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Ο χάρτης του Ανθρώπινου Σχεδιασμού (Mandala)
    

Πολλά πράγματα αποκαλύπτονται σε ένα χάρτη, με πιο σημαντικά τον Τύπο και την
Στρατηγική σας. Αυτό είναι βαθιά σημαντικό, γιατί είναι η εφαρμογή αυτής της Στρατηγικής
που θα επηρεάσει και θα μετασχηματίσει τη ζωή σας.

      

    

Μια άλλη αξιοπρόσεκτη πτυχή ενός χάρτη, είναι η σαφής αναγνώριση αυτού που λειτουργεί
στο Συνειδητό και στο Ασυνείδητο επίπεδο σε κάθε άτομο, και είναι διαφορετικό σε κάθε
άτομο. Αυτό είναι παρά πολύ χρήσιμο από μια ψυχολογική προοπτική.

  

    

Οι ιδιότητες που είναι με διαύγεια και συνέχεια "εσείς" σκιαγραφούνται με ακρίβεια στο
χάρτη σας, καθώς επίσης και οι πτυχές σας, που φαίνονται να έρχονται και να φεύγουν
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ανάλογα με το ποιος είναι γύρω σας. Τα έμφυτα γνωρίσματά σας και οι έμφυτες
ευαισθησίες σας προς τους άλλους προσδιορίζονται επακριβώς, ώστε να μπορείτε να δείτε
το που είστε ανοικτοί στον προσδιορισμό, στον έλεγχο και το χειρισμό των άλλων.

    

Ο χάρτης επίσης σας αποκαλύπτει το εάν μπορείτε να εμπιστευθείτε την διαίσθηση σας, το
ένστικτο ή τα συναισθήματα σας στη λήψη των σημαντικών σας αποφάσεων. Μπορείτε να
μάθετε αυτό που σε σας είναι αξιόπιστο και σταθερό και σε τι, να δώσετε βάση, ως προς τη
λήψη των αποφάσεων στη ζωή σας.

    

Και το πιο σπουδαίο! Το πιο απλό και σπουδαίο, αυτό που μπορεί ν αλλάξει την ζωή του
κάθε ενός μας από κόλαση σε παράδεισο, ο Τύπος και η Στρατηγική σας, σας δίνονται με
τον δωρεάν Χάρτη σας.

  

  Σωματογράφημα
  

Τα Κέντρα

  

Στην αρχή της κατανόησης των Κέντρων είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι
οποιοδήποτε Κέντρο έχουμε Ανοικτό (Λευκό) στο χάρτη μας, εκεί είναι και το σημείο όπου
είμαστε ανοικτοί στον Προσδιορισμό των άλλων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αυτά είναι
"χαλασμένα" ή "σπασμένα", αλλά ότι είναι τα Κέντρα στα οποία δεχόμαστε τις εμπειρίες
της ζωής. Με άλλα λόγια καθώς οι αύρες των άλλων έρχονται σε επαφή με την δική μας,
στα Λευκά μας Κέντρα παίρνουμε, τα αντίστοιχα Χρωματιστά των άλλων, και τα
μεγενθύνουμε. Το ίδο συμβαίνει και αντίστροφα. Αυτό μας οδηγεί συνήθως, αντί του να
γίνουμε Σοφοί μέσω αυτής της εμπειρίας,  στο να ζήσουμε μια ζωή που απλά δεν είναι η
δική μας.
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    Οι αποφάσεις σας διαμορφώνουν τη ζωή σας  Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από το να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Κάθεαπόφαση που παίρνουμε ασκεί τεράστια επίδραση στις ζωές μας. Οι αποφάσεις καθορίζουντις ζωές μας. Οι μικρές δεν φαίνονται να είναι σημαντικές, αλλά ο αντίκτυπός τους επάνωμας, βαραίνει καθώς αρχίζουν να προσθέτονται.    Η χρήση της Στρατηγική σας σάς επιτρέπει να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Ότανπαίρνετε μια απόφαση που ξέρετε ότι είναι αξιόπιστη και σωστή, δεν έχετε καμίαεσωτερική ένταση γύρω από αυτήν. Όταν αισθάνεστε άνετοι με μια απόφαση, μπορείτε ναχαλαρώσετε στη ζωή σας όλο και περισσότερο. Με τη γνώση του πότε να πείτε "όχι",ελαφρύνετε τον εαυτό σας από δραστηριότητες, υποχρεώσεις και ανθρώπους που δεν είναισωστοί για σας. Η εξάντληση που προκύπτει από την  υπερ-δέσμευση ή την δέσμευση σταλανθασμένα πράγματα, αρχίζει να εξαφανίζεται.    Το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού μπορεί να σας δώσει έναν τρόπο, μια Στρατηγική,για να έχετε πρόσβαση στη μοναδική εσωτερική σας γνώση, του τι λειτουργεί για σαςπροσωπικά, και τί όχι. Σας δείχνει σε τι να δώσετε την προσοχή σας προκειμένου ναληφθεί η σωστή απόφαση. Διδάσκει πώς να ξέρετε πότε είστε καθαροί για μια απόφαση καιπότε πρέπει να πάρετε περισσότερο χρόνο γι αυτήν. Η Στρατηγική είναι απλή για ναακολουθηθεί και όμως τιμά τη μοναδικότητά σας και την πολυπλοκότητά σας ως άνθρωπο.    Η δυνατότητά σας να εμπιστευθείτε τις αποφάσεις σας έχει τη δύναμη να αλλάξειολόκληρη την ζωή σας. Είναι το θεμέλιο της προσωπικής μεταμόρφωσης. Ζώντας σύμφωναμε τη Στρατηγική σας, μένετε υγιείς και δονούμενοι. Συνεχίζετε να εξελίσσεστε.Ελευθερώνετε σταδιακά τον εαυτό σας από τον προγραμματισμό και τον Προσδιορισμό τωνεξωτερικών δυνάμεων όπως η κοινωνία, η οικογένεια, ή ο εργασιακός χώρος. Όλο καιπερισσότερο, ζείτε αυτό που είναι εγγενώς και μοναδικά εσείς.
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