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Introductie 
 
Yessss wat enorm gaaf dat jij deze Feminine Flow en type design minitraining voor jezelf hebt 
aangeschaft. Het zal er voor zorgen dat jij jezelf beter leert kennen, dat je weet hoe jij het 
gemakkelijkst en met meer flow door het leven gaat en meer levensvreugde ervaart. Ook weet je na 
deze training hoe jij jouw besluiten het beste kan maken. Kortom het is als een gebruikshandleiding 
voor jezelf! Een groot cadeau! 
 
We zijn allemaal verschillend. Ik ben ik en jij bent jij. Iedereen is uniek. We hebben allemaal zo onze 
vaardigheden, kwaliteiten, talenten en valkuilen. Omdat we allemaal anders zijn is er ook niet een 
manier om een gelukkig leven te hebben. Human design geeft inzicht hoe jij als persoon bent. Het 
helpt om jezelf beter te leren begrijpen, accepteren wie je bent en hoe je het beste door het leven 
gaat. Jouw unieke blauwdruk hoe jij het makkelijkste door het leven gaat en hoe jij een gelukkig leven 
zal gaan leiden. Allemaal gebaseerd op jouw eigen geboortemoment 
 
Human design is een methode om jezelf beter te leren kennen en hoe jij je leven het beste kunt leven. 
Het is gebaseerd op een combinatie van astrologie, chakra, I Ching, Kabbalah, astronomie, genetica, 
biochemie en kwantummechanica. Aan de hand van je precieze geboortemoment wordt jouw 
persoonlijke design berekend. Het lijkt een beetje op een gebruiksaanwijzing wie jij als mens bent. Je 
kan er uit halen hoe jij het beste de juiste besluiten kan nemen, waar je makkelijk geconditioneerd 
wordt door anderen en hoe jij het beste kan functioneren in je leven. 
 
Door je type te weten, weet je hoe je in het algemeen bent als mens. Hoe jij energie uitwisselt met 
andere mensen. Hoe jij het beste jouw leven kunt leiden en wat je doel in dit leven is. Dit vergt nogal 
veel vertrouwen en het leven heeft je gevormd, waardoor er blakkades zitten op je vertrouwen. Soms 
kan een blokkade enorm in de weg zitten dat je echt coaching nodig hebt om wel het vertrouwen te 
kunnen krijgen. In mijn trajecten coach ik voornamelijk hier op en breng jou weer helemaal terug in 
jou werkelijke zijn. Zodat je helemaal jezelf kan zijn in iedere situatie, dat jezelf serieus gaat nemen, 
het beste voor jezelf gunt en daarmee enorm veel zelfvertrouwen krijgt. 
 
Als jij niet jezelf bent en dus niet volgens jouw design leeft dan kun je dat voelen. Je voelt een bepaald 
negatief gevoel en ervaart dat het stroperig verloop. Het leven gaat moeizaam, het is niet zoals het 
hoort te zijn. 8% van de mensheid is hier om te initiëren en zaadjes te planten en streven naar 
verandering (Manifestors), 70% is hier om het daadwerkelijke werk te doen wat hen voldoening geeft 
en te oogsten (Generators & Manifesting Generators) en de rest is hier vooral gericht op de ander om 
te begeleiden door te verbinden en adviseren (21% Projectors) of leiden en spiegelen (1%Reflectors). 
 

Welk type ben jij? 
 
In de Introductie video leg ik uit dat het leven je gevormd bent en dat je geconditioneerd bent. 
In welk van de types herken jij je het meest? 
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Welk type Human Design ben jij? 

 
Durf jij je goed te uiten als Manifestor? Wachten op respons als Generator? Wachten op de 
uitnodiging als Projector en Reflector? 

 
 
Wat houd je tegen om niet zo te leven? Welke rem zit er op? 
 

 
Wat heb jij te doen? Welk besluit neem je? 

 

 

 

 

 


