B1 karta podstawowa - struktura procesu NVC-plus
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samoorganizacja

Czterostopniowy krąg GFK-plus
Karta podstawowa pokazuje
czteroelementowy okrąg. Dzięki nim
zesp ł może zorganizowa się na
zasadach r wnorzędno ci. W tym
nieustającym cyklu, procesy pracy są
dostosowane do indywidualnych os b i
wsp lnej wizji. Nawet w
nieprzewidywalnych sytuacjach można
pozosta wiernym sobie, innym i
pożądanym rezultatom. Moc przechodzi
od jednostki (pole 1) do wsp lnej
struktury zespołu (pole 2). Ale nie chodzi
tu tylko o moc do działania, kt ra jest dzi
kupowana jak towar. Dzięki NVC plus
ludzie wnoszą do proces w inspirację,
kreatywno , wrażliwo , duchowo itp.
Ta utopijna wiązka sił jest spleciona we
wsp lną wizję i automatycznie powstaje
pole mocy (pole 3). Energia do realizacji
(pole 4) pochodzi z tego integralnego
pola energetycznego, a w mniejszym
stopniu z odizolowanych sił jednostek.
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synergetyczne
projektowanie
Użyj interaktywnej
inteligencji i moc do
współtworzeniay.
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interaktywna
wrażliwość
Doświadczyć jedności,
petni i synergii.

gfk-plus.net

T1.1 Indywidualnie -napęd wewnętrzny

jakość

spełniony

NVC-plus posiada przydatne narzędzia. Ta
karta do pracy indywidualnej jest bardzo
często używana. Z NVC-plus rozpoczynamy
proces z indywidualną utopią (marzeniem,
inspiracją). Dramy nie mogą by połączone
ze sobą w znaczący spos b. Każdy dramat
jest ostatecznie indywidualny. Aby wsp lnie
odnie sukces, robimy pierwszy krok od
dramatu do potrzeb, kt re dramat
aktywował. Czy chodzi o uznanie, zaufanie,
uczciwo , szacunek? Potrzeby same w
sobie są brakującymi cechami. Możemy
skoncentrowa się na braku (potrzebie) lub
na obﬁto ci jako ci, takiej jak uznanie,
zaufanie, uczciwo , szacunek itp. Kiedy
skupiasz się na pełni jako ci, zaczyna ona
ży w tobie. W jaki spos b jako zaufania,
otwarto ci, więzi itp. sprawia, że chcesz
do wiadczy dalszej wsp łpracy? Niestety,
tych cech ta tym etapie nie da się połączy ,
ale je li się na nich skoncentrujemy, prędzej
czy p niej powstanie w nas utopia.
Następnie możemy połączy je w sensowne i
realistyczne plany, w kt rych wszyscy się
znajdziemy.
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Wszystkie karty w tej aplikacji

Od dramatu osobistego do wspólnej
wizji

dramat
przeszłość
jako źródło zasilania
utopii
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