
Convingeri,  credinţe,
dogme, ideologii

Idei, concepte, definiţii Principii, reguli, legi

Recunoaştere

Forma generală “Aşa  este!”;  “dacă  A,  atunci
B;”

“X, în contextul Y înseamnă
Z.”

“dacă A, atunci B;”

Asocieri caracteristice “ism”-e Taxonomii, folksonomii „luând  în  considerare  X,  se
hotărăşte Y”

Răspund  nevoilor
emoţionale de 

Siguranţă,  certitudine,
identitate,  apartenenţă,
transcendenţă  (spiritualitate,
misiune, contribuţie)

Semnificaţie,  apartenenţă,
diversitate

Stimă de sine, certitudine

Surse

Cine le stabileşte la nivelul
societăţii

Preoţi, profeţi, vizionari. Experţi; 
instituţii internaţionale. 

Oameni de ştiinţă; legiuitori. 

Cum le stabileşte individul
pentru sine

Biserică, familie, şcoală Dicţionar,  educaţie,
cercetare, „viu grai”. 

Experienţă proprie

Raportarea hartă-realitate

Argumentarea cerută Ne-necesară, opţională Necesară Imperativă

Bazarea pe experienţă Ne-necesară Recomandată  cel  mai
adesea

Întotdeauna

Rezistenţa la confruntarea
cu realitatea

Cea mai mare Variabilă Mică

Este  acceptabil  social  să
le contrazică

Aproape nimeni Cercetători,  experţi,
profesori,  care
demonstrează  sau  propun
noi mecanisme.

Aproape  oricine  (fără  prea  mari
şanse de reuşită)

Caracteristici specifice

Nivelul de conştienţă Mai degrabă subconştiente Conştiente şi subconştiente Mai degrabă conştiente

Nivelul de importanţă Cele  mai  importante,  uneori
sfinte

Foarte importante Cel mai puţin importante raportat la
celelalte  două  categorii,  pentru  că
pot exista mai multe căi  „legale”

Nivelul de abstractizare Destul de abstracte Foarte abstracte Destul de concrete

Flexibilitate Rigide, inflexibile, se schimbă
greu sau deloc

Foarte  flexibile,  se  pot
schimba  în  urma  unor
discuţii

Negociabile până când sunt fixate;
se pot schimba în timp numai la un
nivel înalt

Valabilitate Cvasi-universală Areală Particulară

Modul de luare a deciziilor Mai degrabă emoţional Raţional Raţional

Relaţionare

Cadru de referinţă pentru Idei,  concepte  şi  definiţii
(stabilesc  sensurile
asocierilor)

Principii,  reguli,  legi
(stabilesc explicaţiile)

Atitudini  implicite  şi  explicite
(stabilesc normele)

Sunt  suprascrise  la  nivel
individual de

Nivelurile valorilor  , valori Mecanisme de apărare Metatipuri şi metaprograme

Contribuie  la  coeziunea
grupurilor

La nivel de civilizaţie La nivel de specializare La nivel de societate
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