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LEMNISCAAT UITLEG
Waarom het Lemniscaat

Doel van het Lemniscaat

Vitaal, gezond en gelukkig worden en blijven gaat niet
vanzelf. Het is soms hard werken en soms krijg je te
maken met tegenslagen. Het vraagt om jezelf continu
te ontwikkelen op een effectieve manier en daarbij
goed in balans te blijven. Wanneer je weet hoe dat voor
jou werkt (bewustzijn) en hoe je dat kunt bereiken is
het mogelijk dat het ook zomaar vanzelf gaat. Je komt
dan in een flow. Alles lukt, je voelt je gelukkig, je bent
effectief, je neemt verantwoordelijkheid en kunt die
verantwoordelijkheid aan. Wij willen iedereen, gezond
of ziek, stimuleren en helpen om dit te bereiken.

We helpen je met Ivido en het Lemniscaat actief grip te
krijgen op de balans tussen het voelen, denken en
doen. Voelen, denk en doen zijn immers de kern van elk
mens. Door de balans tussen voelen, denken en doen
wordt het mogelijk om regie te voeren over jouw
vitaliteit, gezondheid en geluk. Dit vormt de basis voor
het bereiken van jouw persoonlijke doelen. Wij willen
jou ondersteunen in het proces van Continue
Ontwikkeling en Persoonlijke Effectiviteit.

Toepassing Lemniscaat
Het Lemniscaat is een continu ontwikkelingsproces.
Door dit ontwikkelproces te doorlopen wordt jouw
bewustzijn en (eigen) verantwoordelijkheid versterkt.
Het ontwikkelproces is gebaseerd op 6 essentiële
drijfveren die leiden tot effectieve gedragspatronen
overeenkomstig 6 verschillende kleuren. Belangrijk is
je te realiseren dat alle zes de drijfveren belangrijk zijn
voor jouw ontwikkeling en dat de daarbij behorende

Kijk voor meer informatie naar Module 2 in jouw
persoonlijke programma.
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patronen op het juiste moment ingezet worden. Hoe
beter je dit leert te doen hoe effectiever je zult worden
en hoe beter in balans je zult blijven.
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discipline in het doen
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Effectieve en niet effectieve patronen
De zes kleuren van het Lemniscaat staan voor patronen
in waarden en drijfveren (de actieve - effectieve kant)
zoals ieder mens die in zijn leven opbouwt. Waarden en
drijfveren vormen een krachtige bron voor elke mens
en bepalen hoe iemand zich in zijn dagelijks leven
gedraagt. De zes kleuren staan ook voor patronen in
gevoeligheid voor ineffectief gedrag (de reactieve niet effectieve kant). De wereld is immers niet ideaal. Er
gebeuren de hele dag ook dingen waar je soms niet zo
blij mee bent (door jezelf of door een ander). De
gevoeligheid (vermijding) voor een bepaald patroon
(kleur) bepaalt mede hoe je hiermee omgaat (coping).

De effectieve patronen (waarden en drijfveren) en de
ineffectieve patronen samen geven de hele dag sturing
aan jouw gedrag maar ook aan dat van anderen (je
vriend(in), collega, je partner etc.). Het is daarom van
belang te begrijpen hoe dat voor jouw werkt zodat je
meer focus krijgt op de effectieve patronen en minder
energie verliest op de ineffectieve patronen.
Uiteindelijk gaat het om het vinden van een juiste
balans tussen de effectieve kant (waarden en
drijfveren) en ineffectieve kant (gevoeligheid en
vermijding).
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Kijk voor meer informatie naar Module 2 in jouw persoonlijke programma.
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COACH FEEDBACK

PERSOONLIJKE SCORE
Op basis van de antwoorden die je hebt gegeven
in de vragenlijst hebben we per gedragspatroon
(kleur) berekend hoe je scoort op de effectieve
patronen en ineffectieve patronen. Deze scores
staan in de gekleurde balken.

Aan de linkerkant staan de drie zones afgebeeld
waarin je je kunt bevinden (blinde vlek, balans,
risico), onder de uitslag staat wat elke zone
betekent. Per gedragspatroon (kleur) is
aangegeven in welke zone je je bevindt. Als je
score laag is (tussen de 0 en 10) dan duidt dit
gedragspatroon voor jou op een blinde vlek. Als
je score tussen de 10 en 20 zit, dan duidt dit op
balans voor dit gedragspatroon. Als je score
tussen de 20 en 30 zit, dan duidt dit op een risico
dat je hierin kan doorslaan (teveel).

Je score aan de effectieve kant staat voor jouw
waarden&drijfveren, wat je het meest belangrijk
vindt, waar je energie van krijgt, wat je het liefst
doet en waaraan mensen jou herkennen.
De scores aan de ineffectieve kant staan voor wat
je het liefst vermijd, wat je irriteert of frustreert en
waar je energie op verliest.
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Legenda persoonlijke score
De score duidt op een
blinde vlek.
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De score
balans.

duidt

op

De score duidt op een risico.

Aan de effectieve kant neig je er
naar
dit
gedragspatroon
onvoldoende in te zetten.
Besteed hier serieus aandacht
aan. Alle gedragspatronen zijn
immers belangrijk om effectief en
in balans te zijn.

Aan de effectieve kant kun je het
gedragspatroon inzetten op het
moment dat het nodig is. Zoek
wel af en toe de grens/uitdaging
op om te blijven leren van
situaties. Soms vragen situaties
ook even focus op dit gedrag.

Aan de effectieve kant kun je op dit
gedragspatroon makkelijk doorslaan. Soms
vragen situaties ook even focus op dit gedrag
maar als dit te veel wordt gaat het ineffectief
worden. Pas op voor deze situaties en schakel
op tijd terug of door naar een ander gedrag
om effectief en in balans te blijven.

Aan de ineffectieve kant duidt
erop dat je weinig gevoelig/alert
bent voor dit ineffectieve gedrag.
Blijf alert om te voorkomen dat
dit gedrag te veel de overhand
krijgt.

Aan de ineffectieve kant lijkt
jouw balans niet verstoord te
worden door dit gedragspatroon. Je bent alert op
situaties waarin je energie
verliest op dit gedragspatroon
en weet hiermee om te gaan.

Aan de ineffectieve kant lijk je overgevoelig
voor dit gedragspatroon. Het kan je
gemakkelijk uit balans halen en je kunt er veel
energie op verliezen. Probeer deze situaties te
vermijden, neem even afstand of probeer te
relativeren. Bedenk dan een strategie om met
dit ineffectieve gedrag om te gaan.

