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Wat ontzettend leuk dat je interesse hebt om meer over Human Design te 
weten te komen.

Ik herinner me nog het moment dat ik voor het eerst in aanraking kwam met 
Human Design. Een onderneemster vertelde erover tijdens een maandelijkse 
bijeenkomst van een netwerkclub. 'Echt wat voor jou!' zei ze tegen me.

Daarna kwam het zo vaak op mijn pad dat ik voelde dat ik daar meer mee 
mocht gaan doen. Ik vond (en vind) het zo magisch en zo interessant.

Mensen zeiden vaak dat ik zoveel in mijn hoofd zit en dingen probeer te 
verklaren. Ik dacht altijd dat dit een slechte eigenschap zou zijn, want je hoort 
overal dat je je gevoel en je intuïtie moet volgen. 

Inmiddels weet ik dat ik juist ontworpen ben om te denken én dat ik heel 
intuïtief ben. Ik ben ontworpen om het abstracte te verklaren en daar betekenis 
aan te geven. 

Daarnaast weet ik nu ook dat het heel herkenbaar is voor een type zoals ik dat 
ik heel veel dingen leuk vind en dat ik 5 boeken tegelijk kan lezen en er 
vervolgens geen uitlees. Dit hoort nu eenmaal bij mijn design terwijl ik dacht 
dat het gewoon een gebrek aan zelfdiscipline was.

Ik weet zeker dat meer inzicht in jezelf er ook voor jou voor gaat zorgen dat je 
inziet waarom jij je wellicht altijd anders hebt gevoeld. Dat eigenschappen 
waarvan jij dacht dat ze een beetje vreemd zijn, misschien wel perfect bij je 
blijken te passen. Je gaat jezelf veel beter snappen.

Leuk dat je er bent
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Mijn experiment
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Vraag jij jezelf wel eens af waarom je de dingen doet zoals je ze doet? 

En vraag jij jezelf ook wel eens af waarom mensen zo verschillend kunnen
reageren in dezelfde situaties?

Onze huidige maatschappij leert ons o.a. dat we hard moeten werken voor ons
geld, dat het ‘normaal’ is dat je van half 9 tot 5 genoeg energie hebt om te werken
en dat jij je het best kunt specialiseren in iets.

Maar… dat is dus helemaal niet waar. Althans voor het overgrote deel van ons.

Ik herinner me nog dat ik nooit wist wie ik was met als gevolg dat ik me onwijs
snel liet beïnvloeden. Ik was erg goed in het pleasen van anderen. Ik liet me
leiden door verwachtingen van anderen en door de maatschappij. Totdat ik
ongeveer een jaar of 32 was, tegen een burn-out aanliep en tot de conclusie
kwam dat ik het leven niet leefde in lijn me wie ik écht diep vanbinnen was.

Ik raakte steeds verder verwijderd van mezelf en het leven dat bij me paste. Ik
had last van het 'is dit alles'-gevoel en begon de zoektocht naar mezelf. 

Antwoorden vond ik in de kwantumfysica en neurowetenschappen. Een aantal
jaar geleden is daar Human Design bijgekomen en zie ik eindelijk in wie ik écht
ben en waar ik me nog te veel laat leiden door anderen. 

Ik ben perfect zoals ik ben. Net zoals jij dat ook bent.
Jij bent anders dan alle anderen en dat maakt je juist uniek en onderscheidend. 

Ik geloof dan ook dat er voor iedereen een mooi leven is weggelegd. Een leven
dat helemaal bij past jou. Bij jouw wensen, verlangens en joy. Een leven dat past
bij jouw unieke blauwdruk.

En in dat mooie experiment bevind ik me nog dagelijks.



Het is een unieke blauwdruk die laat zien 
wie je altijd al geweest bent en welke 
kwaliteiten en talenten je vanaf het moment 
dat je geboren bent met je meedraagt. 
Maar ook hoe jouw unieke energie stroomt 
en waar je openstaat voor beïnvloeding van 
buitenaf. Er is niet één bepaalde manier 
van leven zoals ons dat eigenlijk wel is 
aangeleerd van jongs af aan.

Het Human Design Systeem bestaat uit vier 
oude esoterische wetenschappen: 
-Westerse astrologie, 
-Chinese I'Chin, 
-Chakra Systeem, 
-Joodse Kaballah "the tree of life" 

én vier nieuwe moderne wetenschappen: 
-Genetica, 
-Biochemica, 
-Astronomie, 
-Kwantum Mechanica. 

Wat is Human Design?
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We zijn allemaal geboren met een bepaalde energetische blauwdruk. Deze
blauwdruk is als het ware een soort van handleiding waarom jij de dingen doet
zoals je ze doet, waar je talenten en ook je valkuilen liggen.

Op basis van je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats wordt er een
bodygraph bepaald* (zie afbeelding). Deze bestaat uit negen centra, 36
kanalen en 64 poorten. Deze Bodygraph geeft weer hoe genetisch en
energetisch in elkaar zit.

*ook o.a. een wave mandala en pijlen, maar daar gaan we in dit e-book niet op in



Wat is Human Design?
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Deze wetenschappen geven de verschillende manieren weer om het ritme en de 
flow van het leven, het universum en de essentiële plaats daarin van de 
mensheid te begrijpen. Jij bent een onderdeel daarvan. Een van de miljarden 
puzzelstukjes die een unieke plek in de puzzel heeft. En op die plek past maar 
één puzzelstukje. Samen maken we de puzzel compleet. 

Zoals je op de vorige pagina las, kun je je Human Design zien als een soort van 
energetische blauwdruk. Het is geen absolute waarheid en zeker geen 
magische pil. Het is niet bedoeld om kaders te creëren. Je hebt namelijk aan de 
ene kant te maken met nature en aan de andere kant natuurlijk ook met nurture, 
dus o.a. de conditioneringen die je hebt.

Uiteraard is niet de hele wereldbevolking onder te verdelen in de 4 energie
typen, maar binnen die typen zijn weer diverse profielen, wel of geen 
gedefinieerde centra/poorten/kanalen et cetera.

Het zegt hoe jij energetisch een rol in het geheel inneemt. Het zegt je 
bijvoorbeeld niet welke functie jij zou moeten uitoefenen. De energie van je 
Human Design neem je mee in welke functie jij dan ook wilt.

Ik, opgeleid tot wetenschapper, was hier in het begin wat sceptisch over, maar 
nu ik hier enkele jaren mee bezig ben i.c.m. mijn fascinatie over de 
kwantumfysica, zie ik steeds meer in hoe kloppend het in mijn geval is en voelt 
het als thuiskomen bij mezelf.

Maar...zoals de oprichter Ra Uru Hu het zelf ook zegt; 'Het is geen absolute 
waarheid maar het biedt je de mogelijkheid om je ware zelf te ontdekken en wat 
voor jou werkt en wat niet op basis van je eigen ervaringen.

Vergeet niet dat jij ALLES van je bodygraph in je hebt, gedefinieerd of niet. Het 
een is gewoon wat consistenter aanwezig dan het ander. 
Hoe meer jij gaat leven volgens jouw design, hoe makkelijker de dingen je 
afgaan. Ik spreek uit ervaring.



Ontdek je eigen bodygraph
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Deze kun je gratis opvragen via: 
https://www.jovianarchive.com/get_your_chart.

Deze bodygraph geeft jou o.a. inzicht in:
- hoe jouw energie werkt, 
- wat je eigenschappen en valkuilen zijn, 
- hoe je het best keuzes kunt maken, 
- waar jij beïnvloed wordt door de buitenwereld 
en nog zoveel meer.

Wat heb je daarvoor nodig:
- je geboortedatum
- je geboortetijd
Mocht je deze niet weten, is dat op te vragen bij de gemeente

- je geboorteplaats
Je ziet vervolgens verschillende gegevens op je bodygraph staan:

Je type; dit geeft aan wat voor energietype je bent. Het vertelt je hoe jouw 
energieveld werkt en hoe je dus energie uitwisselt met de wereld. Het vertelt je 
ook hóe jij het best je energie kunt uitwisselen met de wereld.

De energie typen zijn onderverdeeld in 4 typen, namelijk:
- De Manifestor
- De (Manifesting) Generator
- De Projector
- De Reflector

Diegene die me al een tijdje volgen, weten je dat alles energie is. Wij leven in een 
universum gemaakt van energie en wij (ook energie) resoneren met onze realiteit. 

Alles start natuurlijk bij het opvragen van je persoonlijke bodygraph.

https://www.jovianarchive.com/get_your_chart
https://www.jovianarchive.com/get_your_chart


Ontdek je eigen bodygraph
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In alles wat we doen, wisselen we dus ook energie uit. Met alles en iedereen 
maar ook met het universum. Ieder energie type doet dat dus op een unieke en 
eigen manier. Vaak komen daar niet eens woorden aan te pas. 

Je herkent het vast wel; soms voel je je prettig of juist heel onprettig in een 
bepaalde situatie of bij een bepaald persoon. Het is de 'vibe' die om iemand 
heen hangt.

De Manifestors en (Manifesting) Generators leveren juist energie aan de wereld, 
terwijl een Projector en Reflector juist de energie absorberen en managen. Het 
een is niet beter dan het ander overigens. De energie werkt gewoon anders.

En als jij jouw energie afstemt op jouw unieke frequentie zul je datgene 
manifesteren dat voor jou is bestemd.

Het gaat er dus niet alleen om wat je doet, dat tot bepaalde resultaten leidt, maar 
vooral om wie je bent. Want jij hebt met jouw energie ook impact op de wereld 
om je heen. Hoe meer jij in lijn leeft met je Human Design hoe hoger en puurder 
je frequentie is. Hawkins stelt in zijn boek 'Power vs Force' ook dat mensen met 
een hogere frequentie de 'lage' frequentie van tienduizenden anderen 
compenseert. Dus je doet het niet alleen voor jezelf.  

Maar doordat jij je misschien wel laat beïnvloeden en laat leiden door 
verwachtingen van anderen, kan het zijn dat jouw energieveld niet zo puur en 
authentiek is als deze zou kunnen zijn.

Jij ziet in het kwantumveld (jouw realiteit) alleen datgeen dat matcht bij jouw 
verwachtingen, percepties en overtuigingen. Dit gebeurt overigens allemaal in je 
brein. 

Je ziet de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals jij bent. En wie kun je nu beter 
zijn dan jouw uniek zelf (nature) in plaats van de persoon die je denkt te moeten 
zijn (nurture)?



'Je ziet de 
dingen 

niet zoals 
ze zijn, 
maar 

zoals jij 
bent.'
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Er zijn grofweg 4 typen in Human design, waarvan 1 type weer is onderverdeeld
in 2 typen.

Het ene type is niet beter dan het andere type. De energie werkt gewoon anders.
Wij wonen hier in huis met twee Generators (man en zoontje), een Manifestor
(dochtertje) en een Manifesting Generator (zoals ikzelf). 

Sinds ik met Human Design bezig ben en dus uiteraard ook die van mijn man en
kinderen heb uitgewerkt, zie ik zoveel herkenning, begrijp ik waarom ze handelen
zoals ze doen en kan ik mijn kinderen ook gerichter opvoeden. 

Manifestors (10% van de bevolking)
Het enige type dat echt zelf iets start (initiëren noemen we dat in Human 
Design). Ze zijn zelfsturend, onafhankelijk en bewegen zich op een geheel 
eigen manier door het leven. Vaak zijn dit ook de zelfstandig ondernemers in de 
samenleving. 

Ze zijn ontworpen om een eerste stap te zetten, om zaken in gang te zetten 
voor anderen, nieuwe paden te bewandelen, zaadjes te planten, nieuwe 
bewegingen te beginnen en impact te maken.

Vrijheid is voor de Manifestor het allerbelangrijkste dat er is. Vrijheid om hun 
eigen gang te kunnen gaan en nieuwe leuke dingen te doen. Ze gaan het liefst 
hun eigen gang, zonder rekening te hoeven houden met anderen.

Een voorbeeld; je hebt een Manifestor als partner en jullie zitten samen op de 
bank tv te kijken. Ineens staat je partner op en loopt naar de keuken. Het 
volgende moment pakt hij z'n jas en is weg. Na 20 minuten komt hij terug en jij 
vraag geïrriteerd waar hij nu ineens was. Je partner is vervolgens boos omdat 
hij het gevoel heeft dat hij zich bij alles moet verantwoorden. 

Verschillende energie typen
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Verschillende energie typen

Manifestors
Hij had gewoon trek, liep naar de koelkast om tot de conclusie te komen dat er 
niets in huis was en ging vervolgens naar de supermarkt om wat te halen. 

Ik probeer mijn dochtertje ook te leren om mij te informeren bij de dingen die ze 
onderneemt.

In het verleden was de Manifestor de leider van de samenleving. Mensen vinden 
het of geweldig wat ze doen of juist helemaal niet. Vaak is er geen middenweg. 
Door een conditionering van 'aardig gevonden worden', mensen pleasen en erbij 
willen horen, vinden ze dat soms wat lastig te accepteren.

Ze voelen zich vaak onbegrepen omdat anderen ze vaak zien als 'bedreiging' 
doordat ze geïmponeerd zijn. De Manifestor vindt dit lastig want die wil er juist 
graag bijhoren. Het merendeel van de bevolking is ook echt anders dan de 
Manifestor en hangt juist meer naar tradities, gewoonten en regels maar de 
Manifestor juist niet. 

Hoe werkt hun energie?

Manifestors produceren geen levensenergie maar hebben zogenaamde ‘energy 
bursts’ waardoor ze een boost aan (wilskracht) energie en inspiratie krijgen 
waarmee ze de motivatie krijgen (‘de urge’) om iets nieuws te initiëren / in gang te 
zetten / te creëren en gaan daarna ook weer snel verder. 

Hun energie werkt heel anders, maar betekent niet dat ze geen toegang hebben 
tot (fysieke) energie. 

Kortom: Zij zijn in staat om in hun eentje iets nieuws te beginnen. Heeft daar 
niemand voor nodig. Verlangt ernaar om verandering teweeg te brengen. 
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(Manifesting) Generators (66% van de bevolking)
De (Manifesting) Generators zijn de bouwers en de werkers in de 
samenleving. Ze hebben toegang tot (fysieke) energie die vrijkomt 
mits ze hun strategie en autoriteit goed gebruiken. Wat ik met 
strategie en autoriteit bedoel, lees je verderop in dit e-book.

(Manifesting) Generators produceren levensenergie. Levensenergie
voedt de planeet, zorgt voor onze voortplanting en dat we als 
samenleving iets gedaan krijgen. Deze energie kan ingezet worden 
om te werken en te creëren. 

Voor de (Manifesting) Generator is werk het belangrijkste aspect 
van hun bestaan. Ze leven voor het werk (kan ook zijn: runnen 
huishouden, opvoeden kinderen, etc), mits ze iets doen wat ze leuk 
vinden uiteraard. 

Als ze namelijk doen waar ze echt blij van worden en hun passie en 
verlangen naleven, dan staan ze helemaal in hun kracht. Ze zijn dan 
magnetisch AF door hun enthousiasme en charisma. Ze kunnen 
anderen upliften met hun energie. 

Het verschil tussen een Manifesting Generator en een Generator zit 
hem o.a. in het feit dat een Generator graag dingen afmaakt. Ze 
kunnen veel verschillende dingen leuk vinden maar worden net wat 
meer gedreven door de behoefte meesterschap in iets te bereiken.

De Manifesting Generator houdt er van als er veel verschillende 
taken op het spreekwoordelijke bordje liggen, maar hebben niet net 
als de Generator de behoefte om alles af te maken. Het is dus ook 
energetisch correct voor de Manifesting Generator om dit niet te 
doen. 

Verschillende energie typen



WWW.ANJZERROUK.NL

Verschillende energie typen

(Manifesting) Generators 
Met als gevolg dat ze voor de buitenwereld wat chaotisch over kunnen 
komen. Daarnaast gaat het voor de Generator vooral om het proces van 
steeds beter worden, terwijl de Manifesting Generator altijd op zoek is naar 
de snelste weg (en soms ook wat stappen overslaat die wel relevant zijn).

Wij hebben recent onze tuin aangepakt. Waar mijn man eerst het ene 
aanpakt en afrondt en dan naar het volgende gaat, ben ik de heg aan het 
knippen, het zand aan het harken en tegels aan het leggen, tot grote 
frustratie van mijn man. 'Waarom maak jij nooit eerst iets af', roept hij dan.

Uiteindelijk krijg ik ook alles af, maar ik ben te snel verveeld als ik continu 
hetzelfde moet doen.

Hoe werkt hun energie?

Een (Manifesting) Generator heeft altijd het sacrale centrum gedefinieerd. Ik 
vergelijk het altijd met een 'aan' knop. 

Als een (Manifesting) Generator ergens positief op reageert met het sacrale 
centrum (ik noem dat 'ergens van gaat kwispelen') dan gaat de energie aan 
en is bijna niet meer te stoppen.

Deze mensen springen bij wijze van spreken 's ochtends uit bed, werken de 
hele dag, komen thuis en zorgen voor het eten, daarna nog ff een wasje en 
een boodschap en morgen is er weer zo'n dag. 

Komen ze wel in actie (door verwachtingen, overtuigingen et cetera) terwijl 
ze er niet van 'aan' gaan, ligt een burn-out op de loer. 
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Verschillende energie typen
Projectors (23% van de bevolking)
De bijdrage van de Projector is om zijn inzichten te delen en op die manier een 
(energetische) gids te zijn voor anderen. Ze leveren hun bijdrage met name 
met inzicht en kennis. 

Ze doen dit door te coachen, begeleiden, advies te geven en energie te 
verdelen door bijvoorbeeld de juiste mensen op de juiste plek te zetten zodat 
er optimaal gebruik kan worden gemaakt van ieder zijn kracht maar ook door 
een slimmer systeem te creëren. 

Ik wil hiermee niet zeggen dat een projector dus een coach zou moeten zijn, 
maar ze nemen deze eigenschappen mee in welke functie dan ook. 
Projectors zijn hier niet om te doen (werken) maar als toeschouwer 
(observeren). 

De Manifestors planten zaadjes, de (Manifesting) Generator zorgt ervoor dat 
de zaadjes tot bloei komen, en de Projector is hier om dit proces te kunnen 
begeleiden, bemiddelen en sturen. Het is zijn rol om met inzicht te komen.

Projectors zijn ontworpen om de wereld om hen heen te observeren. Als een 
vogel die op een tak zit in een boom en naar onder kijkt. Zij zien de “bigger 
picture” en zijn dan ook hier om datgene dat we hebben gecreëerd in het 
verleden te veranderen en te verbeteren met als doel om het efficiënter te 
maken.

Vergelijk het een beetje met de nieuwe medewerker die met een frisse blik op 
een afdeling komt te werken en ziet hoe het anders en beter kan. Anderen zien 
dit vaak niet omdat ze helemaal vastgeroest zitten. 



WWW.ANJZERROUK.NL

Projectors
Je begrijpt dat dit niet altijd in dank wordt 
afgenomen als een nieuwe medewerker 
ongevraagd op zijn eerste dan aangeeft wat er 
allemaal beter kan. Daarom is het voor een 
Projector ook belangrijk om naar zijn strategie te 
luisteren.

Hoe werk hun energie?

Projectors hebben niet de energie om mee te 
doen met de Manifestors en (Manifesting) 
Generators; ze bewegen een stuk langzamer 
door het leven. 

Ze zijn ook niet gemaakt om een hele dag te 
werken. Ze hebben namelijk geen gedefinieerd 
sacraal centrum en ook geen 'boosts aan 
energie' want dat is kenmerkend voor een motor- 
keel verbinding. 

Tijdens mijn Human Design readings merk ik bij
de Projectors de allergrootste eye-openers. 
Vaak herkennen ze wel van vroeger (school, 
werk etc) dat ze minder energie lijken te hebben 
dan een ander. Ze vergelijken zich dan en 
hebben de overtuiging aangenomen dat er iets 
mis met ze is of dat ze lui zijn, maar dit is alles 
behalve waar.

Verschillende energie typen
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Verschillende energie typen

Reflector (1% van de bevolking)
Een reflector is te herkennen aan 9 ongedefinieerde centra en dat betekent dat 
ze openstaan voor de energieën van buitenaf. Ze zijn of worden als het ware hun 
omgeving. Er is niet iets wat een Reflector kenmerkt buiten het kenmerk dat niets 
ze kenmerkt. 

Vergelijk het met een onbeschreven blad. Ze hebben geen specifieke 
verlangens, ambities of drijfveren. Een reflector is onthecht en los van alles en 
iedereen.

Open centra bij andere energietypen zorgen ervoor dat ze geconditioneerd 
kunnen worden door anderen en dus afgeleid worden van wie ze echt zijn, maar 
dat is bij een Reflector dus niet het geval. Deze invloeden van buitenaf kunnen 
hen juist helpen om het leven een richting te geven.

Juist deze openheid maakt dat ze in staat zijn op een ontvankelijke, 
accepterende manier te luisteren en naar dingen te kijken. 

Tijdens mijn Human Design training werd er een mooi voorbeeld gegeven; zie de 
Reflector als een soort van rechter die onbevooroordeeld naar alle partijen kan 
luisteren, in de gaten houdt of het proces volgens de heersende normen verloopt 
en in het besluit het grotere geheel in acht nemen. 

Een reflector is hier om te waarschuwen, signaleren en zichtbaar te maken wat er 
speelt.
Als er iets in hun omgeving (personen) niet (of wel) goed zit, voelen zij dat omdat 
zij zichzelf dan ook niet (of wel) goed voelt. Ze ervaren als het ware de passies 
angsten, gedachten, emoties etc van anderen. Ze kunen de 
angsten/gevoelens/... voelen van anderen en dat komt tot uiting in hoe zij zich 
voelen.
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Verschillende energie typen
Reflector 
Reflectors zijn dan ook de spiegels van de samenleving omdat ze de ander 
als het ware reflecteren. Dit is dus ook meteen hun kracht want zij kunnen 
mensen, situaties en collectieve energie op een veel dieper niveau opnemen. 
Zij doorziet de illusie waarin we leven en kan anderen daarvan bewust 
maken. 

Hoe werkt hun energie?

Van alle energietypen is de reflector het meest gevoelig. Dit komt omdat je 
lichaam geen consistentie energie produceert waar ze op terug kunnen
vallen. Anderen zullen moeite hebben te beseffen hoe diep gevoelig ze 
eigenlijk zijn. 

De Reflector moet oppassen dat ze zich niet verliezen in alles wat ze niet zijn. 
Zet een stapje terug, observeer, waardeer wat er gebeurt en reflecteer jouw 
standpunt. Als je dit doet, zullen anderen je ook graag benaderen voor jouw 
inzicht gevende perspectief.

Projectors en Reflectors ‘absorberen’ energie, ze geven geen energie. 
Absorberen betekent overigens niet dat ze energie ‘opslokken’ maar dat ze 
ontworpen zijn om de beschikbare energie te managen en te begeleiden 
zodat deze op een efficiëntere manier ingezet en gebruikt kan worden 



Definitie: 
Vervolgens zie je jouw definitie.  Dit zegt hoe 
jouw energie in verbinding staat met elkaar.

Als we het binnen Human Design hebben 
over gedefinieerd en ongedefinieerd, hebben 
we het over het wel of niet ingekleurd zijn 
van een of meerdere centra (kanalen of 
poorten).

Op basis van je gedefinieerde centra en 
kanalen kan je energie stromen. Dat kan in 
een vloeiende stroom of juist op 
verschillende plekken in je design.

- No definition; Dit zijn de reflectors want zij 
hebben geen enkel centra gedefinieerd.

Ontdek je eigen bodygraph
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- Single definition; Een geclusterde locatie waar de energie stroomt. Je ziet op de 
afbeelding dat de gedefinieerde centra met elkaar verbonden zijn. 

- Split definition: Twee locaties van geclusterde energie. De locaties wisselen geen 
energie onderling uit. Een voorbeeld kan zijn dat je hoofd en ajna met elkaar 
verbonden zijn én ook je wortel en je solar plexus.

- Triple-split definition: Drie locaties van geclusterde energie. Ook hier delen de 
locaties onderling geen energie met elkaar uit.

-Quadriple split definition: Vier verschillende locaties van geclusterde energie.

Vaak zie je dat mensen met een split-, triple-split of quadriple split definition 
informatie van binnenuit minder snel kunnen verwerken omdat ze als het ware 2 of 
meer kapiteins op het schip hebben. Zij zijn dan ook graag in gezelschap met 
anderen om zich 'heel' te voelen.



Strategie: Vervolgens zie je hier hoe jij het 
best door het leven kunt bewegen. Het 
ondersteunt ons als het ware om de juiste 
weg te bewandelen. De weg van de minste 
weerstand.

Ieder energie type kent dan ook weer een 
andere strategie.

Voor de Manifestor is dat informeren. 
Omdat een Manifestor kan initiëren kunnen 
zo ook zomaar gaan handelen en de rest 
onwetend achterlaten. Als zij anderen 
meenemen in hun plannen/acties door ze te
informeren, voorkomen ze een hoop irritatie 
en frustratie bij anderen en dus ook bij 
zichzelf.

Ontdek je eigen bodygraph
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Voor de (Manifesting) Generator werkt dit anders. Zij zijn niet gemaakt om te 
initiëren maar om te responderen met hun onderbuik. De manier om door het leven 
te bewegen voor deze energie typen is om te voelen waar ze van gaan kwispelen. 
Met andere woorden, wat komt naar ze toe waar ze echt op 'AAN' gaan, want zo 
hebben ze de energie om er iets mee te doen.

De strategie van een Projector is om te wachten op een uitnodiging. Projectors zien 
en weten veel, en zien het grotere plaatje maar het is energetisch niet correct om dit 
te pas en te onpas te delen. Zij kunnen dit delen als ze (energetisch) worden 
uitgenodigd.

De strategie van een Reflector is om te wachten op een maancyclus*. De maan 
activeert iedere paar uur weer een andere poort in hun design. Ze kunnen zich nu 
heel anders voelen dan vanavond. Belangrijk om alle fasen af te wachten.

*De stand van de maan heeft ook invloed op jou, maar daar gaan we in dit e-book niet verder op in.



Incarnatiekruis: 
Dit is waarom jij hier op aarde bent. Wat jij (je 
ziel) wilt ervaren.

Heb je een Right Angle Cross dan heb je 
een persoonlijk levensdoel.
Een Left Angle Cross staat voor een 
transpersoonlijk levensdoel.
Bij een Juxtaposition heb je een vast 
levensdoel

Profiel: 
Dit is een combinatie van twee lijnen en staat 
voor ongeveer 70% van je energie. Het geeft 
je inzicht in: hoe je je levenspad bewandelt, 
hoe je jezelf ziet, hoe anderen je zien,  wat je 
unieke leerstijl is, waar je uitdagingen liggen
en welke dualiteit je ervaart.

Ontdek je eigen bodygraph
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De lijnen staan voor het volgende*:
- Lijn 1: zoekt alles graag tot de bodem uit, ook wel de onderzoeker of de leraar
- Lijn 2: op zichzelf en natuurlijk getalenteerd, ook wel de guru
- Lijn 3: leert door experimenteren, trail & error. Zijn hier om uit te zoeken wat juist niet 
werkt, ook wel de Martelaar
- Lijn 4: zoekt naar sterke basis in relaties, ook wel de profeet.
- Lijn 5: delen van een boodschap met het grotere publiek. Op grote schaal invloed 
uitoefenen, ook wel de messenger.
- Lijn 6: ziet vooruit in de toekomst en is een rolmodel voor anderen, ook wel de buddha.

*Uiteraard omvat het veel meer dan dat, maar dat is meer voor een 1-op-1 reading.



Autoriteit: Dit gaat over hoe je het best een 
beslissing neemt.

Autoriteit is de manier waarop je beslissingen 
maakt (lichamelijk). Het is belangrijk om te 
begrijpen dat je de autoriteit of 
besluitvorming niet kunt corrigeren zonder 
eerst correct te zijn in je strategie (zie uitleg 
bij strategie ). Als je hoofd/mind beslissingen 
wil maken, weet dan dat er een andere 
manier is voor jou. 

Emotionele-solar plexus: Emoties komen in 
golven en in het 'nu' is nooit een moment om 
een keuze te maken. Jij doet er goed aan 
ergens een nachtje over te slapen.

Sacrale autoriteit: jij neemt beslissingen 
door te luisteren naar je onderbuik. 'If it's not 
a hell yess, it's a no'

Ontdek je eigen bodygraph
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Soundboarding autoriteit: het is voor jou o.a. belangrijk te klankborden met 
anderen. Niet om tips en adviezen te krijgen maar om je eigen gedachten over een 
besluit te kunnen horen. Je kunt ook je stemgeluid opnemen.

Milt autoriteit: Jij bent gemaakt om spontaan te zijn. Luister naar wat je intuïtie je 
ingeeft.

Ego autoriteit: Beslis op basis van wat jij wilt. Waar verlang jij naar?

Self-projected autoriteit: Luister ook hier naar wat je zegt. Gewoon om je tone-of- 
voice te horen en hoe dat voelt. Denk hardop na. Maak keuzes op basis van wie je 
bent. 'Ben ik de persoon die...'
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Mentale autoriteit: gebruik je mind om 
informatie te verzamelen en voel vervolgens 
welke keuze het beste voelt.

Lunar autoriteit: je staat continu onder 
invloed van je omgeving en de maan. 
Daarom is het voor jou slim om een hele 
maandcyclus te wachten.

Not self-theme: 
Dit kun je  eigenlijk zien als  een soort bio- 
mechanisme dat je een bepaald gevoel geeft 
wat voor jou het signaal is dat je niet in lijn 
leeft met je design. Daar staat ook een 
'signature feeling' tegenover en dat is juist 
het gevoel wanneer je wel in lijn leeft met je 
design.

Voor een Manifestor is dat boosheid/woede. Vaak komt deze emotie omhoog als je 
het gevoel hebt dat je op een bepaalde manier wordt tegengehouden. Daartegenover 
staat het gevoel van vrede kunt ervaren als alles wel in lijn loopt met wie je bent.

Een (Manifesting) Generator ervaart frustratie (boosheid). Bijvoorbeeld als je te veel 
dingen doet waar je niet blij van wordt. Daartegenover staat het gevoel van voldoening 
als je aan het eind van de dag al je creatieve levensenergie hebt verbruikt aan 
mensen/activiteiten waar je blij van werd.

De Projector voelt zich verbitterd. Dit is als ze bijvoorbeeld het gevoel hebben niet 
gehoord en gezien te worden. Daartegenover staat het gevoel van succes als ze 
worden erkent en gewaardeerd voor wie ze zijn.

De not-self emotie van een Reflector is 'teleurstelling. Als ze het gevoel hebben dat 
ze geleefd wordt door anderen en hun omgeving en niet zichzelfkunnen zijn.
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Daartegenover kunnen zij 'verwondering' 
ervaren. Sta open voor het leven en laat je 
verwonderen. Dit gebeurt als ze een juiste 
balans kunnen vinden tussen het afstemmen 
op hun omgeving aan de ene kant, maar ook 
het loslaten van vreemde energieën aan de 
andere kant.

Over naar de rest van de bodygraph.

Op de afbeelding zie je verder een aantal 
centra. Negen om precies te zijn. Sommige 
ingekleurd (gedefinieerd) en andere wit 
(ongedefinieerd). 

Deze centra hebben allemaal een bepaald 
thema. De namen van deze centra en welke 
thema's daar spelen heb ik op de volgende 
pagina overzichtelijk voor je weergegeven.
 Als een centrum is ingekleurd noemen we dat een gedefinieerd centrum. 
Gedefinieerde centra zijn onderdeel van wie je echt bent en welke energie in jou 
actief is. Dit is de kracht en energie die jij uitstraat en waar anderen zich tot jou 
aangetrokken voelen. Het is altijd in jou aanwezig en je hebt er consistent toegang 
toe.

Dit wil overigens niet zeggen dat je dit ook altijd (correct) inzet. Het zijn vaak de 
centra waar je het gevoel kunt hebben 'teveel' te zijn. Herken jij je dus niet in je 
gedefinieerde centra, kan het zijn dat je dat deel van jezelf niet omarmt of juist
onderdrukt omdat je het gevoel hebt daarin te veel te zijn voor je omgeving.

Een wit centrum noemen we een open centrum of niet-gedefinieerd centrum. Witte 
centra zijn geen vast onderdeel van wie je bent. Deze zijn niet nodig om mee te 
manifesteren en dus in feite niet nodig om iets mee te doen. 



De bodygraph
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Hoofd
Inspiratie, vragen, twijfels

Ajna

Wortel

Emotioneel 
centrum

G-center

Ego/hart

Keel

Milt

Sacraal

Ideeën, perspectieven, 
meningen

Liefde, richting

Fysieke 
gezondheid,

instinct

Verlangens, 
levensenergie Adrenaline, stress, aarden

Emoties, gevoelens

Wilskracht, 
motivatie, 
zelfwaarde

Communicatie, 
manifesteren
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Kanalen
Tussen de centra zie je lijnen lopen, dit 
worden ook wel kanalen genoemd. Tussen 
twee gedefinieerde centra kan dus ook een 
gedefinieerd kanaal lopen. Dit kun je zien als 
een unieke combinatie van je talenten. Iets 
dat echt bij je hoort en wat anderen ook bij je 
herkennen. 

Poorten
Ieder centrum heeft een aantal poorten. De 
verschillende poorten staan voor een 
karakteristiek of emotie. Zie het als een 
nuance van het centrum. Sommige poorten 
kunnen bij jou gedefinieerd zijn (ingekleurd) 
of juist niet.

Tot slot zie je aan de linker- en de rechterkant van de afbeelding nog twee kolommen 
staan. In deze kolommen staan de poorten weergegeven. 
Ieder teken staat ook weer voor iets.

Een aantal voorbeelden:

De eerste is je zon. Dit staat voor wat jij mag delen met de wereld.
De tweede is je aarde. Dit staat voor waar je in gegrond mag zijn

De cijfers die hier staan, zie je ook weer terug in je incarnatiekruis. De cijfers die 
achter de punt staan (zowel de linker- als de rechterkolom) maken je profiel. In het 
voorbeeld is dit 2/4. Dit is 'verantwoordelijk' voor ongeveer 70% van je energie.



Don't 
push, just 

notice



je effectief beslissingen kunt maken.
je het beste door het leven kunt bewegen
 jouw energie stroomt en wat voor effect dat op anderen kan 
hebben
jij de wereld ervaart en hoe anderen daar een rol in spelen
en waar jij openstaat voor conditioneringen

In het 'manifestatiewereldje' zie je veel one-size-fits-all manieren 
om het leven van je dromen te creëren. Misschien heb je het 
geprobeerd en ben je tot de conclusie gekomen dat het voor jou 
niet werkt. Je wordt, boos, gefrustreerd of raakt verbitterd, en je 
voelt je vervolgens onzeker.

Iedereen is uniek en we zijn als het ware allemaal een uniek 
onderdeel van een enorme puzzel. Bij de unieke persoon die jij 
bent, hoort geen 13-in-een-dozijn aanpak. Daar hoort een aanpak 
bij die is afgestemd op wie JIJ bent, op wat JOUW verlangens zijn 
en hoe JIJ die met jouw uniek energetische bedrading kunt gaan 
manifesteren.

Inzicht in je Human Design gaat daar een enorme bijdrage aan 
leveren en kan dus ook voor jou betekenen dat je eindelijk het 
gevoel hebt van voldoening/succes/verwondering/vrijheid waar je 
zo naar verlangt.

Inzicht in jouw Human Design profiel laat je o.a. zien hoe:
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Wat kan Human Design 
voor jou betekenen?

Het is echt een grote aanrader bij Anja je Human Design aan 
te vragen, de reading was niet alleen gezellig en vrolijk maar 
heeft mij echt geholpen meer diepere inzichten te krijgen in 

mijn eigen zijn. - Suzanne van der Steen (Generator)



Wat ik je wil meegeven is dat je mag gaan experimenteren met je eigen design. Het
gaat er niet om dat je koste wat kost jezelf moet gaan veranderen, maar het is leven
naar je design door op de eerste plaats te luisteren naar je autoriteit en strategie en
vervolgens van een afstandje bekijkt wat er nu eigenlijk gebeurt. 

Als jij inzicht hebt in jouw Human Design kun jij jouw experiment starten en zo steeds
meer in lijn gaan leven met jouw energetische blauwdruk. Je creëert dan meer vanuit  
alignement en zult de dingen manifesteren die écht voor jouw bedoeld zijn in plaats
van die je misschien vanuit een ego-gedachte denkt te willen.

Daarnaast zul je merken dat het leven moeitelozer gaat, want er gaat enorm veel
energie verloren aan het:
- 'zijn' van iemand die je niet bent. 
- 'ja' zeggen terwijl je het eigenlijk niet wilt
- anderen pleasen ten kosten van jezelf
- keuzes maken met je hoofd terwijl ze niet goed voelen

Ik herinner me mijn eigen reading nog. Het leek alsof er een nieuwe wereld voor me
openging, maar aan de andere kant voelde dat ook heel erg als 'thuis' en 'eigen'. Ik zit
zelf ook nog vol in mijn experiment. Dat gaat met vallen en opstaan. En dat is oké. 

Het gaat niet om alleen de kennis, maar ook het toepassen en deconditioneren
daarvan en dat leer je, net als met fietsen, niet uit een boekje.

Ik help je graag meer inzicht te geven in je Human Design zodat jij het leven kunt
gaan leven zoals dat voor jou bedoeld is. Op de volgende pagina lees je op welke
manieren ik dat kan doen.
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Wat kan Human Design 
voor jou betekenen?
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Hoe ik je kan helpen:
Digitaal boek 
Wat krijg je:
Jouw persoonlijke Human Design uitgewerkt in een digitaal boek van ongeveer 30 
pagina's. 
Ik ga veel dieper in op jouw energietype, je profiel, je strategie en je autoriteit, je volle 
kanalen en uiteraard je gedefinieerde en ongedefinieerde centra. 

Bestel hier!

een introductie 1-op-1 reading van je Human Design van 60 
tot 90 minuten via zoom
jouw Human Design uitgewerkt in een mooi opgemaakt 
digitaal boekwerk (rond de 30 pagina’s)
mijn enthousiasme (dat is wat ik van anderen vaak 
terugkrijg)

Reading + Digitaal boek
Wat krijg je:

Boek hier!

Dit is een absolute 
aanrader. De human 

design reading gaf meer 
inzicht in mijzelf, wie ik mag 

zijn, waar mijn kracht en 
valkuilen liggen. Een inzicht 

voor het leven.
- Maike Bosman (Projector)

https://academy.anjazerrouk.nl/checkout/human-design-ebook/
https://academy.anjazerrouk.nl/checkout/human-design-reading/

