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W a t  i s  H u m a n  D e s i g n  e n
w a t  l e v e r t  h e t  m i j  o p ?

Human Design is een gebruikershandleiding
voor het leven, een praktisch hulpmiddel om
te laten zien hoe we spiritueel zijn
samengesteld.  Met jouw chart zul je leren
beslissingen te nemen die bij jouw Spirit past.
De chart onthult je Definitie (wie je bent) en je
Openheid (wie je denkt te zijn, waar je leert en
wijsheid kunt vinden, maar ook waar je
vatbaar bent voor Conditionering).

Human Design is een nieuwe mechanische
wetenschap die verklaart hoe we in de wereld
opereren; dat wil zeggen, met de aard van
onze Spirit (ons ZIJN). Bij het beschrijven van
dit mechanisme van hoe we in de wereld
werken, biedt Human Design een foutloze
handleiding om te leven en om te leven
zonder weerstand, zodat we volledig kunnen
profiteren van ons potentieel.

De eerste stap om jezelf te zijn, is te
vertrouwen op je Definitie en te
experimenteren met je Strategie en
Autoriteit. De volgende stap van Human
Design is om te onthullen wat Open in jou
is, om je te helpen herkennen waar en hoe
je geconditioneerd bent. Het begrijpen van
je conditionering is van vitaal belang
wanneer je begint aan de reis om je ware
innerlijke autoriteit je te laten leiden.

"In ons 1-op-1 gesprek over mĳn
chart, viel alles op zĳn plek en
begrĳp ik veel beter wie ik in
essentie ben en hoe ik hiernaar kan
handelen. Ik ervaar nu veel meer
flow en balans " 

J O U W  S P I R I T U E L E
P E R S O O N L I J K H E I D :

H U M A N  D E S I G N ,
T H E  N E W  S C I E N C E

O F  A S T R O L O G Y
( G E B A S E E R D  O P  H E T  B O E K  V A N  K A R E N

C U R R Y )

 

 Je type (hoe je energie uitwisselt met anderen) 
 Je strategie (hoe je in een flow kunt handelen) 
 Je innerlijke autoriteit (hoe neem je het best beslissingen) 
 Jouw not self theme (hoe je je voelt als je niet je strategie en       innerlijke 
 autoriteit leeft)
 Jouw definition (in hoeverre je anderen nodig hebt) 
 De verschillende centra 

 
De chart kun je downloaden via:
http://www.jovianarchive.com/

 
Hiervoor heb je nodig, je geboortedatum, -tijdstip en plaats

 
In de rest van dit e-boek beschrijf ik:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Er zijn 5 verschillende types (Generator, Manifesting Generator, Projector, Manifestor en
Reflector), met elk hun unieke aura, uitdagingen en kwaliteiten. Vanuit onze uniciteit hebben we
allemaal een unieke rol te vervullen in dit leven en in samenwerking vormen we een mooie
aanvulling voor het groter geheel.
Ieder heeft zijn eigen definition, strategie, innerlijke autoriteit en not self theme.
Tezamen met jouw centra bepalen deze zaken hoe jij het meest moeiteloos kunt leven en
werken.
De chart geeft nog veel meer verdieping, echter ik raad je ten zeerste aan om eerst goed te
oefenen en integreren van de basis kennis voordat je een volgende stap neemt.... 



De Generator is  hier om te REAGEREN op het leven en een bijdrage te leveren met
jouw energie. Jij hebt een aantrekkend aura. Jouw strategie is respons (reageren): je
voelt, hoort, leest, ruikt ziet iets en jouw lichaam zegt "JA". Als je dit in acht neemt zul
je merken dat de dingen die je oppakt moeiteloos gaan. 

De bouwers en werkers in deze wereld.
Vol passie om een bijdrage te leveren (kan overigens ook in de rol van ‘ouder’ zijn).
Je bent hier om te bouwen (gezin & werk) en voldoening en vervulling te ervaren. 

Kwaliteiten: 
Van nature veel energie en gefocust, zelfbewust, masteren hun werk

Valkuilen: 
Frustratie, te snel opgeven, geen stilzittende kont, te snel in actie komen om iets
gedaan te krijgen

Uitdaging: 
Het juiste werk vinden (komt naar je toe en kan ook na een aantal jaar alweer
veranderen! Een 5-10-15 jaar planning is niet echt passend bij jou, wachten op wat het
leven je brengt, moeite met uitleggen wat je voelt (hoeft ook niet!), leren omgaan
met frustraties, denken niet goed genoeg te zijn en snel opgeven als iets niet lukt.
Leren omgaan met periodes van rust/ studie (vertraging) voordat er weer een
volgende golf van ‘actie’ komt

Vertrouwen en rust in jezelf creëren en leren omgaan met het ‘niet weten hoe’ en
overgave aan het leven

Aanpassingsgedrag: 
People pleaser, doen wat de ander wil of verwacht. 

NOT SELF THEME: Frustratie

Mĳn eigen ervaring: 
 

"Er ging een wereld voor me open. Ik zag door terug te
kĳken waarom dingen in flow of juist niet in flow

liepen. Door hier bewust mee om te gaan is er meer rust
ontstaan. Elke keer ontdek ik weer wat nieuws in mĳn

chart en ben dan verrast voor de feilloosheid en
herkenning als ik kĳk naar mĳn zĳn en de vertaling

naar het leven. 
In de next step (Incarnation Cross, Gene Keys) ontdekte
is ook dat ik al op mĳn levenspad loop: Het begeleiden

van ondernemers naar meer flow, balans  en werken
voor het groter geheel"

De Generator



Net als een Generator trekt een Manifesting Generator energie naar zich toe waarop
je kunt REAGEREN. Jouw strategie is respons (reageren): je voelt, hoort, leest, ruikt
ziet iets en jouw lichaam zegt "JA". Als je dit in acht neemt zul je merken dat de
dingen die je oppakt moeiteloos gaan. 

Een manifesting generator kan echter, in tegenstelling tot de generator, meerdere
dingen tegelijk ondernemen. 
Daarom worden dit ook wel de Multi-Ondernemers genoemd.
Zij zijn multipassionate.
Je ziet ze vaak van alles tegelijk doen. Energiek en aanwezig.
Ze werken zo snel, dat ze weleens stapjes over slaan.

Master je strategie door te leren observeren en daarop te reageren.

Jij bent hier om te bouwen (gezin & werk) en voldoening en vrijheid ervaren. 

Kwaliteiten: 
Veel energie, zelfbewust, multitasken, multitalent, goed in het vinden van shortcuts
Valkuilen: Frustratie en boosheid, slaan soms belangrijke stappen over, haten het om
te wachten, te snel in actie gaan, maakt niet alles af waar je aan begint. 

Uitdaging:
Het juiste werk vinden (leren vertrouwen dat het naar je toe komt)
Wachten op wat het leven je brengt
Niet goed kunnen beredeneren wat je voelt en de druk voelen het te moeten
uitleggen
Omgaan met frustraties
Denken niet goed genoeg te zijn en snel opgeven. 
Leren geduldig te zijn en vanuit overgave en vertrouwen te leven
Leren omgaan met het (laten) onderbreken van hun creatieve flow
Vaak bang voor hun eigen kracht
Teveel willen doen
En ze vinden het lastig als anderen hen proberen te vertellen wat ze zouden moeten
doen. 

Aanpassingsgedrag  
People pleaser, doen wat een ander wil of verwacht 

NOT SELF THEME: Frustratie & Boosheid

Anne-Bart, eigenaar sportschool 
 

Nu snap ik dat veel ideeën hebben en willen uitvoeren
bĳ mĳ past als persoon. 

Door jouw uitleg over mĳn autoriteit en strategie en
hoe mĳn centra werken, begrĳp ik dit en belangrĳker

nog: ik weet nu hoe ik hiermee om moet gaan om de
juiste beslissing te nemen en daardoor meer rust te

ervaren "

De Manifesting Generator

margit spronk




Een Manifestor is hier om te INITIËREN.  
Jij hebt een vooruitduwend aura (energie). Als jij ergens binnenkomt dan ervaart men
gelijk jouw power. 
Dit is nodig, want jij hebt iets neer te zetten. Jij komt verandering brengen.

Onafhnakelijke denkers en doeners, die niet geleid willen worden. 

Jij voelt en ervaart echt een drive, een oergevoel van WIL. Neem die ruimte en pas jouw
strategie (het informeren van de anderen wanneer je gaat initiëren) toe. Dan zul je
ervaren, dat jouw ideeen meer succesvol neer worden gezet. 

Je bent hier niet echt om te werken, maar vooral te initiëren. Jij bedenkt, zet uit en laat
anderen (omring je dus met manifesting generators en generators ;-)) het verzorgen en
oogsten.

Kwaliteiten: 
Krachtig, invloedrijk, gedreven, succesvol, impulsief en mysterieus

Valkuilen: 
Boos, snel geïrriteerd, geen goede teamplayer, ongeduldig, niet alles vertellen 

Uitdaging: 
Om leren gaan met dat sommige dingen ‘moeten’, ze hebben moeite om anderen uit
te leggen wat ze doen mogen dit dus leren, bang voor de impact en eigen kracht,
denken vaak dat ze alles wel alleen kunnen doen en anderen niet nodig te hebben.
Een uitdaging is om echt hun eigen ding te blijven doen, ondanks wat anderen ervan
vinden! Een manifestor denkt vaak dat hij barst van de energie, doordat hij zoveel
energie ervaart als hij iets wil (wilskracht), echter een Manifestor heeft lichamelijk
gezien minder energie, hierdoor ligt een burnout op de loer, omdat ze vergeten te
rusten en pauzes te nemen om weer op te laden

Aanpassingsgedrag: 
Gaan zitten wachten op toestemming of people pleaser om geaccepteerd te worden 

NOT SELF THEME: Boosheid 

Sander, eigenaar Funnelbox & Reuma Reset Methode

"Ah, echt een eye-opener waarom ik boosheid ervaar als
anderen me 'weer eens' niet begrĳpen. Ik handelde vaak

eerst alvorens ik informeer. Ook het aandacht geven aan 2
passies is qua energie inderdaad teveel. Daarom kies ik nu
voor gefaseerde aandacht aan het ene en dan het andere."

De Manifestor



Een projector is een begeleider. Hun aura is met name naar buiten gericht.
Zij overzien het grotere geheel. Zien de ander vaak beter dan zichzelf.

Zij hebben weinig energie van zichzelf. Hen wordt aangeraden gebruik te maken van
hun wijsheid om energie te besparen. De kennis zit in hen. Zij zijn hier om de anderen
te begeleiden met deze kennis en wijsheid.

Het zijn vaak de managers, coaches en performers in onze wereld.

Zij hebben van nature een zacht karakter en willen graag liefde ervaren. 

Als een projecter gaat leven volgens zijn/haar strategie, zullen ze gaan ervaren, dat hun
kennis en wijsheid ook echt gehoord wordt.  Hun strategie is 'Wachten op de
Uitnodiging'. Deze uitnodiging is letterlijk als men jou uitnodigt ergens voor of om te
spreken dan zul je merken dat jouw wijsheid gehoord wordt. Doe je dat niet, spreek je
zonder uitnodiging, dan zul je eerder tegenwerking of onbegrip ervaren. Energetisch
(zonder woorden, maar je ervaart een 'oke, vertel het me maar, maar ik vind het zo eng'
kun je ook uitgenodigd worden. 

Jouw doel hier op aarde is 'jouw tribe' (dus diegenen, die interesse hebben in jouw
wijsheid) (be)geleiden met jouw intuïtie en wijsheid hoe ze effectiever en moeitelozer
hun leven kunnen doen en liefde ervaren. 

Kwaliteiten: 
Wijs van nature, visionair, inzicht gevend, intuitief, natuurlijk leiden 

Valkuilen: 
Te veel werken (van nature niet veel energie) , pikken veel op en daardoor herkennen ze
zichzelf minder goed, teleurstelling

Uitdagingen: 
Worden vaak als lui ervaren door anderen, leren geduldig te zijn (i.v.m. de strategie
leven), zelfwaarde ontwikkelen, kans op burnout, vaker complimenten nodig, denken te
moeten pushen/doorduwen, leren omgaan met weinig energie, happy blijven, kent de
ander vaak beter dan zichzelf

Aanpassingsgedrag: Jezelf niet genoeg (h)erkennen 

NOT SELF THEME: Teleurgesteld, verbitterd voelen

C l a u d i a ,  c o n t r a c t m a n a g e r  G e m e e n t e  
 

"Wauw, nu zie ik ook gelĳk waarom ik zoveel oog  voor
de omgeving heb en waar ik geconditioneerd ben en

hiermee kon ik gelĳk aan de slag. Door dit inzicht is het
voor mĳ veel makkelĳker om mezelf te herkennen en

ook gehoor te geven aan mĳn kennis en wĳsheid. Mĳn
zelfvertrouwen is hierdoor enorm versterkt" 

De Projector



Maar 1% van de bevolking is Reflector. Zij staan bekend als spiegel voor de omgeving.
Jouw aura neemt energie op en geeft het weer terug!
Zij hebben geen consistentie energie, omdat al hun centra dus volledig open zijn. 
Je zult jezelf herkennen in 'het graag in de natuur zijn' en wellicht ook jouw mate van
interesse in de maan. Jij kunt je iedere dag anders voeloen. 

Je ervaart een uitnodiging, echter jouw strategie is, als je een "ja" op een uitnodiging
hebt gevoeld, dat je een maancylus wacht totdat je een grote beslissing neemt.
Alleen dan kun je erachterkomen wat je zelf er echt over voelt. In die tijd praat je met
anderen en luister je ook goed wat jouw eigen woorden jou vertellen (jij bent immers
wijsheid) Als je je na een maand nog geweldig voelt over het idee/de uitnodiging dan
heb je je antwoord. 

Omdat je zo openstaat (open centra) is het mooiste cadeau wat je jezelf kunt geven
een maand helemaal alleen te leven en te kijken wat de maan met jou doet en je
zonder afleiding jezelf kunt leren kennen. Dit maakt later beslssingen nemen wat
makkelijker ;-) 

Het zijn vaak de orakels, acteurs, schrijvers en visionairs van deze wereld.
Het belangrijkst is te zijn zonder oordeel en de spiegel zijn zonder bang voor
veroordeling. 

Zij hebben weinig energie van zichzelf. Hen wordt aangeraden gebruik te maken van
hun wijsheid om energie te besparen. 

Vaak ervaren ze hoog sensitiviteit. 

Kwaliteiten: 
Vaak goede praters & luisteraars, gepassioneerd en reflecterend op hun omgeving.
Voorstander van peace en overvloed voor iedereen. Weten veel over pijn en struggles
in de wereld.

Valkuilen: 
Hoog sensitief, snel teleurgesteld, hebben consistentie en structuur nodig, vaak
afhankelijk en worstelen met zichzelf (te kennen)

Uitdagingen: 
Hoogsensitief, aannemen van hulp, invloed van de maan vertrouwen, tijd nemen voor
een besluit (zie strategie), jezelf anders voelen en niet goed genoeg voelen, jezelf met
'de juiste' (voor jou gezonde/bij jou passende) mensen omringen 

Aanpassingsgedrag:
Te snel keuzes maken 

NOT SELF THEME: Teleurgesteld

De Reflector



WAT IS DEFINITIE?

Definitie beschrijft hoe onze gedefinieerde centra/geactiveerde kanalen zijn aangesloten en
geconfigureerd.

Geen definitie - dit is wat een reflector heeft, omdat ze geen gedefinieerde middelpunten
hebben! - 1% van de bevolking

Eén definitie: alle gedefinieerde centra en kanalen zijn verbonden, zoals één circuit - 41% van
de bevolking

Gesplitste definitie (ook bekend als eenvoudige splitsing): twee afzonderlijke circuits van
gedefinieerde centra die niet zijn verbonden - 46% van de bevolking

Er zijn twee subcategorieën voor Split Definition - klein en groot. Een kleine splitsing is een
splitsing van slechts één "ontbrekende" poort. Een grote splitsing is een volledig kanaal of
meer dat zou moeten worden gedefinieerd om de printplaat van gedefinieerde centra te
verbinden.

Triple-split-definitie: drie afzonderlijke circuits die niet zijn aangesloten - 11% van de
bevolking

Quadruple split: vier afzonderlijke gedefinieerde gebieden - 1% van de bevolking

WAT BEÏNVLOEDT ONZE DEFINITIE?

Onze definitie beïnvloedt hoe we met anderen omgaan en ook hoe coherent onze
verbinding met onszelf is.

Waar we gesplitst zijn, willen we natuurlijk een brug slaan. We zullen ons aangetrokken
voelen tot de mensen die de "gaten" kunnen overbruggen, ook wel ongedefinieerde
poorten en kanalen in onze chart genoemd. 

HOE ELKE DEFINITIE FUNCTIONEERT

Enkele definitie

Mensen met Single Definition verwerken informatie snel. Al hun gedefinieerde centra zijn
verbonden en praten 24/7 met elkaar. Emotioneel gedefinieerd zijn kan dit proces een
beetje vertragen, omdat ze door de emotionele golf heen moeten wachten. Maar ze zullen
dingen nog steeds sneller verwerken dan de meeste mensen.

Ze zijn op zichzelf staand, wat betekent dat ze niet energetisch op zoek zijn naar iemand
om de verbroken verbindingen in hun kaart te overbruggen.

De definition



Gespleten Definition

Mensen met Split Definition verwerken informatie vaak het beste met iemand anders door
middel van een gesprek of een of andere uitwisseling. 

Triple-Split-definitie

Omdat Triple-Split-mensen meerdere plaatsen hebben waar hun circuits "overbrugging"
nodig hebben, is het goed voor hen om met mensen om zich heen te zijn. Anders kunnen ze
zich verstrooid en ongeduldig voelen. 
Mensen met een gesplitste definitie kunnen vaak een voldoende brug vinden in één
persoon, maar dat zal zeldzaam zijn voor driedubbele splitsingen. Het is dus goed voor hen
om in de buurt van meerdere mensen te zijn om de juiste energieën te vinden die passen bij
hun ongedefinieerde poorten en kanalen.

Viervoudig gesplitste definitie

Degenen met Quadruple-Split Definition hebben veel tijd en vrijheid nodig om informatie te
verwerken, omdat hun gedefinieerde centra zo gescheiden van elkaar zijn. Ze hebben ook 8
of 9 centra gedefinieerd, wat betekent dat ze niet veel energie van de buitenwereld
opnemen. In plaats daarvan wachten ze geduldig tot de energie zich een weg door de chart
filtert, zodat ze tot een conclusie kunnen komen.

JE NATUURLIJKE SPLITSING OVERBRUGGEN

De meeste manieren waarop we onze splitsingen overbruggen, gebeuren op natuurlijke
wijze terwijl we ons door de wereld verplaatsen. Onze aura's zullen worden aangetrokken
door de mensen die onze splitsingen kunnen overbruggen, dus het is niet iets waar we
geobsedeerd door moeten raken. Door onze Strategie en Autoriteit te respecteren, kunnen
we de aangeboren intelligentie van onze aura's toestaan   om ons te helpen precies te vinden
wat we nodig hebben... zoals met alle aspecten van ons leven.

"Met deze kennis kunnen we ook precies zien, hoe een team het
best kan samenwerken. Diegenen met meerdere energie centra

(split, triple-split en Quadruple-split) zullen beter werken als zĳ
met collega's zĳn, terwĳl diegenen zonder splitsing prima alleen

kunnen werken." 



De Autoriteiten 
(hoe beslis je passend bij jouw Spirit?)

Beslissingen neem je vanuit je lijf!
Je lichaam is jouw Innerlijke Kompas. 

Iedereen krijgt vanuit zijn lichaam het signaal wat bij hem/haar past!

We hebben: 
het Emotionele centrum
het Sacrale centrum
het Milt centrum
het Ego centrum 
en het G centrum. 

In deze volgorde worden ze ook toegekend.
Heb je geen van deze 5? 
Dan heb je een geen innerlijke autoriteit maar moet eerst naar de buitenwereld
uitreiken voordat je jouw innerlijke waarheid weet. 

Als je wilt handelen en beslissen op de voor jou juiste manier maak je gebruik van je
strategie (welke bij jouw type hoort) en jouw specifieke autoriteit. 

Vanuit deze twee ingrediënten kun jij je leven vormgeven op de manier die bij jou past.
Je zult dan merken dat alles als in een flow verloopt.  

 

EMOTIONEEL centrum: 
 

Helderheid om te beslissen voel jij pas als je emoties kalm (neutraal) zijn. Jij ervaart namelijk ups-
and-downs in je emoties. 

Deze zijn overigens ook weer per persoon verschillend. 
 

Het komt dus wellicht vaker voor, dat je moeite hebt te kiezen in het moment zelf. 
 

Ontvang door je ups en downs heen inzichten en perspectieven over dat ene onderwerp waar
je een beslissing over moet maken. 

 
Wat goed voelt voor jou dat weet je pas als je de vraag, de persoon of de situatie emotioneel

goed hebt doorvoeld. 
Dus bekijk de verschillende perspectieven voordat je een beslissing neemt. 

 
Wacht op z’n minst 3 dagen bij grote beslissingen.

 
Stel jezelf drie keer de vraag: 

Krijg ik er een goed gevoel bij? 
Krijg ik er energie van?

 
Leer te vertrouwen op het antwoord!! 

 



SACRAAL centrum:
 

Jij kunt in het moment zelf al beslissen.
Het kan voelen als een weten of echt vanuit je buik komen. 

Voel in je buik: ‘uh huh’, 'hmmm', 'aha', ‘yep’ is JA,
of ‘uh uh’, ‘uum’, een ‘krampgevoel’ is NEE. 

 
Dit geluid, en soms spreek je dat letterlijk uit, komt eerder dan als je over het antwoord zou kunnen

nadenken. 
 

Vraag jezelf af: 
Krijg ik er energie van? 

Of: Krijg ik hier voldoening van? 
 

Milt (Splenic) centrum : 
 

Hier zit je intuïtie.
Je kunt zonder aarzeling in het moment een besluit maken. 

 
Deze ja/nee (informatie) komt echter maar eenmalig! 

Het is een fluistering in het hier en nu. 
 

Belangrijk is dat je hoofd zich er niet mee gaat bemoeien, want dan is dat spontane in het moment
ervaren alweer voorbij. 

 
Voor velen geldt dat ze mogen leren vertrouwen op hun intuitie.

We zijn vaak geleerd dingen te moeten onderbouwen, maar dat is niet nodig voor jou. 
 

Jij weet wat wel of niet goed voor je is. 
Laat je hierdoor leiden. 

 
EGO/HART centrum:

 
Beslissingen maken gaat om je hartsverlangen en wil te volgen.

Gedachten/gevoelens als “Ik wil mijn hart volgen” leiden jou. 
 

Je weet wat je wil en weet daardoor wat goed voor je is. 
Doe wat je wilt en waar je naar verlangt en volg je hart voor juiste beslissing.

 
Je kunt een bepaalde sensatie van een ja of nee voelen bij je hart. 

 
Concentreer je op je eigen unieke verlangens en niet die van een ander.

 
En als je hart er niet “inzit”, doe het dan ook niet.!

 



SELF (G) centrum:
 

Jouw autoriteit is een innerlijk weten.
 

Jij weet gewoon of iets goed of fout is, zonder het te kunnen uitleggen.
Je zult zelf mogen ontdekken hoe het precies tot jou spreekt.

Je kunt het voelen bij je hartchakra. Sommigen voelen daar een bepaalde 'zoem' vibratie.
 

Ga hiermee oefenen om hier meer mee vertrouwt te raken! 
 

THE OUTHER autoriteit / Non (Projector)
 

Jij vind het antwoord niet direct in jezelf, maar moet eerst naar de buitenwereld uitreiken
voordat je jouw waarheid (dat wat bij jou ziel past) echt weet.

Zorg dus voor mensen om je heen, die jou goed kennen en je op basis daarvan kunnen
adviseren (of in ieder geval open en zonder aannames jou de juiste vragen kunnen stellen).

 
Als jij vertelt en goed naar jezelf luistert hoor en voel je wat het juiste is of niet.

Je kunt dit ook doen door een voicememo in te spreken (als je omgeving je geklets zat
is;-)). Een Cardreading, pendelen of simpelweg het Universum vragen of jouw beslissing de

juiste is door om een teken te vragen en dan te wachten op synchroniciteit en
aanwijzingen, passen ook bij jou. 

THE OUTHER autoriteit / Non (Reflector)
 

Je vind het antwoord niet direct in jezelf, maar ook jij mag eerst naar de buitenwereld
uirreiken voordat je jouw innerlijke waarheid (jouw zielspad) weet.

 
De standen van de maan zijn hiervoor belangrijk voor jou.

Jij word dus uitgedaagd om geduld te hebben bij (grote!) beslissingen, want jou
besluitvorming neemt ongeveer 28/29 dagen in beslag.

 
Ondertussen ga jij ook naar buiten reiken door je idee te delen. 

Je gaat boeken lezen, het internet afstruinen, maar ook cardreading kun je toepassen.
 

Om je gedachten en gevoelens zichtbaar te maken past journallingen goed bij jou.
Hierdoor kun je over bepaalde onderwerpen een rode lijn kunnen vinden en op een

gegeven moment steeds makkelijker (en iets sneller) beslissingen nemen, maar wij raden
altijd aan: bij grote beslissingen, neem de tijd!

 
Wees geduldig  



Centra



Uitleg Centra
\Witte (Ongedefinieerde) centra 

De witte centra zijn de centra waar we vanuit onze ziel niet voor gekozen hebben. De specifieke
eigenschap of karaktertrekjes van dat centrum, hebben we dus niet nodig in dit leven. Je staat open
voor de wereld om je heen. Dat maakt je flexibel, empatisch, sensitief en intuïtief afgestemd op ander. 
In de open centra worden we helaas vaak geconditioneerd en/of ‘gekleurd’ door de ander. Het is
precies dat wat je in de ander ziet, omdat je zelf open bent.  Hier liggen vaak je valkuilen, kun je
afgeleid worden en hier liggen ook vaak je trauma's (pijnen). 

Energetisch bekeken heb je hier dus niet continue eigen energie, waardoor je beïnvloed kunt worden
door anderen die hem wel hebben ingekleurd.  Vaak hebben we het niet door, omdat de pijnen in die
centra weggedrukt worden. Hierdoor is de kans dus aanwezig, dat je onbewust creëert vanuit gebrek,
tekort, schaarste, niet goed genoeg en behoefte. Dan leef en werk je vanuit de energie, ideeën,
informatie, gedachten en oordelen van anderen. 

Hierdoor ontstaat vaak een onstabiel leven en ook business en zul je continue ervaren, dat jouw
omgeving jou triggert in je trauma, oude wonden en/of onzekerheid. 

Je openheid hoeft je niet te beïnvloeden als jij je daar bewust van bent én als je jezelf daarin geheeld
hebt. Dan wordt het een gezond open centrum. Je kunt dan observeren en dat wat je opmerkt
reflecteren naar de ander. En je kunt daar juist heel wijs zijn. 

Hoewel dus veel ‘geteached’ wordt, dat juist onze ervaringen zo uniek zijn in onze business, is de
energie er vaak minder en zul je dus jezelf steeds bewust mogen zijn of de energie die je ervaart van
jou is of de ander. Je zult dus vaker bewust mogen kijken naar je energiemanagement!!

Ingekleurde (Gedefinieerde) centra 

De ingekleurde centra zijn de gebieden jouw ziel dus wel voor heeft gekozen, omdat hij deze
eigenschappen en talenten nodig heeft om je zielsmissie te leiden. Hier ben je ‘zoals gezegd’ jezelf. 
Hier voel je je zeker en zul je ‘als jezelf’ reageren. 
Omdat hier jouw energie gezeteld is zal het reageren en handelen vanuit deze centra moeiteloos en
van nature gemakkelijk af gaan. 
Als je vanuit deze centra leeft, onderneemt, werkt en verkoopt zul je merken, dat het leiden van je
leven en je bedrijf/team stabiel en moeiteloos verloopt. 

De eigenschap van dat centrum kan soms voelen als ‘te veel’ of ‘raar’ als een ander dit centra niet
heeft ingekleurd. 
Dit is dan dus zijn projectie op jou!! 
Het gegeven, dat wanneer je een coach zoekt, je best mag kijken naar een coach waar je schuring
voelt kun je nu vast herleiden. Helaas is niet elke coachee al toe om op die manier naar zijn
persoonlijke groei te kijken ;-)

Als je echter merkt, dat je helemaal niet vanuit je ingekleurde centra leeft en onderneemt, dan kun je
dus zoeken in de open centra of daar een conditionering, pijn of trauma zit, die jou momenteel
tegenhoudt moeiteloos te ondernemen!!

De ingekleurde centra zijn jouw unique (selling) points. Vooral dat centrum waarbij je de meeste gates
en kanalen hebt. 



De betekenis van de Centra
 

Hoofd: 
Het bovenste centrum op de kaart staat voor inspiratie. Inspiratie zou je kunnen zien als een
brandstof, die ons aanzet om na te denken. De inspiratie van het Hoofd centrum zet ons onder
druk om vragen te stellen en antwoorden te vinden.

Ajna: 
In dit centrum verwerk je de informatie die je vanuit het Hoofd centrum binnenkrijgt. Het Ajna
heeft als functie om inspiratie en prikkels te interpreteren. Het is een instrument waarmee je
overzicht krijgt, onderzoekt en informatie verwerkt.

Keel: 
Het Keel centrum staat voor de manier waarop je jezelf manifesteert, zowel in je verbale
communicatie als in je handelen.

G-centrum: 
Dit centrum staat voor identiteit, richting en liefde. Je zou het kunnen zien als een magneet
met maar één pool. Deze aantrekkende magneet zorgt ervoor dat de mensen, plaatsen en
gebeurtenissen die voor ons een waardevolle betekenis hebben, vanzelf op ons pad komen.

Ego: 
Het Ego centrum staat voor wilskracht en de kracht om jezelf te kunnen bewijzen. Deze kracht
zorgt voor ontwikkeling op het materiële vlak en eigenwaarde.

Sacraal: 
Het Sacraal heeft een enorme kracht. Een belangrijke functie van het Sacraal centrum is om
leven te genereren. Ook stelt het Sacraal ons in staat om ons door middel van werk te
reproduceren. Het centrum levert de kracht om te groeien en ontwikkelen.

Milt:
Het Milt centrum is verantwoordelijk voor het functioneren van ons immuunsysteem en ons
welbevinden. Instinctief, intuïtief en op basis van smaak beslist het Milt centrum wat gezond is
voor onze fysieke overleving en wat niet.

Emoties: 
Het Emotionele centrum staat voor het hele spectrum aan emoties dat we in ons leven kunnen
ervaren. De energie van het gedefinieerde Emotionele centrum beweegt zich in een golf, van
het ene uiterste van het emotionele spectrum naar het andere. Iedereen heeft zijn unieke
emotionele golven.

Wortel: 
Het onderste centrum op de Human Design kaart heeft alles te maken met gedrevenheid. Net
als het bovenste centrum, het Hoofd, oefent ook het Wortel centrum druk op ons uit. Het
Wortel centrum stimuleert ons om te ontwikkelen en ons aan te passen aan de uitdagingen die
de wereld biedt.



En.... Hoe vond je het?
 
In de jaren als recruiter/accountmanager en directeur van een detacheringsbureau ben ik
met heel veel verschillende persoonlijkheidsanalyses in aanraking gekomen (o.a. DISC en
TMA waarin ik me ook heb gecertificeerd). Allen laten een mooi beeld zien van wie wij zijn.
En toch voelde ik, dat het niet helemaal compleet was.

 Toen ik met Human Design in aanraking kwam, had ik het gevoel van 'thuis te komen'.  En
iedereen, die ik met deze kennis heb laten kennismaken, heb ik 'besmet'. De meesten
gebruiken hun chart nog steeds als ze antwoorden zoeken. 
 
Ik nodig je dan ook uit om met deze kennis zelf aan de slag te gaan. 
Om de reis naar jezelf te starten, de reis van jezelf (h)erkennen te starten.
Uit ervaring weet ik, dat we vaak sneller willen dan handig is, dus ik zou je willen
uitnodigingen om vooral te starten met leven volgens je strategie en beslissingen  te
nemen met jouw autoriteit. Je zult dan al merken, dat je leven al veel meer in flow zal gaan. 

Wanneer je een stapje verder wilt, kun je verder gaan met jezelf jouw centra eigen te
maken. Te gaan ervaren hoe deze voor jou werken en ontdekken welke talenten en
kwaliteiten hierin opgeslagen liggen en in hoeverre je ze al toepast. Tevens kun je dan ook
gelijk onderzoeken welke conditioneringen er mogelijk nog in de open centra liggen en
deze stapje voor stapje te helen. 
 
Wil je het samen doen, dan is er natuurlijk ook de mogelijkheid om met mij samen te
werken aan jouw ontdekkingsreis naar binnen. Dan gaan we jouw chart uitpluizen, het
praktisch maken, helen en activeren. 

Hoe je ook aan de slag wilt gaan, ik wens je een prachtige reis naar jezelf! 

Liefs, 
Margit 
  

TOT SLOT

"Deze kennis laat jou niet alleen zien wie JĲ bent.
Het laat je ook zien hoe je het meest moeiteloos WERKT.

Hoe je het meest moeiteloos je BEDRĲF runt.
En zelfs kun je Human Design inzetten om HET JUISTE TEAM

samen te stellen o.b.v. types, talenten en kwaliteiten!!"
 

margit.spronk@spronkenpartners.nl
+31 (0)6 3023 7157

www.linkedin.com/in/margit-spronk
Insta: margitspronk
Facebook: Margit Spronk


