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Deep Democracy: Roltheorie 
Roltheorie: paradigmashift

Individueel —›  Collectief wereldbeeld 

Individuele psychologie —› Energie velden 

Newton denken —› Quantum Fysica

Roltheorie: paradigmashift

Newton 
Oorzaak - gevolg 

Lineair A naar B 

Lineaire ontwikkeling 

Onafhankelijke eenheden 

Verandering door ratio (logisch redeneren) 

Objectief

Quantum 
Vaak onverklaarbaar, onvoorspelbaar 

Niet logisch, irrationeel 

Wat veroorzaakt wat? 

Veldentheorie (deeltjes, golven, energieën) 

Verandering tijdens en rond chaos 

Onderzoeker heeft invloed op onderzoek

Roltheorie: wat is een rol?

Andere woorden die gebruikt worden: thema, kant van jezelf, gevoelens 

Rol =  Gevoelens, meningen, ideeën, standpunten, symptomen, archetypen.                                   
“bloody f*cking everything”  

Rollen veranderen voortdurend. Beschrijvend gebruiken. Niet om mensen te 
labelen. 

Rollen zijn niet goed of fout. De context bepaalt de interpretatie van het gedrag.



Roltheorie: energieveld

Bruiloft                                                   

                   

        

Begrafenis  

Voetbal 

Blij, vreugde

 Verdriet

Opwinding

Wanneer je 
in een 

energieveld 
stapt, word 

je er in 
gezogen.

Roltheorie: energieveld

Roltheorie: fractaal patroon

Een deel heeft dezelfde textuur & opbouw als het geheel 

Een fractal is een patroon in een patroon. 

Een vergelijkbaar patroon, niet exact hetzelfde. 

Roltheorie: fractaal patroon
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Een deel heeft dezelfde textuur & opbouw als het geheel 

Een fractal is een patroon in een patroon. 

Een vergelijkbaar patroon, niet exact hetzelfde. 

Nature by numbers Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Fractal:  

Wat twee mensen nodig hebben om samen te werken, is vergelijkbaar met 
wat twee teams nodig hebben, twee afdelingen, twee organisaties, etc.



Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Fractal:  

Doodslaan van een mug is het fractaal van moord

Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Fractal:  

Moeder zijn is een fractaal van een archetypisch patroon

Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Jouw gevoelens en ideeën zijn onderdeel van een fractaal patroon.  

Het zijn rollen. “Ik ben blij” - “er is een rol van blijheid in de groep” 

Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Een rol ‘bestaat’, komt in het bewustzijn, als deze door iemand benoemd / 
uitgesproken wordt. 

Als deze ‘zendtijd’ krijgt.



Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Rol is groter dan een individu 

Individu is groter dan een rol

Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Roltheorie: fractaal patroon, individu, groepen

Zondebokken. Projecteren van rollen op de ander. Alsof je 
deze niet meer hebt. 

Stuck in a rol: door eigen identificatie, door labels 

Nodig: rollen delen & verspreiden. Rolfluiditeit.
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Deep Democracy: Roltheorie 


