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Q&A

Trend Human Design

Handleiding voor je leven

‘Ja, ja, het was een
vingeroefening’

Na de hype van The Secret is er nu The Experiment. Importeur Guido
Wernink: ‘Dit staat haaks op het idee van deze tijd dat alles maakbaar is.’

Jojanneke is gelanceerd als tv-babe
bij Powned. Koster mist haar nu al
en sprak haar moed in. ‘Het is een
begin.’

...

AMSTERDAM

Nou, schat, wat vond je er zelf van,
je eerste proefoptreden bij
Powned?
‘Je hebt het gezien?’

...

AMSTERDAM

Kaartje trekken, handje lezen, sterretjes kijken. Dat weten we nu wel. Tijd
voor iets nieuws op het gebied van
levensbewegwijzering, vonden Ko en
Jo – fervente spiritisten. En poef! Het
was er. Het leek The Secret wel. Human Design, reeds zeer populair in
Amerika, begint steeds meer zieltjes
te winnen in Nederland. Het gaat ervan uit dat ieder mens een uniek ontwerp, design, heeft. Het geeft antwoord op de aloude vragen: waarom
ben ik op aarde? Wat is mijn levensopdracht? En ja, dat zouden uw stukjesschrijvers nou ook wel eens willen
weten. Het zal toch niet zo zijn dat
wij bestemd zijn voor pagne drinken,
en pagne drinken alleen? Alhoewel...
Maar goed, na een consult bij analist
en trainer Guido Wernink (35), die
het systeem in Nederland voet aan de
grond deed krijgen, blijkt dat het niet
dergelijke specifieke informatie kan
geven. Maar zonder verder in details
te treden, want hé, jullie weten al genoeg omtrent onze persoontjes, wat
de iets grotere lijnen betreft is het de
spijker op z’n kop.

Lyrisch
Human Design (HD) is ontwikkeld
door Robert Alan Krakower, ook bekend als Ra Uru Hu, een Canadese
ondernemer die natuurkunde studeerde. Krakower kreeg in 1987 op
Ibiza een ‘mystieke ervaring’, waarin
hij het systeem ‘door kreeg’. In weerwil van zijn bijnaam is Ra pragmatisch. Hij testte het systeem jarenlang
tot hij de methode betrouwbaar achtte. Over HD stelt hij: ‘Zie maar voor je
zelf in de praktijk of het systeem gelijk heeft.’ Het wordt daarom ook wel
The Experiment genoemd. De lyrische online reacties bekijkend op
HD, lijkt het experiment geslaagd.
Het is daarnaast een pretpakket voor
degenen die niet kunnen kiezen tussen wat de observerende en esoterische wetenschap te bieden heeft. Astrologie, genetica, I Ching, Kabbala,
fysica, astronomie, biochemie, chakraleer: het zit er allemaal in.
In essentie komt het systeem volgens

Ja.
‘En?’
Eerlijk?
‘Ja.’
Jouw item waarin je in PvdA-tenue
bejaarden hun stemkaart ontfutselde met de belofte PvdA te stemmen, was het beste, want nieuwswaardig en met humor, maar...
‘Maar...’
De uitzending was een beetje verbeten. Die aanval op Rosenmöller
die Rutte te hard zou hebben aangepakt in een slecht bekeken Ikonprogramma. Who cares?
‘Dat was wel een beetje waar.’

‘Zie maar voor je zelf in de praktijk of het systeem gelijk heeft.’ KICK SMEETS

‘Ik ben er
nu 15 jaar
mee bezig.’
Guido Wernink verveelt zich niet.

Wernink – die na zijn eerste reading
met Ra ‘verkocht’ was – neer op hoe je
keuzes kunt maken in het leven. ‘Het
belangrijkste dat HD doet is je handvatten reiken om beslissingen te nemen vanuit jezelf. Het geeft een
blauwdruk, een handleiding. Het systeem laat zien hoe jij geprogrammeerd bent, hoe de chemie met anderen daardoor is. Ik doe ook wel

Vacature

NIEUWE JO? NU SOLLICITEREN!
Kom maar door, dames. Jo is bijna
go, dus u mag solliciteren voor die
fantastische hondenbaan die u beroemd maakt.
Even de voorwaarden.
U dient blond te zijn, liefst blauwe ogen en zeer academisch geschoold.
Dubbele titels en een klassieke
opleiding zijn een vereiste, want
Koster, een studieus klimmertje,
heeft wat te compenseren. Voorkeur gaat uit naar Rijksuniversiteit
Groningen.

Wat je links verwijt, moet je niet
zélf doen. Je moet Rosenmöller
aanpakken als hij níet kritisch is.
‘Daar heb je wel een punt. Wat vond
je van onze presentator?’

U leest Vergilius, Kafka en Thomas
Mann en spelt Grazia, Vanity Fair en
The Economist.
U weet wat hip is, maar lacht erom.
U heeft de mobiele nummers van
Bram Moszkowicz, maar hoeft hem
nooit te bellen, want hij belt u wel.
U werkt altijd, want u bent een
calvinist in uw diepste zijn.
U staat nu ergens achter de bar aan
een Amsterdamse gracht in een café.
U heeft geen personal manager,
want u weet eigenlijk nog niet dat u
geschikt bent.

Zitkuil Femke

Femke Halsema houdt van de jaren ’70, en niet alleen
van de muziek. Tegen Nu.nl: ‘Ik was helaas te jong om
de gekte van die periode bewust mee te maken.’

eens consults voor gezinnen. Alle verhoudingen vallen dan op hun plek.’

Bijgepraat
Er wordt naar twee momenten gekeken. ‘Dat van geboorte, wanneer je
bewuste kant, je persoonlijkheid
wordt gevormd en een datum en tijdstip bijna drie maanden daarvoor, als
alle genetische informatie vastligt: je
onbewuste kant, je design.’ Daaruit
rolt een bodygraph; een overzicht van
je eigen design. Wernink: ‘Human
Design staat haaks op het idee van
deze tijd dat alles maakbaar is, dat
mensen alles maar moeten najagen.
Uit het systeem, dat uitgaat van vier
types, blijkt juist dat de meeste mensen er beter aan doen af te wachten.
70 procent van de mensheid zou een
Generator zijn: dit type weet door af
te gaan op zijn onderbuikreactie wat
goed voor hem is. Projectors (21 procent) zijn geboren om anderen te begeleiden en bewust te maken van ta-

lenten, maar dienen daarvoor eerst
‘uitgenodigd’ te worden. Manifestors
(8 procent) zijn bedoeld om onafhankelijk te handelen en te ondernemen. Reflectors (1 procent) zijn erg
open en beïnvloedbaar, waardoor ze
moeilijk begrijpen wie ze zelf zijn.
Maar ze weten als geen ander wat er
in hun omgeving gaande is.’
Wernink geeft consulten en lezingen op het gebied van HD. Momenteel richt hij zich op consulten en Living Your Design workshops. ‘Die
helpen je design in praktijk te brengen. Je blijft nieuwe dingen ontdekken. Ik ben er nu 15 jaar mee bezig en
blijf hier de rest van m’n leven zoet
mee.’ Voor wie minder tijd heeft: een
consult duurt twee uur, en je bent bijgepraat over je levensbestemming.
En voor wie dan verslaafd is: aan het
eind van het jaar komt Ra voor het
eerst in veertien jaar weer naar Amsterdam. Bezoekje doen! Alleen al
om die naam. 1

Hij moet nog een beetje oefenen.
‘Ja, hij deed het voor de tweede keer.
Dit kan nog stukken beter.’
Hij moet als Jon Stewart in The
Daily Show rustig zitten. En naar
het scherm kijken als je fragmenten gebruikt ter ondersteuning
van een verhaal. Soms nog een
keer instarten en dan zeggen:
‘Zien we dat nou goed?’
‘Dat is wel iets om over na te denken.
Het was nog een vingeroefening hè?’
Rutgers reportage over die PVV’er
die 29e staat op de lijst, een leraar
Duits, was lekker vals. Vooral die
Gilles de la Tourette-aanval van
Duitse oorlogskreten.
‘Ja, dat was goed.’
Zeg, ga je zelf nog wat zeggen,
want voor een Q&A ben ik wel heel
veel aan het woord geweest.
‘Schatje, kom jij nog eens langs?’ 1

Liberaal ter linker zijde

NUMMER 38 BELT U WAKKER OP
Ze staat op nummer 38 van de PvdAlijst en gaat het niet halen als de peilingen kloppen.
Jammer, want ze is een van de
laatste vrijzinnige PvdA’ers, zo’n liberaal bij de verkeerde partij. Mei Li Vos
stuurde daarom een wanhopig charmant hyvesbericht.
Ze gaat je woensdag, op verkiezingsdag, wakker bellen, als je daar
prijs op stelt tenminste.
Wat zou Mei Li ons nog kunnen
vertellen wat wij niet weten in die
loze uren tussen laat nachtelijk café-

Zitkuil Femke (2)

Hmm. Maar naakt op een poster staan,
zoals ooit bij toen nog de PSP, durft ze
dan weer niet, biechtte ze ooit op aan Ko.

beraad met haar en het wakkerworden bericht?
‘Als je denkt dat je wél een voicemailtje nodig hebt om je even te
herinneren aan de verkiezingsdag
en dat je je stemkaart en ID bewijs
moet meenemen wil ik je wel een
voicemailtje sturen. Of aan je vrienden’, schrijft ze.
‘Gratiess en natuurlijk gebruiken
we de nummers alleen voor deze
wakeupservice’.
U kunt ook op vrijzinnigen bij
VVD, D66 of GroenLinks stemmen.

Zitkuil Femke (3)

Dat ze respect heeft voor haar (vroeger) VVD-stemmende ondernemersbroer die wc-potten verkocht,
mogen we niet weten. ‘Nu is hij GroenLinks hoor.’

