Inzicht in de Singleminder,
Couple en Tripleminder en Multiminder.

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.
Er zijn verschillende namen voor Mindsets:
Genders, Alterego, etc etc in deze tekst Co-mind-assistenten.
''De Singleminder.''
Haast niemand word met enkel een Single Mindset geboren.
De Focus van een singleminder ligt op zichzelf.
(jij bent de aanvoerder)

Toch Is dit 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.
Maatschappelijk gezien is dit hierom ook de Mindset waar het meeste rekening
mee word gehouden.
(dit verklaard ook het onbegrip naar de multiminder)
Dus volwassenen hebben de single mindset het meest.
Dit trekt door tot de communicatie onderling.
iets wat nodig is voor sociale interactie.
Ook op de werkvloer, of bij de dokter of in de winkel..
Het zit onopgemerkt verwoven in je dagelijkse doen en laten, omdat dit het
modeldenken is voor een gunstige economie.
Een Singlemindset, zorgt voor de kortste denktijd tot nu toe.
Maatschappelijk gezien is dit De mindset waarop de economie
kan doorstromen.. En ook De mindset waarmee de economie kan groeien.
Echter is de tijd en werkdruk tegenwoordig zo hoog dat dit zelfs de singleminder
overvraagd. met lichamelijk en psychisch letsel tot gevolg.
De maatschappij is gebouwd op Tijd.
Een gebondentijd wel te verstaan, gebonden aan geld welke je nodig hebt voor je
levensonderhoud.
De optimale singleminder zoekt vaak werk waarin ze hun passie kwijt kunnen, Ze
zijn vaak onmisbaar en goed in teamwork.
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 Singleminder.
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.
In de Multiminder tekst word er iets dieper in gegaan
op dis-balans bij de mindsets.
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 Multiminder.. (tekst2)
Deze haakt in op de De De Singleminder (tekst1).
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.
For more information go to:
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