
Ζώντας τον Σχεδιασμό σου

Συντάχθηκε απο τον/την Human Design Hellas
Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008 07:55

Το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδίου δεν είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων. Δεν απαιτεί να
πιστεύετε σε κάτι. Δεν απαιτεί να πιστεύετε σε μένα. Δεν είναι εξιστορήσεις. Δεν είναι
φιλοσοφία. Είναι ένας συγκεκριμένος χάρτης στη φύση της ύπαρξης. Είναι ένας λογικός
τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δούμε τους εαυτούς μας.      

Και μόνο η απλή μηχανική είναι αρκετή για να κάνει μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου.
Η  ειρωνεία του να είσαι άνθρωπος είναι ότι πιανόμαστε στην επιφάνεια της κατανόησης
και της αποδοχής της φύσης μας και του κόσμου γύρω μας. Είμαστε απλώς στην επιφάνεια.
Δεν έχει σημασία το πόσο ευφυείς είμαστε. Δεν έχουν σημασία οι ετικέτες που
προσκολλάμε σε εκείνη την νοημοσύνη είτε την καλούμε αυτή "φώτιση" είτε την καλούμε
"μεγαλοφυΐα" είτε την καλούμε αυτό ή το άλλο. Υπάρχει μια απέραντη ελλοχεύουσα άγνοια
για το πώς τα σώματα μας λειτουργούν.

    

Το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδίου είναι μια ανάγνωση του γενετικού σας κώδικά. Τώρα
με την εκπαίδευση στο Ανθρώπινο Σχεδιασμό ο γενετικός κώδικάς σας μπορεί να διαβαστεί
σε λεπτομέρεια. Αυτή είναι η εργασία ενός επαγγελματία αναλυτή. Αυτή η δυνατότητα του
να μπορεί να απαριθμήσει την μηχανική μας, είναι προφανώς βαθιά. Αποκαλύπτει την
πλήρη φύση στην λεπτομέρεια της. Ωστόσο, με την απλή κατανόηση της μηχανικής της
επιφάνειας, και αυτό είναι που αυτή η εργασία επιδιώκει να επικοινωνήσει, θα έχετε ένα
στήριγμα σε αυτήν την ζωή που θα κάνει αμέσως την διαφορά στη διαδικασία σας.

    

Αυτές οι ουσιαστικές αλήθειες είναι απλές επειδή είναι μηχανικές. Αυτό που είναι μηχανικό
σε μας, ο τρόπος με τον οποίο τα γονίδιά μας λειτουργούν, είναι ότι την στιγμή που
προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε τη λειτουργία τους πέφτουμε σε μια ζωή σύγχυσης,
χάους, και πόνου. Στο τέλος, έχουν, και θα ακολουθήσουν τον τρόπο τους.

    

Είμαστε επιβάτες σε αυτά τα σώματα. Είμαστε επιβάτες συνειδητότητας που
εμπειριώνονται την ζωή. Ο Βούδας δίδαξε ότι το σώμα δεν είναι δικό μας. Δεν είναι. Ακόμα
την ίδια στιγμή, εξαρτόμαστε εντελώς από αυτό. Σκεφτείτε την τραγωδία ενός άρρωστου
σώματος. Εξαρτόμαστε εντελώς από τα οχήματα μας. Το να μάθουμε πώς να τα
λειτουργούμε κατάλληλα, και στην αλήθεια το να μάθουμε πώς να τα επιτρέψουμε να
λειτουργήσουν κατάλληλα, φέρνει αμέσως τα οφέλη. Αυτό δεν είναι σύνθετο και δεν θα
είναι σε σύνθετη γλώσσα. Είναι πολύ απλό και πολύ λογικό. Είναι προσιτό στον  καθένα,
οποιασδήποτε ηλικίας. Καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την γνώση. Στη
διδασκαλία μου του Ανθρώπινου Σχεδιασμού και στην κατάρτιση των αναλυτών του
συστήματος, οι σπουδαστές καλύπτουν ένα φάσμα από δεκατέσσερα και δεκαπέντε μέχρι
και '80 ετών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να
αρνείται σε οποιονδήποτε την κατανόηση αυτής της σημαντικής αλήθειας για τον εαυτό
του. Αυτό δεν είναι απλά για να πεις, "A, είμαι αυτό ή εκείνο".  Είναι για να έχεις την
ευκαιρία να κάνεις κάτι με αυτή την γνώση, να μπορέσεις να δράσεις με αυτήν. Δρώντας με
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αυτήν, και πειραματιζόμενος με τη λογική της, βρίσκεις την αξιοθαύμαστη εμπειρία του να
ανακαλύψεις και τελικά να ζήσεις την αληθινή σου ζωή. Όλη η εκμάθηση, η πραγματική
μάθηση, διαρκεί επτά έτη. Χρειάζονται επτά έτη για να αλλάξουν περίπου όλα τα κύτταρα
στο σώμα. Ζούμε σε έναν κύκλο επτά ετών. Την στιγμή που αρχίζετε το ταξίδι για να
έρθετε στη φύση σας, αρχίζετε μια βαθιά διαδικασία από-προσδιορισμού. Επτά έτη
αργότερα, προκύπτετε, αρκετά κυριολεκτικά, ως μια νέα ύπαρξη: ως ο εαυτός σας.

    

Είναι ένα από τα μεγάλα αστεία ότι τα ανθρώπινα όντα δεν καταφέρνουν να ζήσουν τις
ζωές τους. Είναι εξαιτίας αυτού, ότι δεν καταφέρνουμε να ζήσουμε τις ζωές μας, που η ζωή
φαίνεται να είναι μια τόσο δύσκολη εμπειρία για μας. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ γνώση
τριγύρω, σχετικά με το να είσαι ο εαυτός σου. Είναι πολύ καλό και ωραίό για κάποιον το να
σηκωθεί και να σας πει να είστε ο εαυτός σας, αλλά πρέπει να ξέρετε το ποιος είναι
εκείνος ο εαυτός.

    

Στην επαγγελματική μου εργασία, έχω κάνει μεταξύ πέντε και έξι χιλιάδες ατομικά
διαβάσματα, και αναλύσεις Σχεδίου. Οπουδήποτε και αν γινόταν, ανεξαρτήτως από τον
πολιτισμό ή τη χώρα, υπάρχει μια επικρατούσα ασθένεια. Καλείται "αυτό-έχθρα". Η
αυτό-έχθρα ποικίλλει στην ένταση από το να είσαι απλώς κάτω από την επιφάνεια της
συνείδησης μέχρι την πλήρης άνθιση της. Είναι η πιο ανθρώπινη από τις ειρωνείες ότι
εκείνη η αυτό-έχθρα είναι αληθινά τοποθετημένη σε λάθος μέρος επειδή αυτοί οι άνθρωποι
δεν ξέρουν τον εαυτό τους. Μισούν το λάθος άτομο. Είναι απογοητευμένοι με το λάθος
άτομο. Είναι δυσαρεστημένοι με το λάθος άτομο.

    

Στους ανθρώπους δεν αρέσει ο εαυτός τους. Δεν τους αρέσει επειδή αληθινά δεν ξέρουν
ποιοι είναι. Δεν έχουν ζήσει ποτέ την εμπειρία του να είναι οι εαυτοί τους, ούτε έχουν δει
την ομορφιά που υπάρχει στην αληθινή τους ζωή. Είναι ο χρόνος για να δούμε ότι αυτός δεν
είναι όπως υποστήριζαν οι αρχαίοι, ο πλανήτης των βασάνων, αλλά στην πραγματικότητα,
μια ευκαιρία για μια λαμπρή συνειδητοποίηση.  Αυτό δεν έχει να κάνει με εγγυήσεις ή
υποσχέσεις. Αυτό δεν λέει ότι εάν ζήσεις την φύση  σου, θα είσαι πιο πλούσιος, ή πιο
όμορφος. Δεν έχει να κάνει με το να είσαι ο καλύτερος ή ο πρώτος. Έχει να κάνει με το να
είσαι απλώς ο εαυτός σου.

    

Η ζωή είναι μια δυαδικότητα. Αποκαλύπτεται μέσω της ηθικής μας. Πάντα θα υπάρχει αυτό
και το άλλο. Πάντα θα υπάρχει το καλό και το κακό. Πάντα θα υπάρχει επιτυχία και πάντα
θα υπάρχει αποτυχία. Είναι η φύση του να είσαι άνθρωπος και του να ζεις το φάσμα της
ανθρώπινης εμπειρίας.
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Τη στιγμή που ζείτε έξω την φύση σας και μπαίνετε στην ζωή σωστά, αυτή είναι η στιγμή
που παίρνετε αυτό που είναι σωστό για σας, τη σωστή σταδιοδρομία και τις σωστές
σχέσεις. Δεν έχει καμία σημασία τότε το εάν είστε επιτυχημένος ή όχι. Δεν θα υπάρχει
κανένα μαρτύριο στην κατάσταση σας. Θα ζείτε την φύση σας και θα είναι σαφές σε σας
ότι αυτό που είναι εκεί για σας είναι το σωστό για σας. Οτιδήποτε και να είναι. Δεν θα
υπάρχει κανένα μέρος σου που να λέει,  "θα ήθελα να μπορούσα να είμαι αυτό ή εκείνο".

    

Κυριευόμαστε στον δυτικό πολιτισμό μας με την προπαγάνδα της βελτίωσης. Η κοινωνία
φωνάζει, γίνε λεπτότερος, σοφότερος, γρηγορότερος, πλουσιότερος. Υπάρχουν όλα τα
είδη των προμηθευτών που λένε ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος και εκείνος ο τρόπος... Τα
ανθρώπινα όντα πάσχουν από την προπαγάνδα των γενικεύσεων. Χωρίς γνώση του εαυτού
σου, μπορεί να χαθείς τόσο εύκολα σε αυτήν την προπαγάνδα. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις
τίποτα. Είναι απλά ένα θέμα του να γίνεις κάτι. Γίνε ο εαυτός σου. Γίνε γνώστης του εαυτού
σου.

    

Το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού ανοίγει την πόρτα στην δυνατότητα της
αυτό-αγάπης. Το να βρεις την αυτό-αγάπη σημαίνει επίσης το να βρεις μια μεγαλύτερη
αγάπη, μια αγάπη για την ζωή και μια αγάπη για τους άλλους μέσω της κατανόησης. Μέσω
του "Ζώντας τον Σχεδιασμό σου" δίνεται η ευκαιρία να δεις τον εαυτό σου, να αναγνωρίσεις
ότι την στιγμή που επιτρέπεις στο σώμα σου να ζήσει τη ζωή του, τον τύπο και το προφίλ
του, ερχόμενος σε κατανόηση του πώς μπορείς να ζήσεις την φύση σου, δίνεις προσοχή στη
σημασία των σχέσεων σου με τους άλλους.

      

Πάρα πολλές από τις δυσκολίες μας σε αυτήν την ζωή είναι επειδή έχουμε μεγάλες
δυσκολίες στις σχέσεις μας, είτε αυτές είναι σχέσεις σταδιοδρομίας ή είτε είναι οι
προσωπικές μας σχέσεις. Αυτό που ισχύει για το άτομο, η έλλειψη της κατανόησης για τη
φύση του, ισχύει και για τις σχέσεις μας. Οι σχέσεις λειτουργούν από τις γενετικές
προστακτικές και έχουν τους κανόνες τους.

    

Το να είσαι ο εαυτός σου είναι το να φέρεις στη ζωή σου εκείνους τους ανθρώπους που
είναι στα αλήθεια για σένα. Αυτή η γνώση είναι για το πώς να το κάνεις αυτό απλά, έτσι
ώστε να μπορείς επίσης να ευεργετείσαι από τις καλύτερες πιθανές σχέσεις. Οι σωστές
σχέσεις σου επιτρέπουν, όχι μόνο να κατανοηθείς από  τους άλλους, αλλά και το να τους
κατανοήσεις. Σαν γονέας, αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο στην ευημερία των παιδιών
μου.
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Το Ανθρώπινο Σχέδιο είναι μια λογική, μηχανική γνώση. Δεν θεωρητικολογεί ούτε
φιλοσοφεί.  Έχει να κάνει με το να μπορείς να κάνεις πρακτικά πράγματα με αυτήν την
γνώση, που θα φέρουν και τα πρακτικά οφέλη.

  

Απολαύστε το "Ζώντας τον Σχεδιασμό σου". Απολαύστε το γεγονός ότι πραγματικά
υπάρχει γνώση στον κόσμο που είναι αληθινά πολύτιμη. Απολαύστε το γεγονός ότι
μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στην διαδικασία του να γίνετε υγιή αυτό - αγαπητά όντα.
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