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Unu mondo

● (baza) neŝanĝeblo
● diversaj perspektivoj
● homo ekkonas la 

mondon

Novaj mondoj

● (baza) evoluo
● diversaj mondoj
● Kosmo ekkonas sin 

mem, ekz. per homoj



Evoluo de unuopulo kaj socio

● bebo → infano → adoleskulo → plenkreskulo → oldulo
● ekz. Carol Gilligan: “Ĉu virinoj havas rajton de aborto?”
● ĉasado-kolektado → agronomio → industrio → informacio
● egocentrismo → etnocentrismo → mondocentrismo → 

kosmocentrismo (integra nivelo)



Spirala dinamiko

● Clare W. Graves, Don Beck, Chris Cowan
● empirie malkovris 8 nivelojn de evoluo
● nomitaj laŭ numeroj, symboloj, priskriboj, koloroj
● validas por unuopuloj kaj socioj



1. flavgriza

● aŭtomata, instinkta ekzistado
● sen kompreno pri kaŭzo-sekvo
● celas plenumi siajn bazajn bezonojn
● prahomoj / severe malsanaj, senhejmuloj, novnaskitoj



2. purpura

● la mondo estas magia, plena je spiritoj
● en grupo estas sekure, ekster ĝi danĝere
● celas ĝojigi spiritojn por certigi sekurecon
● unuaj tribaj prahomoj / triboj, junaj infanoj



3. ruĝa

● en la mondo eblas venki per forto
● mallongtempa konsiderado, egocentrismo
● urbaj ŝtatoj / strataj gangoj, mafio



4. blua

● en la mondo ekzistas nur 1 vero kaj ĝi estas absoluta
● celas sekvi ordonojn por krei stabilecon kaj estontece 

ricevi gajnon
● rigida strukturo, hierarĥio, formalaj roloj
● unuaj civilizacioj / eklezioj, registatoj, skoltoj



5. oranĝa

● la mondo estas plena je rimedoj por ekspluati ilin por 
inovacio kaj profito

● per propraj kapabloj eblas kreski en hierarĥio
● optimisma, riskema, strategia
● industria revolucio / komerco, scienco



6. verda

● la mondo estas vundita planedo kun forgesitaj sentoj
● serĉas akcepton en amata komunumo
● egalisma, kontraŭ-hierarĥia, emocia
● naturprotektado, sociaj movadoj, NROj



Tavoloj

1a tavolo

● malsufiĉeco
● timas pri la mondo
● vidas la mondon tiel, kiel 

ĝi utilas

2a tavolo

● abundeco
● ĝojas pri la mondo
● vidas la mondon tiel, kiel 

ĝi estas



7. flava

● la mondo estas kompleksa, interplektita sistemo
● paradokso estas la solvo, necerteco estas kutimaĵo
● konscia pri nelineara interagado
● granda redukto de timo, anksio
● nun manifestiĝanta, kvantuma meĥaniko, teorio de ĥaoso, 

sistema teorio, lernataj organizoj, eko-industriaj parkoj



8. turkisa

● la mondo estas unu, dinamika, vivanta sistemo
● kuniĝas instinkto kun scio, “6a senso”
● laboras por protekti la Vivon mem
● tutmonda vilaĝo, morfaj kampoj, Gajao, noosfero, 

transpersona psiĥologio



Ĉu ekzistas la mondo



Plie pri Integra Cirklo

● integra.cirklo(ĉe)gmail.com
● http://bit.ly/IntegraCirkloYT (YouTube)
● http://bit.ly/IntegraCirkloFB (Facebok)
● http://bit.ly/IntegraCirkloTW (Twitter)
● http://bit.ly/IntegraCirkloGG (dissendolisto)

○ integracirklo(ĉe)googlegroups.com

http://bit.ly/IntegraCirkloYT
http://bit.ly/IntegraCirkloFB
http://bit.ly/IntegraCirkloTW
http://bit.ly/IntegraCirkloGG
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