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ХЮМАН ДИЗАЙН И
КОУЧИНГ

с ДОРА ДИМИТРОВА


12 октомври 2018, от 18.30ч.
парк-хотел Витоша, зала 231

ХЮМАН ДИЗАЙН И КОУЧИНГ
Приложението на Науката за Диференциация или НЕ

Всичко е Единно Цяло, но всичко се Преживява от нас по различен начин,
Себеусещане и Механизъм… В Хюман Дизайн има 2 линии на изследване
и това са Личността и Дизайна – Съзнателното и Несъзнателното, Себе
и Не-Себе състоянието, Ляв и Десен Ум, Активно и Пасивно Тяло –
и цялата тази дуалност създава парадоксите в нас. Тази Система е и
експериментална и точно заради това се налага да присъства и Трети
играч – “Реферът”. И така Преживелищният спектакъл се осветлява
и придобива 3D-форма чрез Личността, Същността и Наблюдателя в
нас.
И още… Защо зад едно и също привидно състояние стои различно
обяснение и механизъм? И коя е призмата, чрез която ние възприемаме
случващото се? Тези и други въпроси ще изследваме заедно по време на
Кръгчето в петък, 12-октомври.
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***
Въпросите, които вълнуват всеки от типовете Хюман Дизайн:
• Манифестор: Какво задействам? Какво създавам?
• Генератор: Какво искам? Какво нося в себе си?Имам ли енергията
и ресурсите да реализирам това?
• Прожектор: Кой си ти? На кого съм предназначен да служа?
• Рефлектор: Кой съм аз днес? Какво наблюдавам в системата, в
обществото?

ЗА ВОДЕЩАТА:

Дора е Рефлектор – Огледалото на
Човечеството или Индивида... Нежно или Не.
Родена в “Кръста на Съзнанието”, там където
несъщественото общуване е непоносим излишък.
В Квадранта на Трансформацията с
постоянната жажда за личностно надграждане
–
Дизайнера, Художника, Реставратора,
Изпълнителя и Душеслушателя...
В търсене на Личната си Същност се докосва до
много области на Знания и Течения, но така и
не остава в тях… До срещата си с Хюман
Дизайн, който моментно разпознава и в който
се закотвя и разгръща… Тази система е
Инструмента, чрез който успява да намери
обяснение за Вечните Парадокси в Нея, събрани
във въпроса: “Коя е Тя днес?”
А коучингът, от своя страна, й разкрива начина и въпросите, които според нея човечеството
има нужда да си задава, за да можем да общуваме по-добре помежду си и за да живеем поосъзнато в плана на Живота.
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