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Gedrag

Mindset

Persoonlijkheid

Drive

Ziel

Gedrag is datgene wat iemand
daadwerkelijk zegt en doet,
het is te observeren en te verifiëren
door anderen.

Mindset staat voor het
gedachtegoed, de overtuigingen,
de persoonlijke levensvisie,
de principes die iemand hanteert,
en de eerder oppervlakkige
drijfveren (status, auto, kleding,...).

Persoonlijkheid staat voor de relatief
stabiele eigenschappen van een
persoon. Het gaat om basisreflexen
en patronen die fundamenteel
ten grondslag liggen aan onze
manier van doen.

Drive staat voor de dieperliggende
interesses die richting geven aan
ons handelen. Deze drijfveren zijn
van invloed op de fundamentele
keuzes die we maken in ons leven.
Ze geven een inzicht in
de dieperliggende betekenis die
we geven aan gebeurtenissen.

Ziel staat voor het meest wezenlijke
en het meest essentiële van elke
persoon. Ziel staat voor onze reden
van bestaan en brengt ons
fundamenteel in diep contact met
alle mensen op de wereld.
De ziel en drive zijn de bron van
energie voor elke persoon.

