
Wetenschap van de differentiatie

Human Design



Human Design

• Welkom


• Negen centra


• 4 Aura Types


• Autoriteit


• Definite


• Vragen



Korte voorstel

• Welke kennis is er als het gaat om bewustwordingsmodellen ?


• Wie heeft er enige kennis van Human Design ?


• Wie is er opvoeder/ouder ?


• Wie werkt met mensen ?


•



HUMAN DESIGN GEBASEERD OP

Astrologie Kabbalah

I ChingChakraleer

Kwantumfysica Biochemie

Genetica Sterrenkunde



Tip



Iedereen is geniaal. Maar als je een vis beoordeelt op de 
capaciteiten van het klimmen in een boom dan denkt hij 

zijn hele leven dat hij idioot is 

Alber Einstein



Introductie Human Design

www.onderzoekhetzelf.nl

http://www.onderzoekhetzelf.nl


9 Centra/ 64 Poorten

Gedefineerd Open

Nature Nurture

Combinatie van  
Nature/Nurture 

Blauwdruk/Opvoeding 



Gedefinieerd/ actief Open/Slapend

Zender Ontvanger

Consistente werking centrum Inconsistente werking centrum





Hoofd /Inspiratie/Weten (29/71) 
Drukcentrum

Ruis/Zoeken/Bewustzijn

Bezig met vragen die er niet toe doen. 

Milt /Besef / Lichaamsbewustzijn (53/47) 
Bewustzijncentrum

Angst/Alertheid/Aanwezig

Vasthouden aan wat niet goed voor je is  

G Center /Liefde /richting (50/50) 
Centrum van Richting en Liefde

Opzichzelfgericht/Flow/Eenheid

Proberen richting en liefde te vinden

Keel /expressie/communicatie (71/29) 
Manifestatie en communicatiecentrum

Vervorming/Expressie/Verschijning

De aandacht proberen te trekken.

Ajna/ Denken (51/49) 
Bewustzijncentrum

Onrust/Denken/Gewaarzijn

Doen alsof je mentaal zeker bent 


Solar Plexus / Voelen (50/50) 
Bewustzijncentrum plus motorcentrum

Verlangen/Gevoelens/Seriniteit 
Confrontatie en waarheid vermijden

Wortel / Groei (60/40) 
Drukcentrum plus motorcentrum

Stress/Drive/Evolutie

Vaak haast om van de druk af te komen

Sacraal / Doen (67/33) 
Motorcentrum

Reactie /Respons/Flow

Niet weten wanneer genoeg genoeg is

Hart / Werk (65/35) 
Motorcentrum

Ego/Wilskracht/Overgave

Jezelf proberen te bewijzen/verbeteren

www.onderzoekhetzelf.nl

Kenmerk (gedefineerd/ongedefineerd %) 
Aard Centrum

Schaduw/Ontwikkeling/Zonzijde

Ongedefinieerde thema 

http://www.onderzoekhetzelf.nl


De negen centra’s

Elk een eigen functie 

Lijken op Chakra’s maar zijn wel degelijk verschillend 





Drie bewustzijnscentra

Emotionele intelligentie Centrum 
 (Solar Plexus)

Overlevingscentrum  
(Milt)

Conceptualisatie Centrum  
(Ajna)

Solar Plexus is ook een 
motor centrum



3 Bewustzijn (Angst) Centra

Overleving 
In het moment

On(ge)rust 
Altijd aanwezig

Nervositeit

Met golfbewegingen



Drie bewustzijnscentra

Overlevings centrum 
(Milt)

Natuurlijke angsten, welzijn, 
immuunsysteem, intuïtie, instincten, 

overleving



Open milt voelt nooit compleet comfortabel/veilig alleen. 
Gevoelig immuun systeem, gevoelig om overweldigd te 

worden



Drie bewustzijnscentra

Conceptualisatie Centrum 
(Ajna)

Gedachten, antwoorden, meningen, 
inzichten, ideeën , concepten



Het procescentrum, waar informatie en ideeën verwerkt en opgeslagen wordt,

Open ? Geen consistentie. Nooit helemaal zeker over de zaak en dat is okay !



Drie bewustzijnscentra

Emotionele intelligentie Centrum 
Solar Plexus

Emotioneel en zenuwstelsel, emotionele 
golven, stemming, gevoelens, emoties,

Verlangens, passie, romantiek, seksuele 

drift en voeding

Solar Plexus is ook een motor centrum



Open Solar Plexus versterkt de emoties,  
en geniet van de golf of vermĳdt het ten koste van alles.



Indelen in groepen

Gekleurd= gedefinieerd 
Ongekleurd= ongedefinieerd



Dialoog in groepjes 2/3

• Hoe gaan je om met emoties ? Voel je consequent wel emoties 
of ben je vooral gevoelig als anderen er bij zijn 


• Hoe ga je om met confrontaties ?



Twee drukcentra Inspiratie centrum 
(Hoofd)

Drive en uithoudingsvermogen Centrum 
(Root)

Inspiratie, mentale druk, twijfel, verwarring, vragen 

Drive, ambitie, stress, adrenaline, zorgen en 
en mogelijkheid tot depressie, veiligheid

Volop vraagtekens 
• 64 Hoe ? (Verleden)

• 61 Waarom ? (Nu)

• 63 Wat ? (Toekomst)

Root is ook een motor centrum



2 Druk Centra

Mentale 

druk

Fysieke 

Druk



Mentale druk zal er altijd zijn

Niet zinvol om beslissingen te maken



Open wortel, het lichaam is niet gebouwd om (goed) onder druk te werken. 

Leren om niet haastig te zijn om dingen gedaan te krijgen.





Vier motor centra

Drive en uithoudingsvermogen Centrum 
(Root)

Energiebron 
(Sacraal)

Emotionele intelligentie Centrum 
(Solar Plexus)

Wilskracht Centrum 
(Hart)

Emotioneel en zenuwstelsel, emotionele 
golven, stemming, gevoelens, emoties,

Verlangens, passie, romantiek, seksuele 

drift en voeding

Drive, ambitie, stress, adrenaline, zorgen en 
en mogelijkheid tot depressie, veiligheid

Wilskracht, egoïsme en de materiele 
wereld, eigenwaarde

Vitale energie, levenskracht, 
generator motor, 


Respons, aanwezigheid, seksualiteit 
en vruchtbaarheid.



Centrum voor richting en liefde

Identiteit, liefde, richting

Identiteits Centrum 
(G Centrum)



Geen bewustzijn. Het leven is  een 
rechte lijn vliegend door de ruimte 

met een snelheid van 152236 
mijlen per uur

De open G heeft geen vaste indentiteit, gedrag of gevoel van liefde. Het is niet zonder 
richting, maar het  is simpelweg niet consistent als het gaat om richting



Centrum voor manifestatie en communicatie

Communicatie en Actie Centrum 
(Keel)

Communicatie, manifestatie, materialisatie

Contact met buitenwereld, uitweg voor 

energie en expressie,

Spreken en doen.



Waar de energie in de grafiek naar toe stroomt in de keel, 

daar kan het “ echt “ worden in de wereld



De Niet Zelf Strategies
Van de open Centra

Probeer ik iemand anders 
vragen te beantwoorden ?

Probeer ik iemand anders te 
overtuigen dat ik 

zelfverzekerd ben ?

Probeer ik aandacht te krijgen ?
Ben ik aan het 

zoeken naar liefde 
en richting ?

Denk ik dat ik iets 
te bewijzen heb ?

Houd ik vast aan dingen die niet 
goed voor mij zijn ?

Ben ik in haast om dingen 
gedaan te krijgen om van de 

druk af te komen ?

Weet ik wanneer 
genoeg genoeg is ?

Vermijd ik de waarheid en 
confrontatie ?

70 %

50 %

30%

45%

65%

50%35%45%

40%



Het centrum dat erg bepalend is voor het aura type

Energiebron  is bepalend voor het auratype

Energiebron 
(Sacraal)

Vitale energie, levenskracht, 
generator motor, 


Respons, aanwezigheid, seksualiteit 
en vruchtbaarheid.

Bouwer

Uitgesproken  
Bouwer

Initiator Adviseur Evaluator



Wachten op respons Informeren Wachten op de vraag Wachten op de maancylus

Bouwer Initiator Adviseur Evaluator

Uitgesproken  
Bouwer

Trekt aan en genereert Straalt uit en stoot af Reflecteert en tast afAbsorbeert en penetreert



Experimenteer met  
autoriteit en strategie



Definities 



Hoe vind je de lijnen in de kaart ?

PROFIEL ZEGT IETS OVER JE ROL

12 profielen



1. De onderzoeker

2. De Kluizenaar

3. De martelaar

4. De verbinder
5. De Ketter

6. Het rolmodel

6 Rollen



Uitgebreid naslagwerk op www.onderzoekhetzelf.nl 

http://www.onderzoekhetzelf.nl


Wat is het vervolg ?

• Individuele reading


• Living your design 9 avonden workshop/intervisie


• Zelfstudie


• Verdiepingsdag



Vragen ???????


