Dit artikel omschrijft de verschillen tussen mindsets
Met als doel, inzicht en begrip te creeeren Tussen de mindsets.
En de positie van deze denkwijzen,
Met betrekking tot Tijdsdruk en de Economische maatschappij.
Welke onvoorkomelijk doorspeelt in de sociale maatschappij.
Elke Denkwijze word omschreven vanuit evenwaardigheid en Optimaliteit;
Dicht bij de kern van je zelfbewustzijn,
Strevent naar zuiverheid en kwaliteit in je leven.
Het zit onopgemerkt verwoven in je dagelijkse doen en laten.
''De Omniminder/''De Multiminder.''
Wanneer je geboren wordt heb je meestal een Omnimind.
De Focus van een Omniminder ligt op alles.
Tijdens de opgroeifase van de Omniminder word door;
-De mate van zelfbewustzijn,
-De invloed van de omgeving,
-Afhankelijk van hoever er oog is voor de focusmogelijkheid van de
Omniminder
( vanuit deze omgeving En Zichzelf) Bepaald;
Of deze zich omzet in een Multiminder, Coupleminder, of
Singleminder.
De Focus van een Multiminder ligt op zichzelf, en zijn co-mind-assistenten.
De Multiminder worden gezien als een even waardig persoon als de
singleminder en visa versa.
De denkwijze is alleen anders dmv;
1e :Singlemind, (Dit is de aanvoerder)
2e : Couplemind,(co-assistent)
3e : Triplemind, (co-assistent)
4e of meer: Multimind.(co-assistent)
In te delen in de mate hoe ze zich verbonden voelen
en bewust zijn van de diversiteit in zichzelf,

Deze co-assistenten, kunnen ook haast volwaardige persoonlijkheden zijn, met
sterk ontwikkelde vrouwlijke of manlijke trekken, of gespecialiseert in een
bepaalde kwaliteit of spirituele verbondenheid. ook wel Multiple Genders, of
alterEgo,s of Meervoudigheid genoemd.
Waarmee ze zonder zichtbare problemen leven.
In een singlemind economische maatschappij.
De optimale multiminder kan deze denkwijze zelfs in voordeel gebruiken,

wanneer deze co-assistenten aanwezig zijn.
Ze zijn namelijk zo geboren en het is van nature in aanleg aanwezig om een
multiminder te worden. Het gebeurd tegenwoordig vaak dat kinderen zichzelf
vroeg ontwikkelen tot multiminder.
Een Singleminder, in een Singlemind maatschappij, kan ook op latere leeftijd
door levenslessen weer een Couple, Triple of Multimind heractiveren.
Toch komen ze onder de druk van de economische maatschappij meer onder druk
te staan, De oplossing zit niet in het labelen van alle multiminders met diverse
stoornissen, maar in begrip tussen alle mindsets visa versa.
De Single mindset is op dit moment bij volwassenen de Meest voorkomende
Mindset Wereldwijd.
Scholen zijn hierom afgestemd op het stimuleren van een gunstige Single Mindset.
Wat kan de leerling?
Mentaal word via het standaard model gemeten wat ieder kind volgens dat model
zou (moeten) kunnen.
Wanneer er oog is voor de Omni-mindset van een geboren kind, en deze de ruimte
zou krijgen tot het ontwikkelen tot Multiminder zou dit logischerwijs meer tijd en
geld kosten.
Tot nu toe Worden opgroeiende Multiminders dus meegenomen in het systeem
voor de Singleminder.
Dit betekend voor de Multiminder wanneer er thuis ook een Singlemindset heerst,
meestal dit wel te behalen valt.
Ook komt het voor dat de Multiminder in de problemen komt, voortdurend op zn
tenen loopt, Een optimale Multiminder kan met voldoende steun zich ontplooien,
en zich aanpassen aan de Singlemindset. Dit is het meest gunstigste geval zodat ze
mee kunnen draaien in de economische maatschappij.
Maatschappelijk gezien is dit kwa tijdsdruk hierom ook de Mindset waar het
minste rekening word gehouden. (dit verklaard ook het onbegrip van de
multiminder naar de singleminder)
Dus volwassenen hebben de single mindset het meest.
Dit trekt door tot de communicatie onderling.
iets wat nodig is voor sociale interactie.
Een Optimale Multiminder Focust op alles, welke in meest gunstige geval kunnen
worden gezien als multifunctionele co-assistenten, als het even kan net zo snel als
een Singleminder.
De Multiminder overlegt vaak met zijn co-assistenten, terwijl degene praat

luisteren zijn co-assistenten mee,
en de antwoorden zijn daarom ook meestal tot stand gekomen door intern overleg
van alle kanten bekeken, En als het even kan net zo snel of soms sneller als een
Singleminder.
Wanneer de Singleminder op de hoogte is de denkwijze van de Multiminder en
visa versa, Zonder labels of oordeel, in aller respect voor elkaars kwaliteiten,
kan dit voordeel opleveren omdat er door begrip voor elkaars denken
miscommunicatie word voorkomen. Dit versterkt de sociale interactie.
Ook op de werkvloer, of bij de dokter of in de winkel..
De gehele economische maatschappij is gericht op een Singlemindset. Dus overal
is de Multiminder aan de ene kant in intern overleg, en aan de andere kant bezig
om te vertalen naar Singlemindset.
Hier ontstaat vaak Onbegrip aan beide zeiden.
Het zit onopgemerkt verwoven in je dagelijkse doen en laten,
Een Singlemindset, zorgt voor de kortste denktijd tot nu toe.
Een multiminder word gedwongen om in de economische maatschappij, zijn
denken om te zetten in gangbaar en geaccepteerde singlemindset taal.
Maatschappelijk gezien is het De Single mindset waarop de economie kan
doorstromen.. En ook De mindset waarmee de economie kan groeien.
Echter wanneer er meer begrip is tussen de Singleminder en Multiminder zou dit
tot betere samenwerking kunnen leiden.
De Multiminder is vaak Zelfstandig, en Denkt in zn ''eentje'' (met zijn Coassistenten) elke situatie van al zijn mogelijke kanten uit.
Echter is de tijd en werkdruk tegenwoordig zo hoog dat dit zelfs de singleminder
overvraagd. met lichamelijk en psychisch letsel tot gevolg. Afhankelijk van Of je
Een Couplemind, TripleMind of Multimind hebt, kan je deze resultaten
vermenigvuldigen.
De maatschappij is gebouwd op Tijd.
Een gebondentijd wel te verstaan, gebonden aan geld welke je nodig hebt voor je
levensonderhoud. De druk is voor een Singleminder al hoog wanneer deze niet
zelfbewust is, Logischerwijs is Deze druk ook weer te vermenigvuldigen als je een
Multiminder bent.
Maar Wanneer je in balans bent met al je Co-assistenten, ben je in staat om in
jouw tijd sneller tot oplossingen te komen.
Gunstig is het wanneer je begrip hebt voor de Singleminder,
Hij snapt Niet hoe het intern overleg van een Multiminder in zn werk gaat, En een
vertaalslag naar Singlemindset maakt.

Gunstig zou het zijn als de Singleminder begrip heeft voor de Multiminder dat
deze van nature zo denkt, zonder oordelen of labels en het begrip dat een
Multiminder kwa denken veel minder tijd heeft als hij.
De optimale Multiminder zoekt vaak werk waarin ze zelfstandig kunnen werken.
Of werk waar ze met hun Multimind-Focus op belangrijke zaken kunnen leggen
welke ze belangrijk vinden om te bereiken. Hun eigen passie speelt daarin een
grote rol maar ook zijn ze vaak maatschappelijk betrokken omdat ze uit eigen
ervaring zien wat er anders kan. Hier zetten ze zich dan met behulp van hun
interne co-assistenten moeiteloos voor in.
De mate van Zelf bewustzijn is als eerst bepalend
van je welzijn als Singleminder, Dit geld ook hetzelfde voor een Coupleminder en
de Multiminder, met hun Co-assistenten.
Wanneer je tot je kern kan komen en van daaruit kan handelen,
Ben je een Prachtige Optimale Waardevolle Multiminder.
Hulpverleners:

Vanuit hulpverleners perspectief is het goed voor de hulpverlener om zowel van
zichzelf als de client te weten of iemand een Singleminder is of een Multiminder.
Om of de Clienten en Hulpverleners te matchen met elkaar,
of als hulpverlener te leren hoe hiermee om te gaan.
Bewust is alles in een positieve zin geschreven, Gericht op begrip voor elkaars
mindset, en van daaruit een nog betere samenwerking.
Later word er dieper in gegaan op dis-balans bij de mindsets.
Ook word er aandacht besteed aan dat de multimindset in het leven van deze
Mindset onverwachts kunnen herleven. Alleen zijn ze zich het meest bewust van
hun Single Mindset.
Toch wil ik kort met een afbeelding de situatie laten zien wanneer de Singleminder
of multiminder uit balans is.

Wanneer je elke mindset als een blokje ziet,
kunnen we wanneer we 1 blokje omver gooien, de gevolgen zien.
Wanneer we 5 blokjes omgooien is dit vanzelfsprekend weer meer werk om recht
te zetten als 1.
Bewustzijn van je mindset, zorgt ervoor dat je bij het hulpverlenen de client beter
begrijpt, en als het mogelijk is matcht met de Single, Couple, Triple, of
Multiminder- hulpverlener.
Lees ook;
De De Singleminder ( tekst 1)
deze tekst De Multiminder..(tekst2) haakt daar op in.
Door kennis te maken van deze manieren van denken,
kan de communicatie geoptimaliseerd worden. wat weer zorgt voor een nog betere
samenwerking. wat weer door kan stromen in zowel de economische als de sociale
maatschappij.
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