
DET  UNIKKE  D IG  -

HUMAN DES IGN

Human design er det mest komplekse

værktøj der findes, til at forstå

mennesket. Det fartøj vores sjæl har valgt

at inkarnere i. Det er en sammensætning

af astrologi, I'Ching, chakra systemet og

Kabbalah og bringer næsten uendelig

muligheder for det menneskelige udtryk.

Hvad består det af?

5 typer, 12 profiler, 9 centre, 16 mulige

variable kombinationer, 64 gates, 32

channels og 192 mulige incarnation cross

- det er faktisk nærmest umuligt at to

mennesker skulle være ens.



Det gør din unikhed. Det gør den måde

energien flyder i kroppen på dig. Det gør

den rolle du har valgt at spille, det

incarnation cross der bærer din

grundenergi, de centre du har defineret,

de channels der er dannet og de gates der

er aktive. Om du primært er styret af

venstre eller højre hjernehalvdel, en hel

masse små ting der sammen udgør det

store hele. Alt sammen bestemt af den

måde planeterne stod på, da du blev født

samt 88 dage inden. Et samspil mellem

en bevidst og en ubevidst del og den

komplekse dualitet det er, at være krop

og sind. 

Hvad gør dig til dig?



Stort set alt. Det viser den grundenergi

du kom hertil med, den energi din sjæl

har sat sig for at bruge i dette liv. Den

viser hvordan du har valgt at spille din

rolle i dette liv. Om du har brug for at

bygge et solid fundament og virkelig gå i

dybden med alt, eller om du lærer hele

livet igennem gennem trial and error.

Om du har ekstra brug for alene tid, for

at koble fra andres energier og integrere

den læring, der konstant er en del af

livet, eller om du har brug for at bygge

netværker og bruge dem i dit liv.

Det viser hvordan du fungerer mest

optimalt, som en bil der kører på rette

brændstof og olie. For det er det din krop

er - sjælens fartøj og Human Design kan

vise dig hvordan det fartøj fungerer

bedst.  

Hvad kan det vise



Jeg kunne fortælle om det i dagevis, men

det vil stadig ikke kunne gøre det klart

for dig, hvad det konkret betyder i dit liv,

at vide hvordan du er skabt til at være

her i verden. At pludselig føle du giver

mening. Ikke at føle dig forkert eller

anderledes, fordi du føler du ikke ser

verden på samme måde som andre. At

vide hvorfor du oplever modstand, og

kunne bruge det til at gå i den rigtige

retning. Ikke at være usikker på om du

gør det rigtige eller går den rigtige vej,

for det vil være så tydeligt for dig,

hvordan det føles, når du stopper med at

arbejde imod alt det du er. 

At føle dig i balance. At føle dig hjemme i

dig selv og magisk unik. Det er Human

Design. 

Det skal opleves



14. februar 2021 starter rejsen ind i dit

unikke design. 

Du lærer at læse en chart. Lærer hvad

alle de forskellige elementer betyder.

Al materialet leveres digitalt i form af

videoer, lydfiler og ark, og du bliver en

del af en lukket Facebook gruppe, hvor

der er sparring og undervisning. Hvor du

kan lægge din reading op og få sparring

på den og stille alle de spørgsmål der

dukker op undervejs, når du dykker ned i

dette fantastiske værktøj.

Der er plads til 25 nysgerrige sjæle, som

føler sig kaldet til, at dykke ned i denne

dybe forståelse af hvad det vil sige, at

være menneske på denne jord. 

Prisen er 4444 kr og kan betales i 2 eller 3

rater.

Det praktiske


