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Bekæmp-flygt

Reaktiv (tilbagetrukken, indifferent, upålidelig)

Rolig/fredfyldt opmærksom

Intuitiv respons

Kreativ respons

Visionær respons

Hellig respons
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                                                                           Angribes man verbalt, kan man enten 

angribe tilbage, eller man kan flygte fra den, der kommunikerer f.eks. aggressivt over for én. 

          Man antager umiddelbart den andens kommunikation som konkret og pålydende; 

                          har ikke overblik til at forholde sig til årsag og kontekst. 

                         Hvis nogen kommunikerer til én på en uhensigtsmæssig måde, og man ikke som sådan 

                               har aktier i den andens følelser, kan man vælge at trække sig, tildække hvad afsenderen 

               gjorde ved én. Blive lige så upålidelig som den, der læssede følelsesaffald ud over én.

          Når man kan diskriminere sig selv fra kommunikatøren – han er eksempelvis aggressiv, men det 

               er man ikke selv - så vil det lykkes at fastholde sin egen balance og følelsesmæssige tilpashed. 

                       Man lader den andens ubalance glide forbi sig uden at blive gidsel.

          Nu går man skridtet videre og formidler, hvad man intuitivt fornemmer, at den anden forsøger at formidle. 

                   Hvilken følelse bag følelsen, man med større tydelighed end afsenderen ser, der ligger til grund 

               for den følelsesmættede, f.eks. aggressive kommunikation. Man rummer uden at lade sig fange.

          Skridtet videre igen er – proaktivt og måske humoristisk og med en skæv og kreativ vinkel 

                                      - så afsenderen af det aggressive budskab hjælpes til at have lys på sig selv 

                      – at finde en ny kommunikationsvej og nye handlemuligheder.

              Når man formår at anskue relationen fra helikopterperspektiv, ser man såvel ens egen 

         som den andens kommunikative facon i større perspektiv, man ser og anerkender 

                      sjælen bag rollespillet. Er rummende, intuitiv og kreativ i kommunikationen; 

                  begge parter løftes et bevidsthedsniveau op i en fælles sjælsgenkendelse. 

           Dette niveau af kommunikation er den oplyste persons tilgang til medmennesket: 

               Jesus, Buddha, Dalai Lama er arketyper herfor. Såvel kommunikationen som relationen 

                     er ego-transcendent; tilstanden spreder sig umiddelbart til mennesker i personens nærhed.
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