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Η Στρατηγική Είναι το Κλειδί

  

Στο Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού υπάρχουν 4 διαφορετικές παραλλαγές
ανθρώπων, 4 γενετικοί Τύποι, και ο κάθε ένας από αυτούς, έχει τη συγκεκριμένη Στρατηγική
του.

      

  

Κάθε Τύπος έχει αναρίθμητες ατομικές παραλλαγές. Με την κατανόηση του Τύπου σας της
Στρατηγικής και του Προφίλ σας, έχετε έναν χάρτη που θα σας βοηθήσει να ζήσετε την
ζωή, που ήρθατε για να ζήσετε. Αμέσως μπορείτε να μάθετε το πώς μπορείτε να παίρνετε
τις σωστές αποφάσεις, του πώς να μπαίνετε στη ζωή με τον τρόπο που είναι ο σωστός για
σας. Όταν το κάνετε αυτό, μπορείτε να αρχίσετε να αποβάλλετε, το θυμό, την πικρία και
την απογοήτευση που βιώνετε, όταν μπαίνετε σε καταστάσεις που δεν είναι οι σωστές για
σας.
 Ζούμε στον κόσμο της Διτότητας. Καλό - κακό, όμορφο - άσχημο, νύχτα - μέρα, ευτυχία -
δυστυχία. Είμαστε εδώ για να βιώνουμε πάντοτε και τις δύο όψεις της ζωής, σε κάθε τομέα
της, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος αυτός ο κόσμος. Το Σύστημα του Ανθρώπινου Σχεδιασμού
μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε με τον, σωστό μηχανικά, για εμάς τρόπο. Είναι ένα
μηχανικό σύστημα. Εξηγεί τις λειτουργίες και τα μυστικά αυτού του κόσμου, εξηγεί την
Διτότητα. Δεν είναι ηθικό. Δεν περιορίζεται στην μια μεριά. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό,
γιατί πάντα τα αντίθετα είναι σφιχτά αγκαλιασμένα και αχώριστα. Δίνει την ευκαιρία στο
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κάθε άνθρωπο να ενσωματωθεί σε αυτόν τον κόσμο σωστά, σαν ο Eαυτός του.

  

  

Οι τέσσερις τύποι στο σύστημα του Aνθρώπινου Σχεδιασμού

    

Υπολογίζεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός είναι 6 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν ωστόσο μόνο
τέσσερις τύποι ανθρώπων - ακριβώς όπως υπάρχουν μόνο τέσσερις τύποι αίματος. Αυτοί οι
τέσσερις γενετικοί τύποι είναι οι Μανιφέστορες, οι Γεννήτορες, οι Προτζέκτορες και οι
Ρεφλέκτορες. Φυσικά, είμαστε λίγο πιo σύνθετοι από αυτό, και κάθε τύπος έχει
αναρίθμητες παραλλαγές. Υπάρχει ωστόσο ένα πολύ απλό σχέδιο στην κατανόηση κάθε
τύπου. Κάθε τύπος έχει μια στρατηγική που πρέπει ακολουθηθεί, έναν τρόπο λειτουργίας
στον κόσμο που είναι αληθινός στη φύση του και επομένως αποβάλλει την αντίσταση.

  

  

  

Μανιφέστορες

    

Αποτελούν μια πολύ μικρή μειονότητα του πληθυσμού (το 8% του). Είναι οι μόνοι αληθινοί
Εκκινητές/ Δράστες. Απλά δρουν ή βάζουν τα πράγματα άμεσα σε δράση. Χρειάζεται να
ενημερώσουν τους άλλους για αυτό που είναι έτοιμοι να κάνουν, προτού να ενεργήσουν.
Όταν ενεργούν χωρίς ενημέρωση, συναντούν την αντίσταση από τους γύρω τους, επειδή οι
άνθρωποι που συμμετέχουν στη ζωή του Μανιφέστορα/Δράστη, αισθάνονται συνήθως
αγνοημένοι, και ότι αυτός δρα ανεξέλεγκτα, άρα επικίνδυνα...
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Κυρίαρχο αρνητικό συναίσθημα του: Θυμός 
Στρατηγική: Ενημερώστε πριν δράσετε.

  

  

Γεννήτορες

    

Η πλειοψηφία του πληθυσμού (70% του πληθυσμού) είναι οι Γεννήτορες. Ξέρουν αυτό που
είναι σωστό για αυτούς να κάνουν ή να πουν, μέσω της  απάντησής τους σε κάτι - όχι μέσω
του Μυαλού. Η απάντησή τους είναι κάτι που βγαίνει είτε λεκτικά είτε σαν αίσθηση μέσα
τους, την στιγμή που θα ερωτηθούν. Όταν ξεκινούν, και δεν περιμένουν για να ακούσουν την
απάντηση μέσα τους, αναμιγνύονται συχνά στα λάθος πράγματα, μιας και δεν είναι
Δράστες, και κατόπιν απογοητεύονται και εγκαταλείπουν γιατί συναντούν την αντίσταση. 
Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες στους Γεννήτορες, οι καθαροί Γεννήτορες και οι
Μανιφεστορικοί Γεννήτορες. Η ομοιότητά τους είναι ότι πρέπει και οι δυό να περιμένουν να
ερωτηθούν για να απαντήσουν, και η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι, μετά από την
απόκριση τους σε κάτι, οι Μανιφεστορικοί Γεννήτορες μπορούν να ενεργήσουν
γρηγορότερα από τους καθαρούς Γεννήτορες.

  

Κυρίαρχο αρνητικό συναίσθημα: Η απογοήτευση στον καθαρό Γεννήτορα και η
απογοήτευση σε συνδυασμό με θυμό στον Μανιφεστορικό Γεννήτορα. 
Στρατηγική: Περιμένετε προτού ενεργήσετε έως ότου να είστε καθαροί στην
απάντησή σας. Μην ξεκινάτε!

  

  

Προτζέκτορες

    

Οι Προτζέκτορες (21% του πληθυσμού) είναι φυσικά ικανοί να εργαστούν και να
καθοδηγήσουν την ενέργεια των άλλων, αλλά μόνο όταν αναγνωρίζονται για τις
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δυνατότητες και τα γνωρίσματά τους. Οι Προτζέκτορες ξέρουν ότι αναγνωρίζονται και
εκτιμώνται όταν λαμβάνουν την κατάλληλη πρόσκληση. Χωρίς την πρόσκληση, ο
Προτζέκτορας δεν ξέρει εάν θα μπορέσει να βάλει τα ταλέντα και τις δυνατότητές του σε
χρήση με τέτοιο τρόπο που να είναι φυσικός ή υγιής για αυτόν. Οι προτζέκτορες
χρειάζονται περισσότερο την γνώση του εσωτερικού τους σχεδίου από τους Μανιφέστορες
και τους Γεννήτορες προκειμένου να μπορούν να διακρίνουν το ποιές προσκλήσεις είναι
σωστές για αυτούς. Όταν αναγνωρίζονται για αυτό που είναι πραγματικά, έρχονται στην
αληθινή τους δύναμη. Εάν προσπαθήσουν να ενεργήσουν ή να ενωθούν με τους άλλους
χωρίς την κατάλληλη πρόσκληση, τότε συναντούν την αντίσταση.

  

Κυρίαρχο αρνητικό συναίσθημα: Πικρία 
Στρατηγική: Περιμένετε για όλες τις ιδιαίτερες προσκλήσεις στη ζωή: στο γάμο,
στη σταδιοδρομία, στην οικογένεια, στην αγάπη, κ.λπ. Μην αναζητάτε και μην
ξεκινάτε.

  

  

Ρεφλέκτορες

  

Ο σπανιότερος των τεσσάρων τύπων, ο Ρεφλέκτορας (λιγότερο από το 2% του πληθυσμού)
είναι ανοικτός στον κόσμο με κάθε τρόπο. Παίρνουν τους άλλους βαθιά μέσα τους. Οι
Ρεφλέκτορες είναι συχνά βαθιά διαταραγμένοι λόγω της έλλειψης της αυτο-γνωσίας και
λόγω του δυσμενούς προσδιορισμού, αλλά μπορούν να γίνουν πολύ σοφοί εάν καταλάβουν
την ανοιχτότητα τους και το πώς να δουλέψουν με αυτήν. Οι Ρεφλέκτορες που δεν ξέρουν
τον εαυτό τους αληθινά μπορούν να απογοητευθούν βαθιά στη ζωή. Πρίν λάβουν τις
σημαντικές αποφάσεις, πρέπει να περιμένουν για τον κύκλο του φεγγαριού (περίπου 28
ημέρες) επειδή η κίνηση της Σελήνης μέσω του Ζωδιακού Τροχού δίνει στον Ρεφλέκτορα
την πρόσβαση στην εσωτερική σοφία του/της κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οι Ρεφλέκτορες
χρειάζεται να καταλάβουν περισσότερα για το Σχέδιό τους και το σύστημα του Ανθρώπινου
Σχεδιασμού, από οποιονδήποτε άλλο τύπο για να μπορέσουν να εφαρμόσουν επιτυχώς τη
Στρατηγική τους. 
Κυρίαρχο αρνητικό συναίσθημα: Απογοήτευση 
Στρατηγική: Περιμένετε τον κύκλο της Σελήνης (28 ημέρες) πρίν λάβετε
σημαντικές αποφάσεις.
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