Masterclass Human Design
“Don’t trust me, don’t believe me, go and test it yourself”

Ra Uru Hu
Voor wie?
Een boeiende en inspirerende dag voor mensen
•
•
•
•
•

Met interesse in de achtergronden en werking van Human Design.
Op zoek naar een natuurlijke manier van zijn die past bij hun eigen timing en ritme.
Die beslissingen willen nemen vanuit hun eigen natuur en niet vanuit conditionering.
Die vanuit hun eigen frequentie anderen op natuurlijke wijze willen beïnvloeden.
Die in harmonie willen zijn met de Liefde voor zichzelf en de FLOW van het leven.

Wat gaan we doen?
Ochtend: We starten met een aantal achtergronden zoals de oorsprong van Human
Design, de invloed van planeten en neutrino’s, ons lichaam als schakel in de evolutie,
mind control, homogeniteit, de transformatie van leiderschap en we kijken vooruit naar
2027.
Middag: Centraal in het middagdeel staan de 5 hoofdpijlers van de bodygraph: de 4
auratypen, strategie, autoriteit, definitie en profiel. We bespreken het ontwerp van
enkele deelnemers en van een aantal ‘beroemdheden’ en we kijken naar open centra en
het mechaniek van conditionering bij wederzijdse beïnvloeding.
Werkwijze
Het wordt een interactieve dag met veel ruimte voor jullie eigen inbreng. Momenten van
rust en reflectie, actie en dynamiek wisselen elkaar af; we maken opdrachten en doen
ook fysieke -en ontspanningsoefening.
Heb je al een energetische blauwdruk (bodygraph)? Neem ‘m mee naar de training. Wil
je er nog een laten maken, stuur dan je geboortegegevens naar mij door: naam, plaats,
datum en precieze geboortetijd.
Achtergrond
Human Design is een synthese van mystieke kennis en actuele wetenschap die
samenkomt in de Human Design Mandala met in het centrum de Bodygraph.
De I-Ching, Kabbala, het chakrasysteem, Astrologie, bio-genetica, 2 nieuwe chakra’s en
de invloed van neutrino’s vormen een nauwkeurig systeem wat o.b.v. je precieze
geboortegegevens een exacte blauwdruk geeft van je energetische mogelijkheden en je
reis in dit leven.
Trainer
Martin Doolaard werkt inmiddels 8 jaar met Human Design, is de ontwikkelaar van de
Energiescan en coacht mensen en teams al 25 jaar naar meer bewustzijn en FLOW. Zie
www.natuurlijkgeínspireerd.nl voor meer informatie.
Datum, locatie en prijs
Zondag 19 september 2021, 10.00 – ca. 16.00 uur bij Sensibel, Capelle a/d IJssel.
Deelnameprijs: 125 euro, inclusief PowerPoint, handouts en heerlijke lunch.
06-19937380
www.natuurlijkgeinspireerd.nl
info@natuurlijkgeinspireerd.nl
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