
Spiral Dynamics
de Tweede wMemes-reeks  

KORAAL ...? .... 
TURKOOIS
 de wereld is een netwerk van onderling afhankelijke eenhe-
den, die een holistisch organisme vormen. Begrip dat de 
mondiale problemen nu echt belangrijk zijn.            
..zoeken naar manieren om nieuwe orde  te vinden in de chaos 
van het leven 
GEEL
de wereld is een samenstel van complexe systemen met eigen 
dynamiek, boordevol keuzes en dilemma's. creëer ruimte om 
vrij te kunnen denken en analyseren. Zoek manieren om op 
een verantwoorde wijze vrij te zijn
               
Eerste wMemes-reeks
GROEN                                 
Aarde is gemeenschappelijke leefomgeving van de hele 
mensheid; vermijd ongelijkheid en conflict             
Neem deel aan de gemeenschap en ontwikkel je per-
soonlijk; let op emoties van anderen (Dionysos - Handy)

ORANJE
 Er is een overvloed aan alternatieven en kansen              
 Ga ervoor en test mogelijkheden op maximaal succes;
wees resultaatgericht en creatief. (Athena vlg C.Handy)

BLAUW                                
de wereld is een potentiële chaos die geordend behoort 
te worden. Kies voor een systeem; goddelijke leiding en 
zingeving. Gehoorzaam autoriteiten, reageer  op schuld-
gevoel en doe wat juist is. (Apollo vlg C.Handy)

 ROOD                                     
De wereld is een jungle: ruig en hard                        
Vecht om te overleven, eventueel ten koste van anderen 
(fight to be the best or die trying); eis respect. (Zeus vlg 
C.Handy)

PAARS                                 
De wereld is mysterieus en angstaanjagend.       
..stem de goden gunstig en sluit je aaneen
.. animistisch, instincten vertaald naar goden

BEIGE
 . een natuurlijke en instinctieve toestand
gericht op overleven

Tweede wMemes-reeks
Holistisch organisme 
Wereldwijde wMeme                           
Brede synthese en vernieuwing           
                Holistisch en ervaringsge-
richt

Systemische processen
Flexibele wMeme
Kwaliteit en verantwoordelijk-
heden van het bestaan
Systemisch en integratief

De Eerste wMemes-reeks
Sociaal netwerk
Gemeenschappelijke wMeme
Samenleven harmonie en gelijkheid 
Relativistisch en sociocentrisch

Strategische onderneming
Doelgerichte wMeme
Succes en autonomie
Materialistisch en competitief

Autoritaire structuren
Ordende wMeme
Stabiliteit en zinvol leven; wees trouw 
en loyaal
Absolutistisch en verheven

Heerschappij                                 
Machtige wMeme
Kracht en actie; reageer impulsief. 
Begrijp hoe macht werkt; bescherm 
eigen kring  Egocentrisch en exploite-

rend

Stam
Geborgen wMeme
Veiligheid en zekerheid
Animistisch en clanachtig

Troep
Overlevingszintuigen wMeme
In leven blijven                               
Automatisch en instinctief

CODES   waardenMemes     NETWERKEN
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