SCHRIJVEN met je
HUMAN DESIGN

DURF TE SCHRIJVEN, ALLES ZIT AL IN JOU
Alles zit al in jou:
dit is al sinds 2008 de ondertitel van Durf te schrijven.
Was ik daar toen voor de volle honderd procent van overtuigd?
Nee.
Toen durfde ik nog niet te geloven dat alles wat ik nodig had om het verschil
te maken al in me zat. Onzekerheid en perfectionisme zaten me in de weg.
Ik was nog niet goed genoeg.
Ik had de wereld niks bijzonders te bieden.
Toch koos ik die ondertitel toen ik Durf te schrijven lanceerde.
Omdat hij iets raakte bij me. Diep van binnen wist ik dat het waar was.
Je weet genoeg, je kan genoeg, je bent genoeg.
‘Alles zit al in je’ werd mijn eigen affirmatie.
Iets wat ik elke dag tegen mezelf zei.
Ik moest wel. Practice what you preach, toch?
Alles zit al in mij.
Ik ben al af. Klaar. Perfect.
Altijd al geweest.

Inmiddels kan ik, zonder met mijn ogen te knipperen, tegen mijn spiegelbeeld
zeggen dat ik een prachtig, compleet mens ben.
Vanuit liefde naar jezelf kijken en niet alles geloven wat je denkt, is het
resultaat van h̶ a̶r̶d̶ ̶w̶e̶r̶k̶e̶n̶ verzachten en loslaten. Niet te veel in je hoofd
zitten en durven luisteren naar je intuïtie. Elke keer, bij elke beslissing, je
gevoel durven volgen. Altijd kiezen voor jezelf.
Is dat makkelijk?
Nee, zeker in het begin niet. De stemmetjes in je hoofd buitelen gillend en
schreeuwend over elkaar heen. En als je ze dan eindelijk bij de lurven hebt
gegrepen en in een kast hebt opgesloten, begint je omgeving te sputteren.
“Je bent veranderd.”
“Zou je dat nou wel doen?”
“Zo ken ik je niet.”
Durf dan nog maar eens je gevoel te volgen. 😉
Toch lukt het me steeds beter.
Omdat ik steeds beter weet wie ik ben en wat ik hier te doen heb.
Omdat ik alleen maar mijn eigen, unieke pad te bewandelen heb en het écht
geen zin heeft mezelf te vergelijken met iemand anders.
Alles zit al in mij.
Ik zie het nu, in mijn Human Design, de blauwdruk van mijn leven. Ik zie mijn
talenten en mijn valkuilen, ik zie mijn verleden en mijn toekomst. Ik zie de
potentie, ik zie de uitdagingen en ik zie wat ik kan doen om op het pad te
blijven dat bij mij past.

Door me te verdiepen in mijn design ontdek ik elke keer weer nieuwe thema’s,
talenten en valkuilen die, door erop te (schrijf)mediteren, me helpen mezelf
beter te begrijpen.
Het lukt me steeds beter met compassie naar mezelf en mijn omgeving te
kijken. Niet te schrikken wanneer mijn ‘Ik ben niet goed genoeg’ weer eens
getriggerd wordt.
Dat gebeurt bijvoorbeeld als ik in een ruimte ben met mensen die, in mijn
ogen, veel succesvoller zijn dan ik. Mijn onzekerheid wordt getriggerd, door
zaken die ik vreemd genoeg totaal onbelangrijk vind bij een ander. Geen
studie afgerond, geen imposant CV, geen vette bankrekening of 30.000
volgers op Insta. Ergens vertel ik mezelf nog steeds het verhaal dat ik niet
goed genoeg ben en dat zorgt ervoor dat ik mezelf sociaal onhandig en raar
vind. Maar ik leer er steeds beter mee omgaan.
Want ik ben niet meer die kleine, gekwetste Eva, met haar bloempotkapsel,
jampotglazen en buitenboordbeugel.
Ik kan nu naast haar zitten en samen met
haar naar de situatie kijken. Ik stel haar
gerust en adem mezelf terug in mijn lijf, in
het hier en nu. Klaar voor een nieuwe
ervaring, een nieuwe scène in de film met
de titel ‘Het leven van Eva’.
En in die film ben ik de held.

Je Human Design laat je zien
dat jij de held bent in jouw
eigen, unieke verhaal

Het wordt tijd dat jij ook weer de held wordt in jouw verhaal.
Jouw Human Design chart geeft handvatten om een bijzondere reis te maken
door jezelf. Elk energiecentrum, elke gate, elk kanaal biedt thema’s om over te
dromen en te filosoferen op papier. Je hoeft alleen maar te luisteren naar je
pen om te horen hoe elk thema in jou resoneert.
Human Design legt een complex systeem bloot, en dat kan overweldigend
zijn. Daarom beperken we ons hier alleen tot de beginselen van het systeem,
de start van jouw ontdekkingsreis naar binnen.
We buigen ons over jouw energietype en de daarbij passende strategie, zodat
je begrijpt hoe je jezelf, energetisch, in topconditie brengt en houdt,
we zoomen in op jouw innerlijke autoriteit, het stemmetje in je lijf (dus niet in
je hoofd) waar je altijd naar mag luisteren, en
we onderzoeken jouw incarnatiekruis, de rode draad door je leven, waarmee
je je direct kunt verbinden aan de missie van jouw leven, jouw purpose.
Dit wordt de reis van je leven, maar begin bij de eerste stap. Laat je niet gek
maken – jouw pad ontvouwt zich vanzelf.
Liefs,

schrijfvragen
P.S. Hier en daar in dit werkboek stel ik schrijfvragen. Zet dan een timer op
8 minuten en beantwoord de vraag die het meest bij je resoneert.

BLIJF ZeLF NADENKEN...
Human Design is 'ontdekt' door de Canadees Robert Krakower. Het is een mooi
verhaal over een heftige, spirituele ervaring die hij in 1987 had. Daarna noemde
hij zichzelf Ra Uhu Ru. Ra overleed in 2011. Zijn nalatenschap wordt beheerd
door Jovian Archive.
Er is online veel te vinden over Human Design. Sterker nog, alles wat ik je hierna
vertel, heb ik dankzij Google, eigen ervaring en een reading met Guido Wernink
van humandesign.nl bij elkaar kunnen schrijven.

Neem niets voor waarheid aan,
ook niet van mij.
Experimenteer en ervaar zelf.
Ik ben geen Human Design-expert en voel ook (nog) niet de wens dit te worden.
Het enige wat ik met dit ebook wil bereiken is dat je genoeg tools voorhanden
hebt om dit avontuur te kunnen starten zonder dat je overweldigd raakt door al
die lijntjes en kleurtjes en planeetjes. Zonder dat je verdwaalt op websites met
mooie verhalen en dure cursussen van slimme marketeers. Probeer weg te
blijven van de interpretaties van anderen; de oorspronkelijke omschrijvingen
van alle onderdelen van je design bieden meer dan genoeg thema's waarover je
schrijvend kunt filosoferen om te voelen wat de boodschap ervan is voor jou.
De grootste valkuil van Human Design is dat je met je hoofd probeert te
snappen wat het leven inhoudt. Ga leven, vanuit je lijf!

STAP 1 - download jouw human design
Jouw unieke Human Design kun je downloaden via:
https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart
Je hebt nodig:
je geboortedatum
je geboorteplaats
je geboortetijd (hoe exacter, hoe beter)
Et voilá, daar zie je de energetische blauwdruk van jouw lichaam. Sla 'm op
(de knop DOWNLOAD staat onder de chart) en ga naar stap 2.
Waar we ons nu mee bezig gaan houden staat bovenaan de chart:
type, strategy, inner authority, en incarnation cross.
O wacht, bekijk deze video voordat je verder leest:
https://www.youtube.com/watch?v=T61eHunv7E8
Zoals Ra zegt: zie het leven als een experiment.
Je kunt het niet fout doen zolang je luistert naar
wat je gevoel je ingeeft. Je lichaam wijst je de weg
door dit leven. Jij bent de passagier, enjoy the ride!
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Wat is het eerste wat je dacht toen je je design zag? Wat voelde je?
Wat maakt je nieuwsgierig? Welke vraag komt in je op?

STAP 2 - TYPE: welk energietype ben je?
In Human Design onderscheiden we vier types:

Manifestor (8% van de wereldbevolking)
De ondernemers van deze wereld, de initiatiefnemers. Ze bedenken en
initiëren, lopen voor de troepen uit.

Generator (70%)
De werkbijen, de motoren van de wereld. Onder te verdelen in twee soorten:
de pure Generator en de Manifesting Generator. Ze zijn hier beiden om te
werken, al richten pure Generators zich vooral op het perfectioneren van hun
vakmanschap. Manifesting Generators zijn een hybride type: in de basis een
Generator, maar met wat Manifestor-trekjes. MG’s vinden het daardoor
moeilijker één passie te vinden. Ze zijn hier om te werken en te creëren.

Projector (21%)
De coaches, managers en leraren van deze wereld. Zijn hier niet om hard te
werken, maar om anderen te helpen hún doelen te bereiken.

Reflector (1%)
De unicorns, onze spiegels. Zijn hier niet om te werken/energie te leveren,
maar om te observeren en te reflecteren. Just go with the flow.
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Wat komt er in je op nu je leest over je energietype? Voel je herkenning?
Verbazing? Teleurstelling? En waarom?

STAP 3 - STRATEGIE: HOE MAAK JE JE KEUZES?
Hoe begin je nou te leven volgens je design, in lijn met wat bij jou past?
Welke strategie moet je dan volgen?
Natuurlijk hoop je nu op een duidelijke opdracht. Iets wat je kunt DOEN.
Maar ik moet je teleurstellen: om het leven eenvoudiger te maken, hoef je
alleen maar dingen te laten. Je moet vooral leren om te WACHTEN.
Geduld oefenen en wachten.
Nu hoor ik je denken: wachten? Waarop?
Je wil je mooiste leven leven!
Je bent bereid in beweging te komen, eindelijk dat te gaan doen waar jouw
leven voor bedoeld is! En nu moet je wachten?
Frustrerend, hè.
We leven in een wereld vol prikkels. Alles draait om actie, om focus, om
strategie, om plannen. We zitten enorm in ons hoofd.
Vandaar al die depressies en burn-outs. Overgevoeligheid. Prozac en ritalin.
We leven niet meer in lijn met de natuur, onze natuur. We zijn afgescheiden
van dat wat ons leidt en ons voedt. Lichaam en geest zijn niet meer één.

Door de strategie te volgen van jouw energietype herstel je de balans, de
connectie tussen je hoofd en je hart. Je leert weer vertrouwen op je
onderbuikgevoel. Je gaat weer voelen wat je van iets vindt en daar je
beslissing op baseren. Het voelt goed én het past bij me, dus ik doe het.
Je gaat weer leven vanuit je hart.
Wachten tot je lichaam een teken geeft, is voor de meeste energietypen
daarom erg belangrijk. Geen wonder dat steeds meer mensen willen leren
mediteren. Want alleen in de stilte, zonder alle prikkels van buitenaf, kun je
écht voelen wat je hart je ingeeft.

“It’s through your unknowing that the pearl will be delivered to
you, so you must neither repress nor react to your fear;
you must simply sit with it.”
- Richard Rudd
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Wanneer kun jij enorm ongeduldig zijn? Wat levert dat op?
Wat betekent divine timing voor jou? Durf je erop te vertrouwen?
Waar wacht jij op? Ben je daar al 100% klaar voor?
Wat mag je loslaten om volledig te kunnen vertrouwen op divine timing?

STRATEGIE PER ENERGIETYPE
Oké, je weet nu wat voor type je bent en dat wachten een belangrijk aspect is
van leven in lijn met je design. Toch betekent wachten voor elk energietype
net iets anders.

De strategie van de Generator - 'waiting to respond'
Generators zoeken altijd nieuwe impulsen, nieuwe uitdagingen. Zeker
Manifesting Generators zijn multitaskers en multipassionates. En dat is oké!
Toch is het beter als alle Generator-typen even WACHTEN met het nemen van
een beslissing tot ze een bevestiging hebben gekregen in de buitenwereld.
Zodat ze ook echt een keuze maken die bij ze past.
In je design staat als strategie TO RESPOND. Generators vinden voldoening in
hun werk en in hun leven als ze leren reageren op wat de wereld hen brengt, in
plaats van dat ze proberen met hun verstand uit te vogelen wat ze hier op
aarde te doen hebben. Generators voelen zich vaak gefrustreerd omdat ze
diep van binnen voelen dat ze hier zijn om het verschil te maken, maar ze
hebben niet het idee dat ze dat al doen. Het wachten duurt ze te lang...
Wacht maar, jouw tijd komt, echt.
Leer eerst leven in lijn met jezelf, los van de conditioneringen. Maak keuzes
op basis van wat goed is voor jou, niet op basis van (wat jij denkt) wat
anderen van jou verwachten. Jij 'moet' nogal veel van jezelf, om wat voor
reden dan ook. Deconditioneren heeft tijd nodig, oefening.
Trust the universe/God/source/whatever, trust divine timing.

Gelukkig is het hele leven één groot experiment, een proces van trial & error.
Dus klooi maar gewoon verder, doe iets met je talenten, ontwikkel jezelf en
leer vertrouwen op je eigen kunnen. Terwijl je dat doet leer je vanuit jouw
groeiende bewustzijn jouw energie steeds beter te gebruiken.
Ja, je zit vol mooie, nieuwe ideeën, maar WACHT op iets buiten jezelf dat
bevestigt dat jouw idee inderdaad het juiste idee voor jou is, én dat de
timing klopt is om actie te ondernemen.
Dus al heb je een ongelooflijk inspirerend inzicht, een geweldig idee of werd
je enthousiast over een nieuwe cursus of een prachtige winterjas: wacht op
bevestiging in je buitenwereld voordat je actie onderneemt.
Een teken van het universum.
Een vraag van een klant.
Een spontane scheur in je oude winterjas.
Dan kun je doen wat goed en juist voelt.
Geduld hebben en wachten op ‘het moment’ is een grote uitdaging voor
Generators, want ze willen zo graag! Ze kunnen een half leven nodig hebben
om te leren vertrouwen op divine timing en hun innerlijke stem. Laat je niet
opjagen, fuck FOMO. Ontspan en forceer niks. Voel en neem waar. Als je als
Generator-type overhaaste beslissingen neemt (of je wacht juist te lang),
dan kan dat leiden tot FRUSTRATIE. Manifesting Generators ervaren
daarnaast ook BOOSHEID (net als Manifestors).

Ervaar jij frustratie/boosheid, dan is dat waarschijnlijk een teken dat jij niet
lang genoeg gewacht hebt. Je hebt je energie in iets gestoken dat misschien
wel een geweldig idee was, maar niet voor jou en/of niet op dat moment.
Of je wacht te lang. Je laat een mooie kans voorbijgaan uit angst of twijfel, of
blijft maar hangen in een relatie of een baan die je geen energie meer geven.
Frustrerend! Maar troost je: het leven bevat veel lessen… en nieuwe kansen.
De signalen van je lichaam en je omgeving oppikken is best moeilijk met alle
ruis en drukte om ons heen. Geen wonder dat steeds meer mensen willen
leren mediteren. Want alleen in de stilte, zonder alle prikkels van buitenaf, kun
je écht voelen wat je hart je ingeeft.
Beloning: voldoening
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Hoe zag jouw dag eruit als je tevreden en voldaan naar bed gaat?
Welk vooruitzicht zorgt ervoor dat jij fluitend naast je bed staat?
Hoe belangrijk is bewegen/sporten voor jou?
Welke rol speelt frustratie in jouw leven, wat frustreert jou?
Hoe ga je om met frustratie? Heb je een uitlaatklep?
Hoe kun je met meer compassie en zelfacceptatie naar jezelf kijken?

De strategie van de Manifestor - 'inform'
Wachten komt in het woordenboek van Manifestors niet echt voor. Ze zitten
vol leuke ideeën en hoeven niet te wachten op een bevestiging in de
buitenwereld zoals de Generator-typen. Zodra ze voelen dat ze een goed idee
hebben, kunnen ze aan de slag om het in de wereld te zetten.
Daar hebben ze anderen voor nodig. Hun strategie is dan ook: INFORMEREN.
Vertel alle betrokkenen wat je gaat doen zodat zij enthousiast kunnen
aanhaken.
Volg je die strategie niet dan ervaar je waarschijnlijk BOOSHEID. Je wordt
boos als je verwachtingen niet uitkomen, omdat mensen je niet begrijpen, niet
helpen of zelfs tegenwerken. Zie je boosheid als een teken dat JIJ ergens
mensen niet goed of niet tijdig geïnformeerd hebt over jouw plannen.
En was dat plan nou echt wel goed? Voelde je dat de tijd rijp was, of nam je
een overhaaste beslissing?
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Beloning: rust & vrede

Hoe voel je je als je niet genoeg beweging krijgt?
Welke rol speelt boosheid in jouw leven? Wat maakt jou boos?
Wanneer was je voor het laatst echt boos?
Hoe reageerde je en wat vind je nu van je reactie?
Wat vind je van jezelf als iets niet loopt zoals je had verwacht?
Hoe kun je milder zijn voor jezelf?
Wat had JIJ kunnen doen om die boosheid te voorkomen?

De strategie van de Projector - 'wait for recognition and invitation'
Projectors zijn coaches by design. Ze zien goed wat iemand nodig heeft en
willen graag helpen. Het enige probleem: niet iedereen zit te wachten op dat
goedbedoelde advies.
Projectors die continu ongevraagd hun kennis en vaardigheden proberen te
slijten bij mensen die er niet voor openstaan, raken VERBITTERD. Ze willen
erkend worden, waarom neemt iedereen ze voor vanzelfsprekend? Waarom
volgen mensen hun advies niet? Ze hebben er verstand van!
Herken jij dat gevoel? Dan heb jij jezelf vast te enthousiast in de etalage
gegooid en/of je diensten aan de verkeerde mensen aangeboden. Omring je
met de mensen die in potentie baat hebben bij jouw kennis en WACHT tot ze
je om advies vragen. En durf nee te zeggen tegen de mensen die niet bij jou
passen. Die kosten je alleen maar energie.
Beloning: succes
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Ben je verbitterd? Snel kribbig of geïrriteerd? Waarover?
Slaap je goed? Gun je jezelf genoeg rust?
Denk eens terug aan een moment waarop je werd uitgenodigd om jouw
kennis te delen – hoe voelde je je toen?
Voel jij je erkend om wat jij te bieden hebt?
Weet jij zelf wel wat je te bieden hebt?
Zie jij welke waarde je brengt?
Wat mag je loslaten of helen om je beter over jezelf te voelen?

De strategie van de Reflector - 'wait a lunar cycle'
Reflectors zijn de unicorns van deze wereld. Ze leveren geen energie – waar
generator-types veel ‘gedefinieerde’ (ingekleurde) energiecentra hebben en
daarmee kunnen vertrouwen op zelfgegenereerde, consistente energie, zijn bij
Reflectors alle centra open. Hun hele chart is wit.
In open centra neem je de energie op van de wereld om je heen. Hierin schuilt
grote wijsheid; Reflectors kunnen ons heel goed een spiegel voor houden. Ze
zijn niet erg goed in het nemen van de juiste, betrouwbare beslissing, omdat
ze makkelijk de energie van anderen oppikken en dan dingen gaan doen die
niet bij hun eigen design passen.
Daarom kunnen Reflectors het best een hele maancyclus (28 dagen)
WACHTEN voordat ze een besluit nemen. Anders kunnen ze enorm
TELEURGESTELD raken. “Is dit het? Totaal niet wat ik me had voorgesteld…”
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Beloning: verrast worden

Voel jij je verantwoordelijk voor het wegnemen of helen van de pijn van
anderen?
Wat mag jij zelf helen of loslaten om deze verantwoordelijkheid los te
kunnen laten?
Wie is verantwoordelijk voor de keuzes die iemand maakt? Wat is jouw
taak daarin?
Ben jij op de juiste plek? Met de juiste mensen? Zou een verandering
van omgeving jou goed doen?
Gun jij jezelf de tijd goede keuzes te maken?
Heb je mensen in je leven die als klankbord fungeren? Wat doen zij voor
jou?

STAP 4 - Innerlijke autoriteit:
hoe klinkt jouw innerlijke stem?
Je autoriteit (inner authority) is de beslisser in je lichaam.
Je interne raadgever.
Je hart, je onderbuik of je intuïtie: stiekem weet jij allang dat ze er nooit ver
naast zitten.
"Je eerste ingeving is altijd goed."
"Shit, ik wist het! Ik had er al een raar gevoel bij."

"Your authority is what can you trust to make decisions,
and it’s never the mind."
- Ra Uhu Ru

In je design staat bij inner authority welk energiecentrum (chakra) bij jou het
duidelijkst een signaal geeft. Bij de meeste mensen is dat het emotionele
centrum (de zonnevlecht/solar plexus). Met een emotionele autoriteit weet je
wanneer iets klopt, omdat het dan goed voelt.
Je kunt ook een ander centrum als autoriteit hebben, wat niet betekent dat de
overige centra jou geen antwoord geven. Het betekent alleen dat de stem van
de autoriteit het duidelijkst (en daarmee betrouwbaarst) is.

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende autoriteiten. Leer
die stem weer te volgen, dan maak je altijd de juiste keuze.

Emotionele centrum/solar plexus (emotional authority)
Jij neemt beslissingen op basis van je emoties, of iets goed of slecht voelt.

Sacrale centrum (sacral authority)
Luister naar je onderbuikgevoel. Stel ja- en nee-vragen om een helder
antwoord te krijgen.

Milt centrum (spleen authority)
Vertrouw op je instinct, je intuïtie. Het is je eerste ingeving en let goed op,
want het is een klein stemmetje dat zich maar één keer zacht maar duidelijk
uitspreekt. En vaak niet eens in een ja of nee, maar als klank (‘uh-hu’ voor ja of
‘uh-uh’ voor nee).

G centrum (G authority)
Als jij duidelijk weet waar je heen wil en wie of wat je bent in het leven, dan
weet jij dondersgoed welke keuze je te maken hebt. Dus vraag jezelf af: past
dit bij mij en waar ik voor sta? Bij waar ik mezelf zie over een aantal jaar?
Nee? Dan niet doen.

Ego centrum (ego authority)
Alles is goed, als je hart er maar sneller van gaat kloppen. Laat je hart
spreken, letterlijk.

Leren vertrouwen op je onderbuikgevoel is niet eenvoudig. We leven in
een wereld waarin we worden geacht 'verstandige' beslissingen te
nemen. En er is veel ruis, we staan de hele dag mentaal onder druk.
Daarom is het extra belangrijk om te bewegen, en niet de hele dag in je
hoofd te zitten. Luister naar je lijf en naar hoe het reageert op bijzondere
ervaringen/ontmoetingen in de wereld. Learn to read the signs... anders
mis je de magie!

"Knowledge comes from knowing
and wisdom comes from not-knowing, from innocence."

- Richard Rudd
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Herken je de werking van jouw autoriteit?
Herinner je je een moment waarop je niet naar je autoriteit hebt
geluisterd? Schrijf over dat moment.
Waarom deed je dat niet?
Wanneer heb je wél naar je autoriteit geluisterd? Wat heeft dat
opgeleverd?

STAP 5 - Incarnation cross:
wat is de rode draad in jouw leven?
En toen viel het grote boek met alle antwoorden uit de hemel en wist je
precies wat je hier te doen hebt op aarde.
Yeah, right.
Je bent echt zelf aan het roer van je leven. Hoe het eruit ziet en waar jij je
plezier, voldoening of succes uit haalt, dat bepaal jij.
Je incarnation cross licht wel een tipje van de sluier op. Het kruis heeft niks
met religie te maken: je incarnatiekruis is letterlijk het kruispunt van je zon
(jouw zelfexpressie, yang) en je aarde (dat wat je aardt, yin), je design
(onbewuste) en je personality (bewuste). Zie het als de rode draad in je leven,
iets wat je herkent als een regelmatig terugkerend thema in je leven.

“Human Design is the art of surfing the waves of destiny.”
- Peter Schoeber

Er zijn drie soorten crosses:
Left angle cross: Je hebt een wereldse missie, je bent gericht op het geheel.
Je ontmoet andere krachten in de wereld en jullie beïnvloeden elkaar.
Juxtaposition: Je hebt een specifieke missie, een duidelijke taak.
Right angle cross: Je hebt een persoonlijke missie. Je bent in dit leven gericht
op jezelf.
Met de naam van je incarnation cross op zak kun je de betekenis ervan hier
opzoeken:
https://humandesign.tools/incarnation-crosses
Met CTRL (of COMMAND) + F kun je in de webpagina zoeken naar jouw
specifieke kruis. Scheelt een hoop scrollen.
De cijfers achter de naam van je kruis zijn een combinatie van de
gatenummers van je zon en je aarde (kijk maar in het rode en zwarte rijtje bij
de planeten).
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Wat vertelt jouw incarnatiekruis jou?
Left angle of right angle: waar uit zich dat in in jouw leven?
Juxtaposition: welke concrete taak zie jij voor jezelf weggelegd?
Wat herken je direct in je incarnatiekruis?
Wat mag je nu loslaten van jezelf?

En nu?
Een typische Generator-vraag. ;-)
Eigenlijk zou dit al genoeg moeten zijn voor je. Met de vragen en oefeningen
die ik je heb voorgeschoteld, kun je al jaaaaaren zoet zijn.
Maar ik snap dat je nieuwsgierig bent, dat was ik ook toen ik me ging
verdiepen in Human Design. En veel antwoorden op de vragen die hebt, zitten
verstopt in je design.
Daarom geef ik je nog een paar tips om verder op onderzoek uit te gaan.
De volgende stap is je profiel (profile), de twee nummers. 4/6 bijvoorbeeld, of
1/3. In combinatie met je incarnation cross krijg je dan nog meer duidelijkheid
over jouw rol op aarde.
Op https://humandesign.tools/hd-profiles lees je alles over profielen en de
betekenis van beide getallen in jouw profiel.
Vervolgens kun je je verdiepen in de energiecentra, de gates (energiepoorten)
die je daarin actief hebt en de channels (kanalen) die twee gates aan elkaar
verbinden. Overal vind je thema’s en archetypen, deugden en valkuilen:
omarm ze allemaal. Het licht en het donker, het hoort allemaal bij jou.

Human Design is een feest van herkenning en een prachtig instrument voor
zelfontwikkeling en bewustwording. Ik gebruik het dan ook graag in mijn
schrijfcursussen en -coaching.
Weten wie je bent en wat je hier op aarde te doen hebt, geeft kracht aan je
authentieke schrijfstijl. Jouw design laat je bovendien zien waar we die
innerlijke criticus tegen kunnen komen die je altijd in de weg zit als je iets
spannends wil doen.

Wil je dat ik samen met jou naar je design kijk?
Wil je extra uitleg over bepaalde elementen in je chart?
Meer schrijfvragen, specifiek voor jou, zodat er nog veel meer kwartjes
kunnen vallen? Ik help je graag.
Voor 129 euro (incl. btw) duiken we een uur lang in jouw unieke design
tijdens een persoonlijk online consult. Klik hier om je aan te melden.
Met de inzichten die dat oplevert kun jij de komende maanden dingen anders
gaan doen in je leven en in je denken, waardoor je meer in lijn gaat leven en
schrijven, zoals je écht bent.
Ik hoop je snel te zien.
Liefs,

eva@durfteschrijven.nl

