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Als ouders hebben we vaak bij uitstek de realisatie dat

we allemaal uniek zijn. Ik weet niet hoe het bij jou thuis

is maar mijn kinderen zijn alledrie ontzettend

verschillend! Niet alleen in hun uiterlijk, ook in hoe ze

zijn en in hoe ze zich door het leven heen bewegen!

Hoe waardevol is het als we niet alleen onszelf beter

leren kennen, maar ook onze kinderen beter leren

kennen in al hun eigenheid en glorie! Het is namelijk

heel gemakkelijk om je kinderen vanuit jouw kaders en

ideeën over het leven te benaderen. Met Human Design

heb je goud in handen! Het kan jou helpen om ze te

begeleiden en ondersteunen op een manier die bij hen

past zodat ze dichterbij zichzelf kunnen zijn en blijven.

Human Design is een prachtige tool die gebaseerd is op

oude wijsheden (de i ching, kabbalah, astrologie, het

chakra systeem) en quantumfysica. Het helpt je om

deze unieke kanten van jezelf, je partner en je kinderen

dieper te leren kennen en begrijpen. En zo ontdek je

steeds meer hoe jullie allemaal in lijn met je unieke

design kunnen gaan leven!

Leef je uniekheid

Human Design voor
ouders en kinderen



Toen Human Design een aantal jaren geleden op ons

pad kwam, ontdekte ik hoe diep ik zelf in

conditioneringen leefde en mijn ware Zijn als Human

Design manifestor diep had weggestopt. Het was voor

mij een openbaring en tegelijkertijd een diepe

herkenning. Dat is het mooie aan deze reis! Je zult af

en toe verrast zijn maar vooral veel aha-momenten van

herkenning ervaren. Alsof je ziel eindelijk kan zuchten

van ontspanning. Het is zo mooi om je echte Zelf

steeds meer de ruimte te geven!

Na mijn eerste kennismaking met Human Design vielen

er veel kwartjes maar ik kon door mijn diepe

conditioneringen de shifts niet gelijk maken in het

dagelijkse leven. Dit is namelijk een enorm proces van

vernieuwing. Je verandert door actief hiermee aan de

slag te gaan stap voor stap je eigen programmeringen

en dat heeft tijd nodig! Het gaat bij Human Design niet

om hoofdkennis. We starten samen een actief

experiment! Een experiment van bewustwording en

thuiskomen bij JeZelf.

Van hoofdkennis naar levend experiment



Toen ik in een meditatie zag hoe waardevol het is als

we juist onze kinderen op dit pad dichtbij zichzelf

kunnen houden kreeg ik kippenvel over mijn hele

lichaam. Als volwassenen hebben we vaak jaren nodig

om te deconditioneren. Hoe ontzettend waardevol is

het als we onze kinderen vanuit hun unieke design

kunnen benaderen en ondersteunen zodat zij leren

vanuit hun echt Zijn te (blijven) leven! 

Dit was precies wat wij in ons gezin hebben ervaren

nadat we kennis maakten met Human Design. We

gingen met een andere bril naar onze drie

verschillende kinderen kijken en gingen ze beter

begrijpen en anders benaderen (wat vaak genoeg ook

betekende dat we opzij stapten en stopten met onze

agenda’s op hen te plakken ;)..). Dit gaf veel meer rust

in huis en een diep gevoel van voldoening om ze te

leren zien voor wie ze echt ZIJN!

Onze maatschappij is ontzettend homogeen. We leven

in een soort wij-soep. Terwijl onze uniekheid onze

kracht is en wij als verschillende mensen een prachtige

wereld kunnen creëren in wederzijdse liefde en

respect! Hoe mooi zou het zijn als we onze verschillen

en superpowers kunnen vieren! 

Dit proces begint bij jou als ouder, in het leren kennen

van jezelf en vervolgens in het dieper leren kennen van

je kinderen.

Waarom Human Design voor kinderen?



De focus ligt dus bij jou/jullie als ouder(s). Je kunt je

kinderen hier praktisch in meenemen, in het dagelijkse

leven. De theorie is vaak beter geschikt voor ze als ze

wat ouder zijn. Maar het is al levensveranderend als je

ze meer vanuit hun eigen design kunt gaan benaderen

en begeleiden.

Super gaaf dat je hier dus bent. Wat een geschenk heb

je jezelf en je kinderen gegeven! Ik beloof je, het wordt

een prachtige reis!

In de werkboeken die je wekelijks ontvangt gaan we in

op de 4 basistypes binnen Human Design, speciaal

gericht op ouders en kinderen, de strategieën en

autoriteiten die je zullen helpen om binnen jouw type

tot je essentie te kunnen komen, de verschillende

energiecentra in de bodygraph, de profielen die er zijn

en die iets zeggen over je rol in de maatschappij en hoe

je individuele vertering (van voedsel en het leven) het

beste werkt.

Bij Human Design gaat het niet om de hoofdkennis

maar om het experimenteren met je inzichten in je

leven. Daarom zijn er speciale reflectiemomenten

opgenomen in de werkboeken.

Waarom Human Design voor kinderen?



Er zijn vier types mensen in Human Design; generators,

manifestors, projectors en reflectors.

De grootste groep bestaat uit generators. Ongeveer 70% van de

wereldbevolking is een generator. Generators worden

onderverdeeld in pure generators (ongeveer 35%) en

manifesting generators (een soort kruising tussen een

generator en een manifestor, ongeveer 35%). Al zijn deze twee

generators best wel verschillend in hun uitingsvorm, in de

basis zijn alle generators hier om levensenergie te geven op

aarde.

Alle generators hebben het sacrale centrum gedefinieerd, waar

de drie andere typen dit centrum open hebben (dit maakt je tot

een generator!). In dit centrum heb je beschikking tot lifeforce

of levensenergie.

Generators zijn hier om te reageren op het leven ("to respond")

en om de voor jouw kloppende zaadjes tot wasdom te laten

komen. Generators kunnen aan de slag gaan met projecten,

bezig zijn met klussen, iets opbouwen en uitbouwen. Dit

kunnen zij doen omdat zij van alle vier de types veruit de

meeste energie hebben. Voor Generators is het daarom

noodzakelijk dat ze een dagelijkse uitlaatklep hebben voor hun

energie en kracht. Het is heel belangrijk om vanuit het sacraal

centrum in de buik te voelen of het klopt waar ze hun energie

aan geven. Leren luisteren naar je buikrespons en voelen waar

je echt enthousiast over bent is heel belangrijk voor een

generator. Anders kan je kostbare levensenergie alsnog

wegsijpelen naar dingen die eigenlijk niet voor je bestemd zijn

en kun je alsnog heel moe worden.

Generators



Als manifesting generator (ongeveer 35% van de mensen) ben je

een generator maar heb je daarnaast ook een directe verbinding

van een motorcentrum naar je keelcentrum (wat een manifestor

ook heeft). Daardoor ben je een soort hybride tussen deze twee

types; een generator met manifestor kwaliteiten.

Over het algemeen geldt alles wat je over generators leest ook

voor jou. Maar er zijn een paar verschillen.

Je hebt de initiatiekracht die een manifestor ook heeft maar omdat

je een generator bent, ben je wel ontworpen om te reageren op

het leven (een manifestor kan initieren op eigen initiatief).

Door deze initiatiekracht kun je als manifesting generator snel

schakelen en initiëren (hierbij moet ik wel zeggen dat een

emotionele manifesting generator meer tijd nodig heeft - daarover

later meer). Je bent het meest actieve en krachtige type als het

gaat om actie nemen, zeker als je dat op de voor jou juiste manier

doet, door te reageren en het volgen van je innerlijke autoriteit.

Dan ben je een creatieve en krachtige bouwer. Je kunt, net als een

manifestor, even heel diep opgaan in een creatief proces.

Waar generators echt een lange adem hebben en echt gebouwd

zijn om meesterschap in iets te bereiken, ben je als manifesting

generator vluchtiger en wisselen je interesses en activiteiten vaak

meer. Het zit minder in je aard om dingen af te maken.

Als manifesting generator kun je net als generators ook een slaaf

worden, als je energie niet naar de juiste dingen gaat. Dit gebeurt

vaak als je je laat leiden door je hoofd in plaats van je innerlijke

autoriteit.

De beloning voor geduldig zijn en reageren op het leven is dat je je

eigen unieke leven krijgt.

De manifesting generator 



Generators hebben door hun sacrale motor doorgaans veel

energie. Als generator ouder is het gemakkelijk om je kinderen

ook zo te benaderen en van ze te verwachten dat ze heel

energierijk zijn en altijd staan te springen om dingen te

ondernemen. Dit wordt nog eens ondersteund door het feit dat

we in een maatschappij leven met veel generators en dit ook

daar van ons verwacht wordt. We leven in een echte

generator/"Doe" maatschappij.

Wees je ervan bewust dat niet alle mensen en kinderen

beschikken over dit energiesysteem. Generator kinderen

kunnen prima meekomen hierin, manifestors redelijk maar

vooral projector en reflector kinderen zullen hier soms moeite

mee hebben. Ze hebben vaak veel meer rustmomenten nodig.

Het is dus belangrijk om je hier als generator ouder bewust van

te zijn, dit niet te oordelen en hier ruimte voor te scheppen.

Volg verder je eigen buikgevoel en leer luisteren naar jouw

innerlijke stem of autoriteit (we gaan later nog uitgebreid in op

je autoriteit) maar vat het gedrag van je kinderen niet

persoonlijk op. Leer ze kennen in hun unieke behoeften.

De generator ouder of begeleider



Als manifesting generator ben je het meest actieve en vaak

snelle type in Human Design. Je herkent vast dat je andere

mensen als traag kunt ervaren omdat andere types over het

algemeen minder snel in beweging schieten als jij. (Onthoud

dat je als emotional manifesting generator wel iets meer tijd

nodig hebt).

Als ouder is het goed om je te realiseren dat je kinderen

waarschijnlijk meer tijd nodig hebben en misschien niet zo

actief zijn als jou. Zeker als je een projector of reflector kind

hebt. Niet iedereen is zo snel en actief als jij bent.

Als manifesting generator heb je het liefst veel ballen in de

lucht en onderneem je waarschijnlijk graag veel verschillende

activiteiten. Het houdt je energiestroom gaande om leuke

nieuwe dingen te ondernemen. Maar onthoudt dat het voor je

kinderen soms misschien teveel kan zijn.

Realiseer je dat je als manifesting generator ouder misschien

overloopt van leuke plannen en ideeën voor jouw kinderen.

Kijk hierbij goed naar hen en ga uit van hun wensen en

behoeften. Desnoods ga je wat vaker alleen op avontuur. Die

alleen tijd heb je ook nodig om in je creatieve flow te komen.

De manifesting generator ouder of begeleider



Generator kinderen hebben door hun sacrale motor veel energie!

Ze zijn graag fysiek bezig en dit is erg belangrijk voor ze. Laat ze

veel bewegen en spelen, vooral ook in de buitenlucht. Stimuleer

dit en schep er ruimte voor, zeker met het digitale tijdperk met

veel schermen. Leer ze al jong te voelen hoe fijn beweging voor

hen is!

Neem ze mee op avonturen of gewoon om boodschappen te doen.

Laat ze urenlang hun gang gaan. Ze worden vanzelf moe.

Een generator kind is vooral met zichzelf bezig. Ze kijken wel naar

jou als ouder en observeren je, wat je niet doet en wat je wel doet.

Ze gebruiken deze informatie voor zichzelf en zullen je niet snel

feedback geven. Maar wees je ervan bewust dat je wel een

voorbeeldfunctie hebt!

Als een generator kind opgedragen wordt om dingen te doen of als

er verwacht wordt dat ze zelf allemaal initiatieven gaan nemen (als

een manifestor), kunnen ze gefrustreerd raken.

Het werkt vaak beter om dingen vriendelijk aan ze te vragen dan

het opdragen van dingen. Dan kunnen ze zelf reageren. Verder is

het belangrijk dat een generator kind zijn of haar energie zoveel

mogelijk kan geven aan dingen die plezier geven en waar ze van

opladen (datgene waar hun buik "JA!" op zegt). Daar hebben ze

heel veel energie voor. Als ze vastzitten in een leven vol

“verplichtingen” die ze zelf niet kiezen lekt dit veel waardevolle

levensenergie. Let dus op deze balans.

Pure generators kunnen door hun doorzettingsvermogen echt

meesterschap bereiken in dingen. Maar kinderen kunnen in dat

proces soms een plateau bereiken waarin het leerproces even

stagneert en dit kan frustratie geven. Ga dan rustig het gesprek

aan en laat ze zelf voelen wanneer en of ze verder willen gaan.

Vaak ligt meesterschap aan de andere kant van zo'n plateau.

Het generator kind



Voor alle generators is het belangrijk om in contact te zijn en

blijven met hun buikgevoel (gut feeling). Vanuit je buik

kunnen generators “ja” en “nee” voelen, in klanken als “uh

huh” en “uh uh”. Geluiden kunnen helpen om bij dat

oergevoel te komen. Deze geluiden zijn dus belangrijk voor

een generator kind (al voordat ze kunnen praten). Let op de

geluiden, luister ernaar en leer je kind zelf naar deze

geluiden te luisteren. Ze leiden je generator kind op zijn of

haar levenspad. Het is prachtig als ze die connectie met hun

buik kunnen houden. Je kunt dit ook heel goed oefenen door

simpele “Ja” en “Nee” vragen te stellen aan je kind. Of geef ze

twee opties. Kijk welk geluid er komt of welk antwoord. 

Als generator reageer je op het leven vanuit je buik. Het is

belangrijk dat het leven goed voelt en je enthousiast maakt!

Je buik zal met een enthousiast "JA!" reageren op de dingen

die kloppen voor jou!

Generator kinderen kunnen er ook enorm van genieten als

ouders bewust tijd nemen om even in hun wereld te duiken

met de dingen waar ze zo enthousiast over zijn. Dat hun

gaven en talenten gezien en benoemd worden is enorm

helpend voor hun zelfvertrouwen.

Generators en hun buik



Manifesting generator kinderen houden vaak van veel verschillende

dingen, hebben veel ideeën en willen vaak nieuwe dingen ondernemen

of uitproberen. Dit is een van hun superpowers (dus ook voor jou als

manifesting generator ouder!). Laat deze kinderen lekker

experimenteren met verschillende hobby's, clubs, ideeën etc. Ze maken

dingen vaak niet af als ze in hun buik voelen dat ze ergens weer klaar

mee zijn. Schep hier als ouder ook ruimte voor, dat ze (zonder

schuldgevoel) ergens mee mogen stoppen en weer nieuwe dingen op

mogen pakken. Dit hoort helemaal bij wie ze zijn. 

De meeste volwassen manifesting generators hebben last gehad van

ouders die vonden dat ze alles altijd “af moesten maken”. Als ouder kun

je je zorgen maken dat je kind nooit iets af gaat maken maar laat dit

los. Dat gaan ze wel doen maar ze moeten eerst veel verschillende

dingen uitproberen. Doordat manifesting generators vaak heel snel zijn

hebben ze vaak minder oog voor details en kunnen ze dingen over het

hoofd zien. Wijs je kind hierop, zonder oordeel of kritiek. Dit gebeurt

door hun snelle enthousiasme.

Een manifesting generator kind heeft veel afwisseling en actie nodig

om gezond en uitgedaagd te blijven. Dit kan intens zijn voor ouders,

zeker als ze zelf geen (manifesting) generator zijn. Kijk dan of je iets

meer uit kunt besteden voor je kind.

Boosheid en frustratie kan flink de kop opsteken bij manifesting

generator kinderen als ze grote ideeën en plannen hebben (als een

manifestor) maar moeten wachten (als een generator) of als het niet

gaat zoals verwacht of niet snel genoeg gaat. Vooral als ze klein zijn en

zich niet goed uit kunnen drukken kunnen ze hun woede en frustratie

bijvoorbeeld fysiek uiten door met dingen te gooien of te bijten. Het is

op jonge leeftijd ook belangrijk dat deze kinderen hun energie goed

kwijt kunnen.

Manifesting generator kinderen



Het is voor een generator (en manifesting generator) ouder of

kind belangrijk om elke dag alle energie op te gebruiken

voordat ze naar bed gaan. Anders kunnen ze vaak niet of minder

goed slapen. Je hebt elke dag een voorraad energie vanuit je

sacrale centrum en als je deze goed op gebruikt kun je vaak

goed uitrusten en sta je 's ochtends weer met een volle tank op!

Het kan dus lastig zijn om deze kinderen op een vast tijdstip in

bed te leggen, als ze die dag nog energie over hebben. Of

bedenk eventueel leuke rituelen om de laatste energie voor de

nacht nog even eruit te gooien door bijvoorbeeld een

avondwandeling te maken of een partijtje te stoeien.

Als deze kinderen niet genoeg bewegen en dus lange tijd slecht

slapen kunnen ze adhd-achtig gedrag gaan vertonen. Dus

beweging en sport zijn belangrijk om goed te slapen en dus ook

beter te leren op school.

Generators en slaap



Manifestors (ongeveer 8% van de wereldbevolking) zijn

hier om te initiëren, om nieuwe dingen te beginnen en om

verandering te brengen. Ze zijn hier om nieuwe zaadjes te

planten en uiting te geven aan hun ideëen om vernieuwing

te brengen. De vraag die Manifestors zichzelf kunnen

stellen om te toetsen of ze het juiste levenspad

bewandelen is: heb ik impact? Het geeft de Manifestor

vervulling als hij of zij merkt dat de dingen waar ze mee

komen, verandering en vernieuwing teweeg brengen. Zij

willen dat hun initiatieven worden opgemerkt. Omdat

deze initiatieven door de omgeving niet altijd worden

begrepen, geldt voor Manifestors de strategie: informeer

voordat je handelt.

Dit neemt vaak veel weerstand weg voor manifestors

omdat anderen om hen heen vaak hun sterke energie en

impact kunnen voelen. Andere mensen kunnen vaak niet

zo goed aanvoelen wat een manifestor denkt, voelt en wil

en het informeren helpt om begrip te krijgen.

Het informeren is geen toestemming vragen. Een

manifestor is hier echt om z'n eigen creatieve urges

(opwellingen) te volgen en in de wereld te brengen. Ze

zijn hier niet om te volgen of te vragen. Ze kunnen soms

een beetje als lone wolves overkomen omdat ze echt de

ruimte nodig hebben voor deze initiaties.

Manifestors



Als manifestor zit leiderschap in je bloed en ben je een

geboren leider of wegwijzer voor je kinderen. Maar

realiseer je dat je niet hun baas bent. Let erop dat je ze

niet commandeert en opdrachten geeft maar

communiceer met ze en leg echt de verbinding en

maak bewust contact. Vraag ze dingen. Het is

belangrijk om ze te informeren over je wensen, wat je

doet en wat voor jou belangrijk is. En je mag dit ook

van jouw kinderen vragen, dat ze jou informeren en

vragen.

De meeste kinderen zijn geen manifestors en zullen

dus anders zijn dan jij. Ze zullen niet zo snel zijn en

snel schakelen en het is dus belangrijk om geduld te

hebben. Uit je woede niet op je kind, het heeft een

grote impact (en zorg in ieder geval dat je goed je

excuses aan kunt bieden als dit een keer wel gebeurt).

Maak niet alle beslissingen voor je kind, vraag je kind

wat het wil en stel je dienstbaar op naar het leerproces

van het kind. Accepteer dat elk kind anders is en

anders mag zijn. Vier die verschillen en geef ze ruimte

om zichzelf te ontdekken. Het kind zal het zelf moeten

doen. Probeer dit niet te pushen. Zet jouw kracht in om

een voorbeeld te zijn en de weg te wijzen maar laat je

kind los als ze een ander pad kiezen.

Neem als manifestor ouder genoeg tijd voor jezelf.

Instrueer eventueel je kinderen over mama-of papa

momentjes (momenten dat jij je even terugtrekt om in

je eigen aura te zijn). Zorg dat je voordat je moe bent

gaat liggen en voldoende rust krijgt ‘s nachts.

De manifestor ouder of begeleider



Het manifestor kind heeft energie om lichamelijk en

geestelijk bezig te zijn (hun energiepeil is niet zo langdurig

als generators, vaak zijn het meer piekmomenten waarna ze

weer even een rustmoment nodig hebben). 

Een manifestor kind is vaak een uitdaging voor ouders

omdat ze energetisch gemaakt zijn om zelf beslissingen te

maken en te initiëren. Als je een manifestor kind hebt zul je

merken dat dit kind energetisch het sterkste is in een gezin.

Het zijn de kinderen waarvan ouders en anderen vaak al

vanaf de wieg zeggen: “oh oh, dit wordt nog wat!”. (het

krachtige aura is er vanaf het begin!) Dit kan bij ouders een

extra sterke drang tot controle opwekken.

Veel manifestor kinderen leren in de opvoeding dat ze hun

kracht moeten parkeren of stiekem moeten zorgen dat ze

krijgen wat ze willen. Daarom is het idee om te informeren

voor een manifestor vaak ook niet fijn en soms zelfs

beangstigend. Niet krijgen wat je graag wilt en angst voor

straf spelen hier een grote rol.

Als ouders manifestor kinderen gaan controleren en

onderdrukken kunnen er twee dingen gebeuren: het kind

kan heel rebels en boos worden of het kind kan zich

helemaal aan gaan passen en een grote people pleaser

worden en hun hele kracht verliezen (dit ken ik helaas maar

al te goed!).

Het is voor manifestor kinderen heel belangrijk dat ze in

contact blijven met hun initiatiekracht en dat ouders daar

zoveel mogelijk ruimte voor scheppen (dus zoveel mogelijk "

JA" zeggen) en het kind vertrouwen geven. Er wordt ook

weleens gezegd dat je manifestor kinderen bijna niet hoeft

op te voeden.

 

Het manifestor kind



Doordat manifestor kinderen gemaakt zijn om te initiëren en hun

eigen gang te gaan, kan dit op jongere leeftijd spannende of

gevaarlijke situaties opleveren (vooral voor de ouders) doordat ze

zelf op pad gaan of dingen gaan ondernemen. Ik zeg vooral voor

de ouders want het manifestor kind heeft hierin ook weer een

enorme kracht om te overleven en te initiëren als ze iets willen.

Ze redden zich vaak prima.

Als je weet dat je kind een manifestor is, leer hem dan vanaf jongs

af aan te vragen (al hebben manifestors een hekel aan vragen). Zo

leren ze toch rekening te houden met hun omgeving. Je kunt ze

leren dat daardoor veel meer mogelijk is en dit neemt veel

weerstand weg. Zorg dat de communicatie zo open mogelijk blijft

en beland niet in power struggles. Deze kinderen kunnen al jong

leren dat ze minder in de problemen komen als ze vragen (later

wordt dit informeren). Je behoudt ook een sterkere verbinding

met ze op deze manier.

Bij conflicthantering werkt het het beste als je als ouders vanuit

een win-win situatie met je manifestor kind communiceert. De

relatie met een manifestor werkt het beste als het voelt als een

samenwerking. Het is belangrijk dat je ook meedenkt hoe je het

kind tegemoet kunt komen. Zo blijft je kind meer open om te

vragen en blijft hij/zij ook dieper verbonden met zijn

initiatiekracht. Wanneer iets niet mag, leg dan duidelijk uit

waarom het niet mag, zeker wanneer dit invloed heeft op andere

mensen.

Manifestor kinderen zijn vooral bezig met de impact die ze

kunnen hebben op hun omgeving. Het kan voor ouders aanvoelen

alsof het moeilijker is om een band te krijgen met hun manifestor

kind. Dit heeft te maken met de energie van het kind (gesloten

aura), vat dit niet persoonlijk op.

Informeren of VRAGEN voor manifestor kinderen



Manifestor kinderen kunnen boos zijn, vaak door de

weerstand die ze voelen als iets niet mag of als ze juist teveel

dingen moeten. Ze houden ook niet van straf of gecontroleerd

worden. Van nature zijn ze gewend om te initiëren en gewoon

te beginnen aan dingen die ze bedenken. Manifestors zijn het

enige type die niet hoeven te wachten op een uitnodiging van

buitenaf!

Ze vergeten vaak te vragen om toestemming (of stoppen

ermee als toestemming te vaak geweigerd wordt). Geef ze

zoveel mogelijk toestemming zodat ze kunnen blijven

manifesteren en creëren. Maar leg wel de nadruk op het

vragen van toestemming. Hier ligt een van de belangrijkste

levenslessen voor manifestor kinderen. Dat ze om leren gaan

met anderen, in overleg.

Manifestors en slapen

Het is belangrijk dat zowel volwassen als kleine manifestors

naar bed gaan voordat ze echt moe zijn. Dit helpt om dieper

te slapen. Ook is het voor manifestors vaak goed om alleen te

slapen om zo alle opgebouwde sacrale energie uit de

buitenwereld te kunnen releasen.

Manifestor kinderen en boosheid



Projectors (ongeveer 21% van de wereldbevolking): In

tegenstelling tot de Manifestor en Generator, zijn Projectors

hier niet zozeer om een bijdrage te leveren met energie. In

plaats daarvan is het hun rol om met inzicht te komen. Zij

kunnen de energie van anderen (vaak van generators en

manifesting generators) sturen en begeleiden. Dit maakt hen

tot de ideale managers, adviseurs en coaches. Van nature zijn

Projectors erg gericht op de ander. Zij zien wat er bij de ander

leeft en geven daar aandacht aan. Maar omdat zij er niet voor

gebouwd zijn om te manifesteren of genereren (doen of bezig

zijn) zijn ze in grote mate afhankelijk van anderen. Alleen in

relatie tot een ander, kan de Projector zijn sturende,

organiserende bijdrage leveren. De strategie voor projectors is

het heel belangrijk dat ze wachten op de juiste uitnodigingen

in het leven.

Omdat onze wereld gebouwd is voor en door generators

hebben projectors door hun gebrek aan een sacrale motor vaak

veel minder energie en moeite om mee te komen in het tempo

van de maatschappij. Ze hebben veel meer rust nodig. Het is

vaak heel verademend voor een projector om te horen dat ze

hier niet zijn om hard te werken. 

Projectors



De projector heeft echt oog voor een ander en kan de

ander als het ware lezen. Je zult als projector ouder ook

veel inzicht hebben in jouw kind. Maar realiseer je dat je

kind ook eigen ruimte nodig heeft om zijn of haar gang te

gaan en niet het gevoel heeft constant bekeken en gevolgd

te worden. 

Als projector is het gemakkelijker om je op 1 kind per keer

te focussen. Let er op dat je de aandacht verdeeld over

meerdere kinderen (als je meer dan 1 kind hebt) zodat ze

zich allemaal gezien voelen. Je kunt dit eventueel

onderverdelen in speciale een op een momenten met

mama of papa.

Generator kinderen kunnen jou uitputten met hun sacrale

motor. Zorg dat ze regelmatig hun energie kwijt kunnen

buiten jouw buurt. Organiseer rustmomenten voor jezelf

tijdens de dag, het liefst in je eigen ruimte.

Wees je bewust hoe krachtig jij je voelt als je wordt

uitgenodigd of gevraagd (ook door je kinderen) en hoeveel

zwakker jij je voelt als je zelf initiatieven neemt en uit

jezelf handelt en niet de impact hebt die je zou willen.

De projector ouder of begeleider



Het projector kind heeft niet altijd de energie die

generator kinderen hebben. Ze kunnen piek energie

hebben en daarna moe en lusteloos zijn. Realiseer je

dat ze meer rust nodig hebben dan de meeste

kinderen.

Projector kinderen zijn vaak meer gericht op

geestelijke activiteiten; lezen, leren en nadenken. Als

ze iets interessant vinden zullen ze zich erop storten.

Ze zijn vaak heel nieuwsgierig en leergierig. Het is

goed om projector kinderen te ondersteunen om te

leren. De kennis die ze door hun nieuwsgierigheid

opdoen gebruiken ze om wijs te worden en hun kijk op

de wereld te verruimen.

Ze zijn vaak regelmatig op zichzelf, bijvoorbeeld op hun

eigen kamer. Maak je hier als ouder geen zorgen om.

Dit hebben ze nodig om even tot rust te komen.

Projectors hebben als superpower dat ze anderen goed

kunnen doorgronden, beter dan zichzelf. Ze zijn dus

vaak ook meer met anderen bezig dan met zichzelf. Ze

weten vaak wat de ander nodig heeft en welke vragen

ze moeten stellen om de ander te helpen.

Als ouder is het belangrijk om de feedback en inzichten

van projectors ter harte te nemen en hen aan te

moedigen om zich uit te spreken.

Het projector kind



Als een projector kind zich niet gezien of erkend voelt en

niet op waarde geschat, kan het zich verbitterd voelen.

Het is dus erg belangrijk om je kind echt te zien en uit te

nodigen. Erkenning is het grootste geschenk dat je aan je

projector kind kunt geven. Ze voelen zich vaak al de

vreemde eend in de bijt in een wereld vol generators.

Geef je projector kind veel bevestiging en moedig ze aan

om te uiten wat ze waarnemen. Vraag ze om hun mening.

Geef projector kinderen vanaf jonge leeftijd voldoende

materie om zich in te verdiepen. Beantwoord hun vragen.

Hun nieuwsgierigheid geeft hun de informatie waarmee ze

dieper kunnen gaan in het leven. Leer ze hoe de interactie

met mensen werkt en dat het belangrijk is dat ze erkend

en uitgenodigd worden om hun mening te geven. Zonder

uitnodiging heeft de mening minder waarde en kan het

zelfs weerstand geven.

Faciliteer nieuwe mogelijkheden voor je projector kind. Ze

zijn hier niet om te initiëren en hebben een uitnodiging

nodig. Ze zijn niet lui als ze in de tussentijd “niets doen”.

Hun energie moet geactiveerd worden door een

uitnodiging en ze hebben vaak wat hulp nodig om te

starten.

Projectors en slapen

Projectors hebben rust nodig en kunnen het beste een uur

voordat ze gaan slapen alvast gaan rusten. Even lezen in

bed, in de eigen ruimte tot rust komen, ontladen. Het kan

ook zijn dat je als projector overdag wat vaker een slaapje

of rustmoment nodig hebt.

Erkenning voor projectors



Reflectors (1% van de wereldbevolking): Reflectors zijn

helemaal open, in hun design is geen enkel centrum

ingekleurd. Iedereen heeft wel bepaalde verlangens in

het leven, bepaalde ambities of drijfveren. Bij

Reflectors is dat in principe niet het geval. Als zij

uitleven wie zij werkelijk zijn, dan zijn zij als een

onbeschreven blad. 

Juist door hun openheid zijn Reflectors in staat om op

een ontvankelijke, accepterende manier te luisteren en

naar dingen te kijken. Omdat Reflectors geen enkele

definitie hebben van zichzelf, zijn zij voorbestemd om

op alle vlakken beïnvloed te worden door energieën

van buitenaf. Als geen ander zijn Reflectors dus in staat

om te spiegelen wat er in hun omgeving aanwezig is! 

Reflectors worden daarom ook beschreven als de

barometers van onze samenleving. 

Reflectors



Als reflector ouder kun je veel ruimte aan het kind

geven maar zorg ervoor dat het geen leegte is. Als je

meerdere kinderen hebt, probeer dan je aandacht meer

bij een kind tegelijk te leggen en te voelen wat dat kind

op dat moment van jou nodig heeft. Door je openheid

kun je als geen ander je kind voelen en zien. 

Je eigen energie en gemoed is erg wisselend en heb

daarin geduld met jezelf. Zorg ervoor dat je voldoende

rustmomenten in kunt plannen waarin je even helemaal

alleen bent. Zoek naar een balans tussen rust voor

jezelf en gepaste aandacht voor je kind. Met jouw

openheid is het soms extra belangrijk om hulp in te

roepen. Organiseer dit als je het nodig hebt.

Wees altijd eerlijk naar jezelf en het kind, wees open en

oprecht, kinderen kunnen veel aan zo jong als ze zijn.  

De reflector ouder of begeleider



Reflector kinderen hebben meestal de minste energie

van alle kinderen. Doordat ze helemaal open zijn (alle

energiecentra zijn open) zijn ze zeer afhankelijk van de

omgeving waar ze zich in bevinden. Ze willen graag

erbij horen en passen in hun omgeving. Als ouders is

het belangrijk om ze te helpen zich veilig en goed te

voelen. Als ze bijvoorbeeld een ander kamertje willen of

zich niet fijn voelen op een plek is het goed om

daarnaar te luisteren en hier een oplossing voor te

vinden. Reflector kinderen kunnen door hun openheid

wat aanhankelijker zijn en dichtbij papa of mama willen

blijven.

 

Het reflector kind is vaak meer geïnteresseerd in het

grote plaatje, hoe de wereld in elkaar steekt, in de

sterrenhemel. Ze kunnen de grotere systemen in het

leven doorgronden en doorzien. Dit is een grote

kracht.

Ze zijn soms minder gericht op individuen, dus het kan

zijn dat je soms als ouder het gevoel hebt dat je

reflector kind wat minder interesse in je heeft. Vat dit

niet persoonlijk op. Het is hoe reflectors in de wereld

staan en naar de wereld kijken. Ze lijken kwetsbaar

maar zijn ondoordringbaar (ze hebben een

beschermend aura) en laten zich niet snel beïnvloeden

door anderen.

Het reflector kind



Reflector kinderen kunnen teleurgesteld zijn en dit heeft

vaak te maken met dat ze voelen dat ze er niet bij horen en

niet gezien worden. Ze kunnen soms ongrijpbaar aanvoelen

voor de omgeving.

De omgeving is heel belangrijk voor de reflector want ze

spiegelen als het ware hun omgeving. Is de omgeving gezond

dan is de reflector gezond. Is de omgeving ziek, dan is de

reflector ziek. Daarom is het belangrijk dat een reflector

kind zich thuis en fijn voelt in zijn of haar omgeving en dat

de omgeving klopt.

Het helpt reflector kinderen om hun eigen tempo te mogen

bepalen bij het leren en ruimte te hebben om hun eigen

beslissingen te nemen. Geef ze zoveel mogelijk eigen tijd en

ruimte om alleen te zijn en jaag ze niet op. Zet ze niet onder

druk.

Het is belangrijk voor reflectors om zich goed te voelen. Ze

reflecteren hun omgeving, dus ook hun vriendjes en

vriendinnetjes. Als dit niet klopt en ze geen goed gevoel

krijgen van de kinderen waar ze veel mee optrekken, probeer

dan als ouder ze te begeleiden om andere kinderen om zich

heen te verzamelen.

Reflectors en slapen

Reflectors hebben rust nodig en kunnen het beste een uur

voordat ze gaan slapen alvast gaan rusten. Even lezen in bed,

in de eigen ruimte tot rust komen, ontladen. Het kan ook zijn

dat je als projector overdag wat vaker een slaapje of

rustmoment nodig hebt.

Het reflector kind spiegelt de omgeving



Kijk eens naar je eigen human design type; herken je

jezelf hierin? Waar leef jij al (grotendeels) je design en

waar leef je het juist helemaal (nog) niet?

En kijk nu eens naar je kinderen; hoe zou jij ze anders

anders gaan benaderen met de kennis die je vandaag

hebt opgedaan over hun type?

Schrijf hier een aantal specifieke actiepunten op die je

wilt gaan toepassen om je kinderen beter te kunnen

begeleiden vanuit hun unieke human design type.

En schrijf ook een paar aandachtspunten op voor jezelf;

waar wil jij je bewuster van worden in je relatie met

jezelf nu je meer over jouw eigen type ontdekt .

Tijd voor reflectie



Elk type heeft een eigen aura of energieveld en een

eigen strategie. Deze strategie helpt je om minder

weerstand te ervaren en op een juiste manier

energetisch in beweging te komen in je leven vanuit

jouw aura of energieveld. Het zal je ook helpen om je

communicatie en interacties met andere mensen te

verbeteren en minder weerstand te voelen in je leven.

Elk type heeft ook een not-self emotie. Deze emotie

zul je ervaren als je niet vanuit je design leeft (de

keuzes maakt die bij jou passen) maar vanuit je “not-

self”. Een super handige leidraad!

 

Je signature feeling is het gevoel dat je juist ervaart als

je wel volgens je eigen design leeft. Dus de not-self

emotie en signature feeling geven je een mooie spiegel

over waar jij wel en niet vanuit je echte essentie leeft!

Aura, strategie, not-self emotie en
signature feeling van elk Human
Design Type



Je hebt tot nu toe het eerste deel van het e-book

gelezen. Het tweede deel gaat over de autoriteiten in

de praktijk. Dit behandelen we uitgebreid in de cursus. 

We willen iedereen die zich aangetrokken voelt tot

Human Design aanraden om een reading te doen, of

deel te nemen aan onze cursus. Twijfel je of heb je

vragen, stel ze gerust.  

 In de curus gaan we uitgebreid in op hoe je dit

praktisch kunt maken in je leven en hoe je je relatie

met je kinderen daardoor enorm kunt verbeteren. 

Meer over strategie en autoriteit



Dankjewel voor het lezen! 
 

Wil je verder de diepte in
gaan?

Klik hier voor meer over de cursus

Met onze cursus geven we je veel meer
praktische handvatten, verdieping

uitleg en onze ervaringen mee, zodat je
jezelf en je kind de ruimte geeft die het

echt nodig heeft om als zichzelf te
leven. Meer weten?

https://davidpieters.com/human-design-voor-ouders-en-kinderen/

