kielégítése, az akaratomat kíméletlenül
erısebb gyız.
keresztülviszem, bosszú.

3-6 éves gyermekek. Hisztizı gyerekek,
Szabadságra való törekvés, lázadás, harc. Vagy a
legerısebbnek lenni, vagy szövetkezni a legerısebbel. Elvenni akik a szupermarketben nem kapják
magamnak, amit akarok. Utánam az özönvíz.
meg, amit akarnak. Klán kultúrák
(Dzingisz Kán)

Mágikus nézıpont. Istenek vannak, akiktıl
függök, és akik mágia és rituálék segítségével
lecsillapíthatóak

Sikeres túlélés a törzsön belül. Egy jó aratás. Békés istenek

Rituálékkal és áldozattal békítem meg az univerzum isteneit, Törzsi rituálék. 1-3 éves gyermekek. A
hogy megadják nekem, ami boldoggá tesz.
mikulás. "Kívánj magadnak valamit az
univerzumtól." Agykontrolozni a szabad
parkolóhelyért.

Nincs nézıpontja, még öntudatlan

Egyszerően túlélni a pillanatot. Levegı, élelem, meleg,
érintés.

Kiabálni. Nyöszörögni. Széttárni a karokat.

Impulzív

Mágikus

Önállóságra és függetlenségre törekszem. Az anyagi sikert
keresem. A legjobb megoldások keresése fejlıdést hoz.
Kísérletezéssel és tévedések árán tanulok. Leszámolok a
poros mítoszokkal. A pragmatizmus és a logika irányít.

Hippik. Zöld mozgalom. Közösségek,
melyekben sokat beszélnek az
érzésekrıl. Sok new ages spirituális
irányzat. Reformtáplálkozás. Wellness
(a bíbor újra fellángol: tarot, kristályok,
csatornázás…)

Forrás: http://www.thinkbigevolution.com/wp-content/uploads/2010/08/Evolution-des-Erfolgs.pdf

Csecsemık. Állatok. Nagyon beteg
emberek
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