Keuzes
maken
met

Human
Design

Hoe je de wijsheid van je lichaam toegankelijk kunt maken
kees voorberg

Keuzes maken, beslissingen nemen, het was voor Kees Voorberg lange tijd niet gemakkelijk.
Soms wist hij echt niet wat hij wilde. Andere keren wist hij het wel, maar durfde hij zijn eigen
‘weten’ niet te vertrouwen, waardoor hij er erg lang over bleef nadenken. In de loop van zijn leven
ontwikkelde hij een gezond gevoel van zelfvertrouwen, maar keuzes maken bleef een zwak punt.
Tot hij, nu alweer jaren geleden, kennismaakte met Human Design.
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uman Design maakte me duidelijk wat een bij mij
passende manier is om keuzes te maken. Met die
kennis kon ik mijn oude gewoonte loslaten om op
een niet passende manier mijn keuzes te maken.
Kiezen is daardoor voor mij zo veel gemakkelijker, effectiever en bevredigender geworden. In dit artikel beschrijf ik waar
het bij Human Design om gaat. Ieder mens heeft een eigen,
passende manier om de wijsheid van het lichaam te raadplegen. Human Design maakt je duidelijk wat de bij jou passende
manier is. Behalve voor mezelf gebruik ik Human Design ook
bij de begeleiding van cliënten. Dat doe ik door hen informatie over hun persoonlijke design te geven in de vorm van een
reading en/of door die informatie met hen te onderzoeken in
een coachtraject.

van je eigen design opvragen door je gegevens in te voeren op
de website jovianarchive.com onder de knop ‘free chart’. Ieders
design is anders, maar er zijn wel overeenkomsten tussen het
design van verschillende mensen. In het beeld zie je negen
verschillende energiecentra, die met elkaar verbonden zijn via
kanalen. Ieder centrum staat voor een ander type energie. Elk
centrum is ofwel ingekleurd, ofwel wit. Bijna alle mensen hebben een combinatie van gekleurde en witte centra. Een klein
percentage heeft alleen maar gekleurde of alleen maar witte
centra.

Wat is Human Design?
Human Design is een tamelijk nieuw instrument voor persoonlijke ontwikkeling. Het maakt duidelijk wat een manier
van leven en werken is die echt bij je past en die geworteld is
in jouw specifieke aanleg. Veel mensen leven en werken op een
aangeleerde manier, die niet echt bij hen past. Human Design
laat zien dat je effectief bent en voldoening in je leven vindt als
je leeft naar je eigen aanleg. Human Design is niet dogmatisch;
je hoeft de informatie niet zomaar aan te nemen. De uitnodiging is om te onderzoeken wat voor jou waar is en wat niet.
De informatie die Human Design geeft, is een integratie van
de wijsheid uit vier verschillende wijsheidstradities: astrologie, Kabbalah, I Ching en het chakrasysteem. Net als in de
astrologie worden je geboortetijd en -plaats als uitgangspunt
genomen. Die bepalen je design. Eerlijk gezegd begrijp ik zelf
niet hoe dat mogelijk is, waardoor ik aanvankelijk behoorlijk
sceptisch tegenover deze benadering stond. Maar ik heb onderzocht wat voor mij klopt en wat niet en ik vond veel dingen die
klopten en die voor mij erg behulpzaam waren. Daardoor stond
mijn scepsis me niet in de weg om er veel aan te hebben. Wat
ik niet herken, laat ik voor wat het is.
Je geboortegegevens leveren een beeld op van je design. In
afbeelding 1 zie je daar een voorbeeld van. Je kunt het beeld

De ingekleurde of gedefinieerde centra zijn de centra waar we
een stabiele eigen energie hebben. We zijn hier betrekkelijk
weinig beïnvloedbaar door onze omgeving en daarom kunnen
deze centra een rol spelen in ons proces van keuzes maken. In
de open centra staan we veel meer open voor beïnvloeding door
anderen of door situaties en door ervaringen in onze persoonlijke geschiedenis. Daar is niets mis mee. Gedefinieerd of open:
het een is niet beter of slechter dan het andere. In de open centra kunnen we levenservaring opdoen en wijs worden. Maar ze
zijn niet geschikt om onze beslissingen op te baseren.

De uitnodiging is om te onderzoeken
wat voor jou waar is en wat niet.

Human Design heeft veel toepassingsmogelijkheden. Ik beperk
me in dit artikel tot het benutten ervan bij het nemen van
beslissingen. Twee aspecten spelen daarbij een rol: strategie en
autoriteit. Je beslissingen maken je effectief in je handelen en
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schenken je voldoening als je de bij jouw design passende strategie en autoriteit toepast.

De passende strategie
Ieders design is anders. Maar voor het bepalen van de bij jou
passende strategie worden de designs ingedeeld in vier groepen. Elke groep heeft een andere aanbevolen strategie ten
opzichte van het nemen van beslissingen.
De strategie van de generator (70% van de designs vallen binnen
deze categorie). Als je je design aanvraagt, wordt dit vermeld als
‘generator’ of ‘manifesting generator’. Dat zijn twee subcategorieën, waar ik hier niet op inga. De overeenkomst tussen alle
generators is dat ze een gedefinieerd sacraal centrum hebben.
Dat maakt dat ze veel energie beschikbaar hebben om dingen
tot stand te brengen. De valkuil is dat ze die energie te veel
versnipperen, omdat er zo veel dingen zijn waar hun energie
naar uitgaat. Daarom is de passende strategie voor de generator:
wacht op de vraag . Als je actie een respons is op een
vraag, die uit de omgeving naar je toekomt, zal je je energie op
de meest effectieve manier gebruiken en zal dat je de meeste
voldoening schenken. Neem dus niet zelf het initiatief, maar
wacht tot er een vraag komt.
De strategie van de projector (21%). Projectors hebben niet de
energie tot hun beschikking die generators wel hebben. Zij zijn
hier niet om uitvoerend werk te doen, maar om anderen te
leiden en te adviseren. Veel coaches zijn projectors. Die komen
het best tot hun recht als er persoonlijke erkenning is voor
de waarde van hun inbreng. Daarom is de strategie voor de
projector: wacht op de uitnodiging . Een uitnodiging is
persoonlijker dan een vraag. Als jij wordt uitgenodigd, behelst
de uitnodiging de erkenning van de ander, dat juist jij degene
bent die hier iets te bieden heeft. Die erkenning geeft jou de
energie om je bijdrage optimaal te kunnen leveren.
De strategie van de manifestor (9%). Dit is de enige categorie
mensen voor wie het goed werkt om dingen op eigen initiatief kunnen doen. Ze zien wat er nodig is en kunnen daarnaar

Je beslissingen maken je effectief in je handelen
en schenken je voldoening als je de bij jouw
design passende strategie en autoriteit toepast.

handelen. Hun valkuil is dat ze niet begrijpen dat anderen niet
hetzelfde zien wat zij zien. Daarmee kunnen ze mensen van
zich vervreemden en weerstand oproepen. Daarom is de passende strategie voor hen: geef informatie . Vertel anderen
wat jij ziet, wat je daaruit concludeert en wat je van plan bent
te gaan doen. Daarmee maak je het mogelijk dat anderen jou
kunnen begrijpen en neem je de weerstand weg, die je zou
kunnen oproepen met je beslissing.
De strategie van de reflector (1%). Bij reflectoren zijn alle centra
open. Zij hebben dus geen stabiele eigen energie, maar reflecteren de energie van de wereld om hen heen. Door hun openheid
worden ze sterk beïnvloed (geconditioneerd) door hun omgeving en is het moeilijk voor hen om te weten wat ze echt zelf
willen. Daarom is hun strategie: wacht een volledige
maancyclus voor je belangrijke beslissingen neemt. In die
tijd worden alle aspecten van je design door de maan belicht en
dat geeft je helderheid over wat voor jou de passende keuze is.
Je strategie is de basishouding van waaruit je keuzes kunt
maken die werkelijk bij je passen. Maar om een concrete beslissing te nemen heb je vervolgens je autoriteit nodig. Immers, als
er een vraag of een uitnodiging is, is het aan jou om daar ja of
nee op te zeggen. Hoe maak je die keuze?

Autoriteit
Het uitgangspunt van Human Design is dat je denken (je mind)
nooit de basis is om beslissingen te nemen. Dat is een nogal
revolutionair uitgangspunt in een wereld waarin het denken zo’n belangrijke plaats inneemt. De meesten van ons zijn
geneigd een keuzeprobleem te gaan overdenken. Het denken
kan wel een bijdrage leveren: het kan mogelijke consequenties van een keuze in beeld brengen, het kan metingen doen.
Dat kan een goede voorbereiding zijn voor het maken van een
keuze. Maar ons denken kan zelf geen beslissingen nemen.
We kunnen beslissingen nemen vanuit de wijsheid van ons
lichaam. Maar voor verschillende mensen is de toegang tot die
wijsheid verschillend. Je design laat je zien op welke manier jij
toegang kunt verkrijgen tot de wijsheid van jouw lichaam. In
Human Design wordt dat je autoriteit genoemd. Human Design
onderscheidt zeven verschillende autoriteiten. Ik behandel in
dit artikel de drie meest voorkomende. Meer dan 90% van de
mensen heeft een van deze drie autoriteiten.
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Emotionele autoriteit. Als in jouw design je solar plexus gedefinieerd (ingekleurd) is, beschik je over emotionele autoriteit.
Dat betekent dat je eigenheid hebt op het emotionele vlak. Je
gevoelens zijn daardoor een betrouwbare richtingwijzer bij het
nemen van beslissingen. Het is kenmerkend voor gevoelens dat
er schommelingen zijn. De emotionele golf kent zijn toppen en
dalen. Om tot helderheid te komen moet je de tijd nemen om
de emotionele golf uit te laten golven. Het werkt het best als je
al je emoties kunt toelaten in je ervaring, zonder daar meteen
naar te handelen. Voor mensen met emotionele autoriteit is
er geen wijsheid in het moment. De tijd moet zijn werk doen.
Het is van tevoren niet te zeggen hoeveel tijd er nodig is om
tot helderheid te komen. Het algemene advies is om er minstens een nachtje over te slapen, maar soms is er veel meer tijd
nodig. Als je de emotionele golf met zijn toppen en dalen kunt
toelaten en het geduld opbrengt om je beslissing uit te stellen,
zal je merken dat er geleidelijk helderheid ontstaat over wat
je wilt. Omdat de emotionele golf altijd doorgaat, is dat nooit
100% helderheid. Maar je voelt op een gegeven moment dat je
voldoende helderheid hebt om je beslissing te kunnen nemen.
Het algemene advies voor het nemen van beslissingen: ‘volg je
hart’ is dus niet voor iedereen van toepassing. Mensen met een
open solar plexus worden in hun gevoelsleven te veel beïnvloed
door hun omgeving, om betrouwbare beslissingen te kunnen
nemen op basis van hun gevoelens. Zij moeten zich bij het
nemen van beslissingen baseren op hun eigen autoriteit, die
anders is. Maar ook voor mensen met een gedefinieerde solar
plexus is het volgen van je hart niet iets wat je in het moment
kunt doen, maar een proces dat tijd en aandacht nodig heeft.
Sacrale autoriteit. Je beschikt over sacrale autoriteit als je emotionele centrum (solar plexus) open (wit) is en je sacrale centrum
gedefinieerd (ingekleurd). Mensen met sacrale autoriteit zijn
altijd generators. Hun strategie is dus: Wachten op de vraag.
Hun autoriteit is om te luisteren naar hun onderbuikgevoel op
het moment dat ze die vraag krijgen. Ik zeg ‘luisteren’, omdat
veel mensen met sacrale autoriteit dit gevoel letterlijk als een
geluidje in de buik ervaren. Een tweetonig huh-huh dat van
laag naar hoog gaat als het ‘ja’ is en uh-uh, dat van hoog naar
laag gaat als het ‘nee’ is. Voor anderen is het meer een ‘weten’,
zonder dat er een auditief signaal wordt waargenomen. Er is

De meesten van ons zijn geneigd een
keuzeprobleem te gaan overdenken.
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verder geen ‘verhaal’ bij. Dit is de manier waarop de wijsheid
van het lichaam opereert bij mensen met sacrale autoriteit. De
uitdaging voor deze mensen is om dit signaal te leren vertrouwen. Het lastige daarbij is dat je denken je vaak wel een verhaal
vertelt, en dat wijst vaak een andere kant op dan je onderbuikgevoel. Misschien krijg je een uitnodiging om ergens aan mee
te doen en vertelt je denken je dat dat een veelbelovende kans
is en zegt je onderbuik ‘nee’. Er is tijd en oefening voor nodig
om de wijsheid van je lichaam te leren vertrouwen. Mary Ann
Winiger, een vrouw met deze autoriteit, heeft een interessant
boek geschreven over haar jarenlange experiment hiermee, en
wat dat haar heeft opgeleverd.1 Als je onderbuikgevoel geen
duidelijk signaal geeft, is het de uitdaging om niet je toevlucht
te nemen tot andere manieren om je beslissing te nemen. Je
kunt dan bijvoorbeeld aan degene die jou gevraagd heeft vragen
om de vraag nog eens met andere woorden te stellen. Of om de
vraag op een later moment nog eens te stellen.
Miltautoriteit. Als je emotionele centrum en je sacrale centrum
beide open (wit) zijn en je miltcentrum is gedefinieerd (ingekleurd), dan is er sprake van miltautoriteit. Je hebt dan een
intuïtief weten wat voor jou de juiste beslissing is. In tegenstelling tot de emotionele autoriteit gaat het hier wel om wijsheid in het moment. Je kunt het ervaren als wel of niet ergens
mee resoneren. De milt gaat over je welzijn; vanuit deze autoriteit weet je wat goed voor je is en wat niet. De kunst is om
snel te handelen op basis van dit weten. Als je wacht, gaat het
moment voorbij. Dan gaat je mind zich ermee bemoeien, met
alle verhalen en ja-maars, en dan wordt deze autoriteit gemakkelijk overruled.

De dwang loslaten
Human Design biedt zeer concrete aanwijzingen voor het
maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Maar zolang
onze geconditioneerde mind de baas speelt in ons leven is het
niet gemakkelijk deze aanwijzingen te volgen. Experimenteren
met je eigen strategie en autoriteit, en onderzoeken wat dat je
oplevert, kan helpen om er geleidelijk meer vertrouwen in te
krijgen. Dan kun je de dwang van je denken, met zijn altijd
terugkerende twijfels, steeds meer gaan loslaten.

1 Mary Ann Winiger, A revolution of one. Sedona, AZ, USA, 2007.

