




 
 

Открий човека, който си роден да бъдеш 
 
В текстовете отдолу ще намерите информация за различните компоненти от вашата Хюман 
Дизайн карта Human Design (HD) chart,:  
Вашите 3 ключа 
 
Вашите 3 ключа 
 
Вашият HD Tип 
Вашият HD  Aвторитет (как да вземате правилните решения във вашия живот) 
Вашият HD Профил (как да комуникирате със света) 
 
И допълнителна информация, която описва вашата уникална същност: 
Вашият Инкарнационен кръст 
Вашите HD Центрове 
Вашите HD Канали 
Вашите HD Портали 
 
Част от следващата информация  ще бъде напълно непозната, а в друга част ще разпознаете 
себе си. Най-голяма стойност за вас ще получите от изучаването на вашите 3 Ключа, които 
посочват пътя, казвайки ви как най-добре използвате вашата уникална комбинация от качества, 
за да достигнете  най-добро осъществяване в живота. Наслаждавайте се ! 
 
Научетe повече за вашето истинско АЗ ! Познаването на вашия НD Tип е първата стъпка да 
разкриете себе си...    
 
 
ВАШИЯТ ТИП, МАНИФЕСТИРАЩ ГЕНЕРАТОР 
 
Вие имате потенциал да бъдете голям "двигател " в живота, когато подравнявате вашата 
огромна сакралната енергия с ясно, вътрешно чувство за цел. Може винаги да имате усещането 
за смисъла на това, което може да се направи, но често ще откриете себе си да преминавате 
през процеса на чудене дали правите нещо само за да си активни, или активноститие ви са 
наистина полезни. Вашите възможности са огромни, но начина, по който се включвате за 
участие в нещата и с хората, може да бъде озадачаващо, докато не разберете напълно своя 
уникален характер. 
 
Вашият Манифестиращ Генератор дизайн има прилики едновременно с Манифестор и 
Генератор, но има някои много различни и важни характеристики и начини, по които можете 
най-добре да си взаимодействате със света. Тъй като Вие сте малко и от двете, ще бъде 
полезно за Вас да разберете малко за  Манифестор и Генератор дизайн. 
 
Манифестор е някой, който катализира нещата да се случват, независимо дали се правят неща 
или се активират другите. Те предизвикват събитията да се случват. A Генератор дизайн е този, 
който буквално генерира жизнената енергия, но трябва да има отговор от сакрала преди да се 
ангажира с някого и нещо. Вашият Манифестиращ Генератор интегрира двете качества, които, 
когато се комбинират в правилния ред, може да ви задвижват чрез всякакви невероятни 
житейски опитности. Без знанието Хюман Дизайн може да откриете себе си в изтощене и 
фрустриране с хора и в ситуации, които не носят удовлетвореност. Вие обичате да сте с пълна 
скорост към целта си, и това е от съществено значение, за да се постигат истински и трайни 
резултати, но трябва първо да слушате сакралния си отговор. Важно е да се знае за 
Сакралната енергия, че тя има "ON" ключ ", но не" OFF "ключ, което означава, че след като се 
ангажирате жизнена си сила с някого или нещо няма смисъл в опитите да се откажете, защото 
бързо изграждате инерция и е почти невъзможно да се спрете. И ако успеете да спрете своя 
ангажимент, Вие оставате в празнотата на бездействие и дискомфорт без яснота какво да 
правите нататък. 
 



 

 - 2 -

 
Основното нещо, за да се разбере вашия дизайн е, че имате определен и активен Сакрален 
Център, който работи през корема. Този сакрален отговор идва или като шум от долната част 
на корема: "Аха!" = "Да!" Или "Ъъъ!" = Не "или никакъв шум с надпис" Не е интересно". 
Сакралният отговор може да дойде като изкачване на енергия от корема към някого или нещо, 
което се появява. Освен това, цялата енергия ниско в корема може да се затвори, като посочва 
отрицателен отговор, или че нямате никаква енергия за този човек или проект. Важното е да 
осъзнавате, че сакралният отговор е само един и той не е проактивен. Той не се опитва да 
умува какво е "трябвало" да се случи, той действа като чист енергетичен отговор. След като 
имате положително "Да!" на нещо, което живота предлага, можете да развихрите и проявите 
енергията си по света! Тенденцията за всички Манифестиращ Генератори е, че те винаги са 
"нервни" и неспокойни, готови за включване в нещо, на момента, в който го забележат. Вие 
знаете, че манифестирането е всичко и Вие обичате да сте в движение и да проявявате вашите 
способности, но първо Сакралния Център трябва да даде своето "Добре"! 
  
Вашият процес е малко като смяна на предавките. След сакралния отговор, има един момент, в 
който да направите първата стъпка на промяна от отговор към действие. В този момент, Вие 
сте "в пропастта" между две коренно различни части на вашия характер. В този "пропуск" се 
случва това, което може да бъде описано като "моментът на истината." Ако в този "момент на 
истината" имате яснота, как да продължите, Вие тръгвате през всички обрати, за да правите 
нещата като Манифестор. Ако в този "момент на истината" има колебание, когато започнете да 
правите първите стъпки и действия и това вече не Ви харесва, след това откривате, дали 
Манифестро природата иска да продължи или не. Ако вашата Манифестор природа не е готова 
да пристъпи, най- добре е да седнете отново и да сложите спирачка. В такъв случай, 
сакралният отговор е намерил нещо привлекателно, но Манифестор аспекта на вашия характер 
все още няма яснота за напредък. Наречете го вътрешно зрение, предчувствие, интуиция, 
усещане за смисъл, или каквото и да е .... но "моментът на истината" не е психично нещо, 
въпреки че умът може да работи по-късно върху него. Вашият отговор се задейства в корема. 
Това е нещо съвсем различно. "В пропастта" между отговорите и активността, може да 
дефинирате своя собствена истина и ако тази истина казва "Да", можете веднага да се 
превърнете в Манифестор, да напредвате като чист Манифестор с подкрепата на "уволнен" 
Сакрал и генерираната жизнена енергия. Може да информирате всички за това, което предстои 
да направите, което за всички Манифестори се препоръчва, но може да откриете, че някой 
предизвика вашия отговор, за да може тези  приятели Генератори да скочат в действие ! 
 
Ако сте разбрали вашия процес, както е описано тук, ще сте открили огромно чувство за 
свобода. Вместо да поемате ангажимент за всичко и всички, ще намерите вътрешна 
дискриминация, която отваря вратата само към удовлетворяващи преживявания. Когато сте 
напълно ангажирани с някаква дейност, наистина сте добра гледка, но е много важно, да имате 
яснота, преди да тръгнете. Когато имате търпението, за да намерите вашата вътрешна 
сигурност, вие сте неудържими и постоянно удовлетворени. Ако настоявате да бъдете 
Манифестор, без да чакате за вашия сакрален отговор, или настоявате да не се обръща 
внимание на "моментът на истината", след това в живота може да сте въвлечени в ненужен 
хаос и объркване за себе си и другите около вас. Може би вече си го сте преживели ? 
 
Този ключ, разбирането вашия тип, може да направи всичко - разликата между живота на 
неудовлетвореност, или на един истински и трайно удовлетворяващ живот! Нека да разгледаме 
най-силните и относителните ограничения на вашия дизайн: 
 
Ограничения 
 
Вие имате най-сложния от всички дизайни и отнема повече време, за да се научите успешно 
как да намирате своята истина. 
 
Хората могат да се възползват от вашата неограничена енергия. 
Актуалните модели в обществото не поддържат доверие във вродената интуиция. След като 
спрете дейност, може да Ви е трудно да ускорите темпото на енергия си обратно - ще трябва  
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имате сериозна мотивация. След като приключите даден проект или дейност, може да ти е 
трудно, да не знаете какво да правите с енергията си и да се чувствате "нервни". 
 
Силни страни 
 
Вие сте буквално една електростанция, способна да поддържа енергия за дейности, когато за 
другите точката на умора отдавна е отминала. 
 
След като сте в истината на сакралната и манифестираща си енергия, може да катализирате 
другите в действие по пътя си. 
 
Вие сте непрекъснато заляти с жизнена енергия, която, ако оформите в мелодия, ще изпитате 
неописуемо блаженство. 
 
За разлика от Генератори, когато са в движение, може по-лесно да спирате. 
 
Не забравяйте, че само защото енергията може да се прояви , това не означава, че тя ще Ви 
донесе удовлетворение. Само защото някой се нуждае от нещо, или защото нещо трябва да се 
направи, това не означава автоматично, че вашето име е написано там! Вижте кои са 
подходящите пулсации и хора в света около вас и взаимодействайте с тях ! Забележете как 
изпълнени и удовлетворени се чувствате в края на деня. 
 
 
Като имате вашия Тип и Life Chart, разберете как тя работи за Вас в собствен уникален дизайн 
и ще откриете, че животът започва да поема изцяло нов курс.  С това знание, в един свят на 
безброй потенциални възможности, които постоянно се представят пред Вас ще сте в 
състояние да определите ясно опциите, които работят за Вас. 
 
Каним Ви да започнете да използвате ключа към  вашия Тип. Този прост Kлюч отключва 
истинската история на живота Ви ... този, който е трябвало да живеете! 
 
Другите хора в живота Ви, са най-вероятно  Manifestors, Manifesting Generators, Projectors или 
дори Reflectors, така че може да бъде много полезно за Вас да научите повече за характера на 
всички 5 типа. Когато четете картите на семейство, приятели и сътрудници и ги подтиквате да 
открият своя Human Design, Вие наистина разбирате как най-добре да си взаимодействате с 
уникалната им природа ! 
 
АВТОРИТЕТ, ВТОРИЯТ КЛЮЧ В ХЮМАН ДИЗАЙН 
 
Авторитетът е важен ключов елемент като разбиране и практика в живота ти. Тъй като посочва 
пътя, за да вземате добри и ясни решения, не мога да не подчертая колко важно е да започнете 
да използвате този ключ, докато продължавате в пътуването на живота. Безброй години, дори 
десетилетия на ненужна болка, чувство на неудовлетвореност или разочарования могат да 
бъдат избегнати чрез интегриране на това просто разбиране на начина, по който вземаме 
важни решения. 
 
Ако  се срещате за първи път с Human Design, тази информация за Авторитет ще бъде изцяло 
нова за Вас. Може да отнеме известно време да го научите и да практикувате, но 
удовлетворението е голямо. Представете си, че живота си тече хармонично, отношенията Ви са 
дълбоко удовлетворяващи, и работата Ви носи голямо удоволствие ! След като имате малко 
практика с него, ще откриете, че Авторитет работи за дори най-простите решения. 
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ДОСТЪП до АВТОРИТЕТА 
 
Както можете да прочетете по-нататък, ще научите повече за това как да вземате ясен и 
властен  избор чрез вашия Авторитет . Вашият Авторитет, от Трите ключа, е може би най-
важният, който трябва да се разбере. 
 
Авторитетът в Human Design е вграден механизъм за вземане на правилни решения ! Години 
на болка и разочарование могат лесно да бъдат избегнати само чрез вземане на правилни 
решения от първия път. Но чрез другите и техните  мнения за нас , повечето от нас са загубили 
естествената си вградена способност да се настроим към собствената си истина чрез  
 
Авторитета. С термина "истина", ние имаме предвид, че има част от нас, която винаги знае 
какво е правилно за нас в дадена ситуация. Всеки от нас има един естествен начин за достъп 
до нашата истина; в Human Design го наричаме Авторитет. 
 
 
АВТОРИТЕТ на Сакрала "Слушай своя вътрешен глас" 
 
В някои отношения той е най-простият от всички - Авторитет на Сакрала. Прост, защото има 
един, единствен, мощен интуитивен сигнал за всички решения, в отговор на нещата, които 
живота Ви предлага! Това е вашият идеален, вграден начин да усетите това, което може да 
бъде точно за вас в живота - вътрешната Ви система за насочване. Това е дълбоко прост начин 
и все пак той най-лесно се пренебрегва в общество, което ни учи да използваме интелекта, за 
да намерим житейския си път. Беше казано, че Генераторът трябва да чака за отговор, но може 
да погледнете живота си и да не видите нещо, което изглежда като "изчакване". Изпълнени с 
жизнена сила и огромни запаси от енергия, Вие си все по-готови да скочите в действие! Но 
чакайте, докато не получите ясен, сакрален, отговор от долната част на корема преди да 
приведете тези невероятни запаси от енергия в движение. Защо да чакам когато имам ясен 
отговор "Да!". Това означава цялото ваше същество да се ангажира с този опит, дейност или 
връзка. Ако не разполагате с толкова силно, ясно, отзивчиво,"Да!", а се ангажирате от чувство 
за вина, скука, съответствие, навик или "необходимост", ще бъдете въвлечени в действие или 
връзка, която ще се превърне в най-добрия случай в неудовлетворение или в ефирна робия в 
най-лошия. Осъществяване на ясни решения не може да бъде по-лесно ... освен ако не успеете 
да следвате вашия начин. В живота винаги има шанс да се премине от по-ниска форма на 
енергия в по-висока форма. Може да се каже, че вие сте нещо като "феномен" преобразуващ 
ситуации, усилия и среда с потенциала да увеличат честотата си с каквото и да се ангажирате. 
 
Може да бъдете човекът, който трябва да влезе в стаята преди партито наистина да започне, 
или този, който задава хармоничните тактове за всички останали движения в живота, или този, 
който постоянно свързва себе си и всички около вас с тяхната автентична природа. Общо 
казано, всеки път, когато следвате своя сакрален отговор, винаги има възможност за 
потенциалната промяна в качеството на околната среда около Вас. 
 
Вашият сакрален отговор разширява значително жизнената Ви енергия към по-голямо чувство 
за цел за себе си и другите. Друг начин да се каже това е, че енергията, до която имате достъп 
е Тантра енергия, това е трансформация от по-ниска към по-висша форма. Това не идва да 
каже, че със сигурност ще сте звезда в спалнята, но това означава и, че Сакралната / 
Сексуална енергия може да бъде насочена и към по-високи форми. В крайна сметка 
сексуалната енергия се движи от секс към любов и към състрадание. Когато сте наясно със 
своите ангажименти след сакрален отговор, имате средствата да трансформирате своя свят. 
Тъй като имате този ефект да бъдете в състояние да повишавате енергията и чувство за цел 
около Вас, можете ли да оцените колко важно е  да обръщате внимание на сакралния си 
отговор, който Ви казва, по всяко време, с кого и с какво да ангажирате себе си? Насладете се 
на пътуването си в живота и слушайте за това отговора в долната част на корема! 
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Профилът е друг аспект на диференциацията ви като уникално същество. Заедно с 
Инкранационния кръст, Профилът ни позволява да преживеем нашата мисия чрез автентичен 
характер на сцената на нашия живот. И уникалната и неповторима драма, пиеса или 
представлението на нашия живот започва с нашето раждане. 
 
ПРОФИЛ 
 
Третият Ключ, след Tип и Авторитет, е това, което се нарича Профил. В Human Design има 12 
от тези профили и всеки от нас има един от тях за целия си живот. 
 
Вашият Профил може да бъде описан като двойка от честоти: едната е съзнателна и 
преднамерена, а другата е латентна, предопределена и неосъзната. 
 
Профилът определя вашата перспектива в живота, как се оправяте с нещата, как се отнасяте с 
другите и как светът се отнася с Вас. В допълнение да познавате по-добре себе си, разбирайки 
профилите на другите в живота си ще Ви помогне да навигирате вашите взаимоотношения с 
много по-голяма лекота и удоволствие! 
 
ВАШИЯТ 5/1 ПРОФИЛ 
 
С Вашия 5/1 Профил, Вие сте естествен лидер, водач и учител в живота. Вие сте схватливи, 
умни, експерт в разрешаването на проблемите, водите с ясна визия към справянето с 
трудности и препятствия. Предопределени сте да стигате до нещата, никой не може да вижда 
нещата по-дълбоко и надеждно от Вас. Има дисциплина, но и несигурност, които не искате 
околните да забележат. Имате високи нива на способности и изпълнителност и поглед за 
нещата навън. Във вас има нещо неразпознаваемо и в плен на големи мечти и дори най-
близките хора не Ви познават. Склонни сте да проектирате картина и да живеете според нея 
без да показвате твърде много от истинската си същност. 
 
Онези, които са очаровани от Вас и са Ви дали позиция на доверие, влияние и отговорност, но 
Вие трябва да ги водите към това, което е вашата дълбока същност, а не да обслужвате 
техните интереси. Работата Ви дава сигурна основа на живота. Профил 5/1 е склонен да бъде 
отдаден, мъдър и ефективен, но живее с дразнеща несигурност, че основите на неговия свят  
никога не са сигурни. Повечето хора с този профил са склонни да отричат тази несигурност и 
това е така, защото това е неосъзнат елемент. 
 
Има нещо като спасител у Вас. Освободете се от притесненията, бъдете автентични и 
получавайте удоволетворение от живота. 
 
Като партньор профил 5/1 са най-покрепящите личности, но е трудно истински да се сбилижте с 
тях. Лесно се въплащават в ролята на учител, съветники и спасител. 5/1 е много ефективен 
когато води и учи своите последователи с професионално чувство. Партньорът на профил 5/1 
трябва да го приземява и да го държи в реалността. Съюзът с него трябва да е истински, траен 
и реален. 
 
5/1 ПРОФИЛ КОМУНИКИРА И СЕ СВЪРЗВА НАЙ-ДОБРЕ С: 
са 5/1 или 2/4, както сравнително добре с 1/3, 2/5 и 3/5. 
 
Известни личности с профил 5/1 са Дженифър Анистън, Ричард Брансън, Джордж Буш, Хю 
Хефнър, Мадона, Роман Абрамович, Лайза Минели, Маргарет Татчър, Шер и др. 
 
Сега вие имате  Трите ключа към вашата Human Design  карта на живота Тип, Авторитет и 
Профил, чрез които може да се движите през почти всеки аспект от живота си с увереност и 
яснота.  
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Вашият Tип разкрива вродената ви природа, подаръците, които носите на света, както и 
вашите уязвимости. 
Вашият Авторитет ви дава достъп до истината и как да вземате верни решения. 
Вашият Профил обяснява позицията ви в живота, вашата гледна точка, или как виждате 
нещата, и как се отнасяте с другите. 
Може да отнеме малко време цялата или част от тази информация да резонира и да се 
интегрира във вас. Това, което сме открили, чрез безброй часове за даване на лични 
консултации и преподаване на Human Design от почти две десетилетия е: 
 
Ако действително работите с Трите ключа от разбирането и приемането на вашия Тип, от 
вземането на спасителни решения само според вашия Авторитет, и знаейки, вашия и на 
другите Профили, които определят вашата перспектива в живота, както и разбирането че 
другите могат да имат много различен характер, животът ви ще стане по-лесен с течение на 
времето. Вие ще привлечете правилните обстоятелства, възможности и хора в живота си, ще 
вземате само добри решения, които да доведат до изпълнение на резултатите, както и 
отношенията ви ще бъдат пропити с хармония. 
 
На следващо място, вие ще научите повече за себе си чрез откриване на Деветте центъра, и 
как всеки един от тях работи в собственната ви карта на живота.  
 
9-ТЕ ЦЕНТЪРА, ПРЕГЛЕД 
 
Във вашата Human Design Life карта има девет Центъра, и те са с триъгълна или квадратна 
форма. Някои от центровете са оцветени, а някои са бели.  
 
Центровете представляват вихри на енергия във Вас, които регулират различни функции, и в 
същото време се отнасят до различни органи и жлези в тялото. Например, има център Ум, 
център Идентичност, център Сърце и др. Вашите девет центрове, или са дефинирани, или 
"включен" (оцветени), или недефинирани или "латентни" (бели). Това, че Центърът е оцветен 
или дефиниран, означава че функцията му е включена, течаща, постоянна и надеждна за теб 
през целия ви живот. Това е нещо, на което може да се разчита. Няма "добри" няма "лоши" 
Хюман Дизайн карти, така че дефиниран или недефиниран не означава положителен, нито 
отрицателен. Важно е осъзнаването, че Центровете в Хюман Дизайн картата, които са  
дефинирани работят непрекъснато, но могат да ви направят фиксирани в собствения ви свят. 
Центрове, които не са дефинирани, означава, че имаме спорадичен достъп до функцията на  
този център за ползване, но също така недефиниран център може да бъде източник на мъдрост 
за другите, които разполагат с този дефиниран Център. 
 
Разчитането на вашите Центрове един по един, ще ви даде представа за това, което е в 
съответствие за вас в живота и това, което винаги е променливо и има потенциала да бъде 
прекалено повлияно или привнесено от други. 
 
Въпреки че можем да бъдем много по-различни в начина, по който живеем живота си, всеки от 
нас има като обща основа  тези 9 Центъра, като ги използваме по наши  специфични начини. 
Според твоята  Хюман Дизайн карта и тези на хората около вас , Центровете комуникират един 
с друг и предават енергия там, където е необходимо за теб, за да се опитат да удовлетворят 
живота ви. 
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ВАШИТЕ 9 ЦЕНТЪРА 
 
ВАШАТА КОРОНА Е НЕДЕФИНИРАНА 
 
Вие винаги сте в изкушението да мислите. Налице е натиск в главата Ви да иска да мисли, но е 
трудно да го правите, освен когато общувате с други хора. Винаги търсеща вдъхновение, 
вашата недефинирана Корона е пълна с потенциални въпроси, и е много важно за Вас да 
питате само правилните въпроси: въпросите, които се отнасят пряко към живота Ви.  
 
С недефинирана Корона, само защото имате нещо "на ум" не означава, че трябва да му дадете 
цялото си внимание. Не забравяйте, че всички недефинирани центрове имат възможност да 
предоставят голяма мъдрост, или голяма обусловеност. Мъдростта Ви е налична чрез 
предоставяне на вдъхновение за другите, докато вашето обуславяне се случва, когато 
непрекъснато се опитвате да мислите чрез мисловните процеси на другите хора като че ли те 
са ваши/а те не са!/, което е безсмислено във вашия собствения живот. 
 
Примери за известни личности с недефинирана Корона: 
Дженифър Анистън, Марая Кери, Кралица Елизабет 2-ра, Маргарет Татчър, Ерик Клептън, Пол 
Маккартни. 
 
ВАШИЯТ УМ Е НЕДЕФИНИРАН 
 
Вие имате възможността да се отдавате на мисловен процес, ангажирани с въпроси и дилеми 
на други хора, и да ги решавате. Може да се разбере, че вашият мисловен процес има известна 
степен на гъвкавост: двама души с един и същ въпрос може да получат много различни 
отговори от Вас. С вашия недефиниран Ум, можете изобщо да не мислите през цялото време! 
Защото вашият Ум е като антена, когато влезете в една стая пълна с хора, можете веднага да 
разберете онова, което всеки мисли. Ако сте честни със себе си, ще видите, че имате 
потенциално умен и способен ум. Въпреки това, ще откриете, че често е трудно да останете 
във всеки конкретен поток на мисли. За другите, може да изглеждате малко отвлечен. Не 
обръщайте никакво внимание! Може да излезете от къщи без ключовете си, или да си 
уговорите среща и да забравите всичко. Това не е началото на сенилност, а показва, че Вие не 
се ограничавате само до ментални начини за помнене на нещата. Когато си мислите, Вие 
обработвате мисловни потоци на други хора. Ако това не е добре платена работа, или наистина 
се радвате да се притеснявате, може да опитате да отдадете под наем това мислене! Можете 
да извлечете голяма полза, ако релаксирате Ума си, така че не винаги да е дежурен. 
Независимо от това, което сте учили в училище, Вие имате други начини за намиране на пътя 
си в живота и доверявайки се на тях да направите големи открития за себе си и своя живот. 
 
Алберт Айнщайн, Мариан Уилямсън и Стивън Спилбърг имат недефиниран Ум. 
 
ВАШЕТО  ГЪРЛО Е ДЕФИНИРАНО 
 
Вие имате постоянно надежден достъп до полето на словото, независимо дали говорите, или 
улеснявате другите в техния изказ. Тъй като разполагате със средства за улесняване на речта 
на хора, бъдете внимателни, дали те всъщност говорят с Вас  или просто говорят. Да е ясно, че 
взаимодействието им с Вас е конструктивно, а не само монолог на техните мисли, страхове и 
оплаквания за живота. Вие улеснявате другите да освободят изградена енергия чрез контакт с 
вашето дефинирано Гърло, но това не означава, че трябва да слушате всичко, което те казват! 
 
Улесняването на речта на другите може да бъде чудесен подарък, но изразената реч е важна 
част от вашата отговорност. Участието в разговор може да бъде чудесна игра, но е важно да се 
разбере, че да кажете нещо е доста по-различно, от това да направите нещо. Само да кажете 
нещо, не означава, че трябва да го направите ! Край Вас ще се появяват хора с недефинирано 
Гърло и ще търсят отдушник за техните неизказани думи. Бъдете наясно с това ! 
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Това е центърът, в който останалите видове енергии могат да манифестират, да се реализират. 
Проверявайте вашия Tип и Авторитет по всяко време, за да прецените дали, кога и как да се 
ангажирате по подходящ начин с хората и проектите. 
 
Джони Деп, Ерик Клептън, Никола Саркози, Брус Ли и Стивън Спилбърг имат дефинирано 
Гърло. 
 
ВАШАТА ИДЕНТИЧНОСТ Е  ДЕФИНИРАНА 
 
Този център представлява нещо като глобална позиционираща система, която определя кои 
сме ние, къде сме и от какво сме водени. С вашата дефинирана Идентичност, Вие имате 
определени последователни начини за това да знаете кои сте вие, начина по който се 
ангажирате с хората и начина си на живот, които са очевидни за хората около Вас, дори и Вие 
да не го забелязвате. Имате инстинктивно усещане кои сте, къде отивате в живота, и пътя, 
който сте поели. Можете да излъчвате усещане за цел. Можете да предоставяте насоки или 
успокоение на тези, които имат недефинирана Идентичност, които нямат последователни 
форми на себеизразяване, и които се загубват от време на време. 
 
Вие знаете как да намерите целта в живота и на другите, лесно да разпространяване чувството 
и принадлежността им към тази цел. С дефинирана Идентичност е почти невъзможно да 
бъдете сбъркани с някой друг. 
 
Мик Джагър, Ошо, Марая Кери и Ричард Брансън са примери за хора с дефинирана 
Идентичност. 
 
ВАШЕТО СЪРЦЕ Е  ДЕФИНИРАНО 
 
Дефинирано Сърце се среща рядко и Вие сред малцината с желязна воля да местите планини, 
имате способност да впрягате сурова воля, да отдавате сърцето си, на това което правите, да 
следвате сърцето си, то е вашият извор на кураж и смелост. 
За Вас постиженията не са под съмнение, но Сърцето трябва да се уважава и волята да се 
дава на правилните проекти. Задължителни качества на този център са способността да стоите 
здраво на краката си, смелостта, контрола върху ситуацията, убеждавате другите и се справяте 
в кризисни моменти. Хората с дефинирано Сърце са могъщи фигури, впрегнали волята си за 
подобряване на усета си за стойностите в живота. Ще искате да поемете свой път, а това може 
да се тълкува като арогантност от околните. Ако резултатите се бавят във вашия живот, може 
да решите да се справите с всички задачи и да ги вършите без чужда помощ. Но едно от най-
големите изисквания за хората с дефинирано Сърце е почивката. Успокойте се, дори и само да 
дадете шанс на другите да те достигнат. 
 
Хора с дефинирано Сърце: Унстън Чърчил, Джон Ф. Кенеди, Арнолд Шварценегер, Далай Лама, 
Ал Гор. 
 
ВАШИЯТ САКРАЛ Е  ДЕФИНИРАН 
 
Имате достъп до един непрекъснат поток от жизнена енергия, която Ви дава огромна 
издръжливост. Ако другите имат проблеми да бъдат в крак с вашите нива на издръжливост, 
това може да Ви накара да се чувствате длъжен да поемете и техните задачи като свои. 
 
Сексуалната енергия, произхождаща от Сакрала е движещата сила за живот, но фактът, че 
имате дефиниран Сакрал не означава, че Вие сте естествено задвижвани от секса. Това не 
означава обаче, че нe може да имате трайно и удовлетворяващ сексуален живот, ако се 
научите кога и как да ангажирате сакралната енергия, според собствената си природа. Това, 
както и във всички неща, които правите, включва да се обръща внимание на сакралния отговор. 
Понякога ще се почувствате хронично претоварене и изчерпане. Може да се запитате как 
заслужих това ? Отговорът е много прост: намерили сте рационални причини за себе си за  
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претоварване. Разбира се, има много неща, които трябва да се направят в живота , но е важно 
да се ангажирате с хора и начинания, които резонират с Вас, а не само защото са на някакъв  
 
списък с "неща за вършене." Имате енергия, с която да "носите" много хора и проекти през 
целия живот и това е чудесно. Но от жизненоважно значение, е да осъзнаете, че понякога е по-
добре, дори и от съществено значение, за хората е да могат да "носят" себе си. Проектите 
могат да бъдат прехвърлени на други хора. 
 
Анджелина Джоли, Джъстин Тимбърлейк и Мерил Стрийп, например имат дефиниран Сакрал. 
 
ВАШИЯТ СЛЪНЧЕВ СПЛИТ/ЕМОЦИИ Е НЕДЕФИНИРАН 
 
Вие сте постоянно изумени от цялата врява около Вас в света. Трудно Ви е да си представите 
защо някои хора са толкова развълнувани за едно или друго нещо. Можете дори да проявите 
хладнина или безучастност в драмите на другите хора. Това не е като че ли не можете да 
играете драма, можете и то с голямо удоволствие, но не е вашата присъща природа да го 
правите. Ако все пак откриете себе, изживяващ очевидно лични драми, може да искате да 
разберете защо го правите. Най-вероятно сте станали обусловени от хората около вас, 
настоящи и минали, чието емоционално летливи драми сте приели. С недефиниран Слънчев 
сплит със сигурност имате чувства, това само означава, че те не са непременно центъра на 
вашия живот. Както при всички недефинирани центрове е възможно да сте обсебени от 
емоционалната среда около Вас. Бъдете бдителни и се ангажирайте с чувствата си, когато сте 
наясно за тях, а не защото се чувствате виновни, или пък това са нечии други фантазии. 
 
С недефиниран Слънчев сплит, можете да отразявате на по-високо ниво на отговорност за 
другите как те изразяват своите емоционални натури, да успокоявате бурите, както и да 
предоставяте така необходимата външна гледна точка, стига да не ви хванат и пометат в 
техните драми ! 
 
Хилъри Клинтън, Тайгър Уудс, Ал Гор, Стивън Спилбърг имат недефиниран Слънчев сплит. 
 
ВАШИЯТ ДАЛАК Е НЕДЕФИНИРАН 
 
Страхът не Ви избягва, само защото този център е недефиниран. Лесно можете да попаднете в 
обуславящото влияние на нечии други страхове, което да подсили вашия. Начинът, по който 
може да трансформирате това обуславящо влияние в безстрастна мъдрост, е да погледнете на 
страховете обективно. Направете ги свои приятели, а не врагове. Например страхът от 
авторитет може да бъде трансформиран чрез осъзнаването, че постът носи власт, а не 
човекът. 
 
Притежавате вътрешна способност да определяте благосъстоянието на другите, но ще е 
трудно да разпознаете своето собствено благосъстояние. Чувствителност към лекарства. 
Претоварването център Далак може да Ви разболее. Това е така, защото ако сте достигнали 
капацитета на имунната си система, като пренебрегвате всички сигнали, тя се опитва да Ви  
каже да спрете и изчистите нездравословни натрупвания. Продължителни настинки, бавно 
зарастващи рани и обширни алергии може да означава блокиран център Далак. 
 
С недефиниран Далак може да притежавате изострени ясновидски способности, защото сте 
отворени към отразяването на скритите аспекти на живота. 
 
Ал Гор, Стив Джобс, Стивън Спилбърг, Жизел Бюндхен, например имат недефиниран Далак. 
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ВАШИЯТ КОРЕН Е НЕДЕФИНИРАН 
 
Вие ще забележите потенциалната токсичност от стреса в живота си. Можете да се включите в 
сроковете или целите на други хора, но ако сте пресирани от натиска, ще откриете, че ще 
страдате в собствения си живот. Бъдете много бдителни и оценете това, че не сте тук, за да 
бъдете притискани в нищо, освен ако не сте установили ясно за себе си, че точно за Вас трябва 
да е така. Това означава, да се придържате към собствения си Тип и Авторитет. 
 
За да извлечем удовлетворение в живота, ние всички трябва да живеем в една печеливша 
среда. Интелигентността на отворения център Корен е, че животът може да бъде живян 
отвътре, без да се поддава на силен натиск. Мъдростта ви позволява да видите, че няма 
причина за никакво задължение. В нормалното си състояние си център Корен е спокоен и 
весел, енергията му е медитативна и празнуваща. Ако може да видите, че тези атрибути са 
неразделна част от вашето благополучие, ще разпознаете относителното значение на това, с 
което да се ангажирате или избягвате. Чрез недефинирания си Корен, може да донесете 
спокойствие в живота на себе си и другите. Този оазис на спокойствие е достъпен за Вас, 
където и живота да ви отведе, така че може да се оттеглите и да си възвърнете своето 
собствено вътрешно спокойствие. Медитацията и управление на стреса ще бъде важно за Вас 
през целия ти живот. 
 
Ричард Брансън, Карла Бруни, Принс, Ал Гор, Брус Ли имат недефиниран център Корен. 
 
Вие имате единична дефиниция. Това означава, че всички ваши дефинирани центрове 
свързани помежду си с канали. 
 
Тези центрове комуникират един с друг без прекъсване. Има една самодостатъчност в този 
процес, тъй като Вие не се нуждаете от външно влияние, за да се свържат вашите центрове. 
Хора с единична дефиниция са склонни да обработват информация по-бързо. Другата страна 
на това е, че на хората с единична дефиниция не им се налага да навлизат дълбоко в 
информацията, както на хората с разделени дефиниции. Дали център Ум и Слънчев сплит са 
дефинирани ще повлияе колко бързо те обработват информацията, но като цяло те нямат 
чувство за разделеност, което имат хората с разделени дефиниции. Те са цялостни през 
цялото време. Поради това те имат по-малко причини да се "закачат" с другите хора. Това от 
една страна дава възможност за по-малко зависимо поведение, но от друга страна, липсата на 
една "кука" може да означава, че трудно включват другите в живота си. 
 
З6 КАНАЛА 
 
9-те центъра в Human Design Life картата са свързани помежду си от 36 канала. Всяка схема 
съдържа 36 канала, но обикновено всеки човек има само няколко от тях оцветени, което 
означава, че тези канали са постоянни аспекти на вашия характер. Научeте значението на 
всеки един от вашите определени канали. Така ще получите ясна картина на това, което ви 
прави уникално различни в света. 
 
Определен канал означава, че двата центъра в двата края на канала ще бъдат дефинирани, 
поради което ще видите тези центрове оцветени. Вашите определени канали (и следователно, 
дефинирани центрове), определят начина, по който се проявявате в живота. Ако четете  
определените си канали на някой, който ви познава добре, той най-вероятно ще каже: "Да! Това 
си ти! " 
 
Може би се чудите за значението на останалата част от центрове или канали, които не са 
определени в графиката? Неопределен канал и недефиниран център работят 
непоследователно през целия ви живот, те се включват и изключват в зависимост от влияния 
отвън, било то чрез взаимодействие с дизайните на други лица, или чрез непрекъснати 
движения на планетите. Имате достъп до тях, но само неосъзнато. 
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Ние винаги се забавляваме когато неизбежно в  нашите Семинари някой си мисли, може да има 
нещо нередно с техния дизайн, когато видят, че те имат само два, три или може би четири 
Центъра оцветени, а на други цялата им схема е  оцветена. Това не означава някаква липса. 
Независимо дали вашата дизайн карта е пълна с цвят или има малко цвят, тя просто ви описва 
перфектно! 
 
Четете описанието на всеки един от вашите определени канали…. 
 
8-1 КАНАЛ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО 
 
Това е канал от Идентичността към Гърлото. Вие сте креативен модел за подражание с 
влияние. Ходещо окриление, което винаги автоматично знае как да води с примера си, 
мотивирате хората и карате нещата да се случват. Имате силно чувство за идентичност и сте 
човек, на когото околните могат да се доверят и разчитат. Усещате вътрешно съпротивление и 
неудовлетвореност, когато решенията ви остават недооценени и когато се възползват от Вас. 
Не се захващайте с доброволни прояви, Вие сте личност, чиято природа пее от щастие, когато 
е оценена. 8-1 има едно звуково качество - чува истината и това, което е правилно за хора, 
проекти, места, музика. Ако нещо не ви звучи вярно, няма да го следвате. Бъдете нащрек и за 
собствения си глас, аудиторията ще го долови. 
 
 
21-45 КАНАЛ НА ПАРИТЕ 
 
Проектирани сте да се чувствате като у дома си в материалния свят. Не означава автоматично, 
че сте милионер, а че имате способност да печелите пари. Когато сърцето ви надуши пари, 
волята ви става водеща и кара нещата да се случат и генерирате благосъстояние. Светът 
около Вас се върти около парични въпроси, позиции на власт и престиж. В нашия свят ролята 
на материалните неща е надценена, така че пазете и не претоварвайте физическия орган 
сърце, свързан е енергийния център Сърце на волята и желанията. Целта ви е да постинете 
баланс като претегляте материалните стойности срещу вътрешните ви ценности. 
 
За да печелите пари по щастлив начин трябва да балансирате моментите, в които позволявате 
на другите да работят за Вас и когато лично трябва да си изцапате ръцете. Природата ви 
намира хармония, когато работи здраво, трупа печалби за семейство или общество. Ако някой 
ви ограничава или нямате автономност, ще се чувствате ощетени и неудовлетворени. 
 
Има опасност да затънете в алчност, но ще загубите целостта си. Най-голямо удоволетворение 
и самочувствие постигате, когато сте впрегнати за общото добро и сте оценени, за това което 
правите. 
 
10-34 КАНАЛ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 
Всеки канал, който започва от 10-ти Портал означава силно чувство за идентичност и любов 
към живота. За Вас щастието се крие в това да правите неща, които обичате, независимо от 
другите. Има нещо егоистично в този канал, защото трябва нещата да се случват по вашия 
начин. Бъдете верни на истинската си природа, когато следвате своя Авторитет, всичко е 
наред. Този канал тръгва от Идентичността и стига да Сакрала като се отклонява към него. 
Това е илюстрация, че понякога се отклонявате от пътя, за да следвате своята пътека. Няма 
значение, че другите не са съгласни или са убедени, че сте невъзможно себичен или инат, ако 
сте подкрепени от интуицията, Вие сте на прав път. Вашето щастие зависи не от одобрението 
на другите, а от вашето собствено одобрение. Ако позволите на околните да ви отклонят от 
пътеката ви, ще се чувствате изгубени. 10-34 е един от тантричните канали, което означава 
преобразуване на енергия от по-низша към по-висша форма. Ако останалите са окрилени, това 
е чудесно, но основното е че, Вие държите на своето. 
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64 ПОРТАЛА 
 
Порталитe са разположени в единия край на центъра, представляващи черта, емоция или 
склонност, които са осъзнати/тъмни/ или неосъзнати/светли/ или едновременно осъзнати и 
неосъзнати. Те са естествените вградени механизми за еволюция чрез преживяване, опитност, 
емоции, контрол и др. и показват интелигентността на Вселената, заложена във всеки един от 
нас. Те могат да са Personality, т.е. осъзната черта или Design  черта, по-скоро видима за 
околните, но не толкова осъзнавана от самите нас. 
 
Слънце - Жизнена енергия. Представлява същността на нашата енергия, нашата основна сила 
Ян. Това е нашето "аз", както и това, което "правим" и представлява темата на нашето 
въплъщение. Слънцето представлява архетип на Бащата. (70 на сто от неутрино, които 
определят състоянието ни са от Слънцето). Нашата Personality Sun е как ние изразяваме 
нашата "Светлина" в света. Нашият Design Sun представлява генетични теми наследени от 
баща ни. 
 
Personality Слънце активира 21.5 Портал на Контрола в Център Сърце, осъзнат 
Този Портал ви прави човек, който цъфти, когато контролира всичко, държи юздите и взема 
решения за пари,собственост, бизнес или взаимоотношения. С чувство на ловец набелязвате, 
планирате и сканирате внимателно реалността. Във всички аспекти на живота искате да сте 
победител. Трудностите идват, когато използвате Портала, за да контролираш ситуация, която 
не ви е подвластна. Обърнете внимание на истинските и мъдри желания, а не на егото. 
Истински контрол се осъществява от позиция на познанието. 
 
Пета линия - Галантност. Обмисляне кой заслужава усилия за постигане на най-добра 
реформа. Като използвате волята си или чрез делегиране, Вие управлявате материални 
ценности. 
 
Design Слънце активира 54.1 Портал на Амбицията в център Корен,  неосъзнат 
Това е Порталът на сляпата амбиция, който може да ви остави изтощени, гонейки далечни, 
необозрими цели. Носи подтик да успеете в обществено, материално и духовно ниво. Това е 
натиск да изковавате контакти и съюзи при всяка възможност. Имате склонност да възсядате 
сили, които са по-мощни от Вас. Вкопчвате се във всеки , който може да ви отведе до целта. 
Преодолявате всички препятствия в името на набелязаната цел. Бъдете внимателни към тези 
импулси, които водят до удовлетворение. 
 
Първа линия - увереност;дори в скромни ситуации бъдете верни на себе си. Завършвате всичко 
в живота си, като се свързвате с хора, които дават подкрепата си. 
 
Земя - Заземяване и Баланс. Земята е мястото, където ние се конкретизираме във форма и 
начина, по който Земята балансира енергията на Слънцето в рамките на нашите форми, телата 
ни. Слънцето и Земята винаги работят заедно и са разположени един срещу друг в Mandala. 
Земятя осигурява основната Ин енергия, архетипът на Майката. Намираме стабилност 
(незсъзнателен баланс), когато се преборим със света на формите. Земята е гръбнакът на 
нашата стабилност. 
 
Personality Земя активира 48.5 Портал на Кладенеца  център Далак ,  осъзнат 
Вие сте потенциално много дълбок човек и може би дори не сте наясно с истинската дълбочина 
на Кладенеца.Водата е извор на живота и хората идват при вас да ползват познанието ви за 
живота и да си източат малко ресурси. Дълбините понякога могат да предизвикат страх, така че 
вие преценявате на какво ниво да живеете. Но колкото по-надълбоко решавате да отидете/в 
интереси, познания, професия/, толкова по-близо сте до свежестта на неизчерпаеми източници 
от знания и удовлетворение.  
 
Пета линия - оползотворяване;разпознавате, че имате много дарби и нуждата да ги прилагате. 
Използването на вашите способности за по-голяма ефективност изисква да запазвате яснота и 
чистота във всеки момент. 
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Design Земя активира 53.1 Портал на Новите начала в център Корен, неосъзнат 
Порталът ви притиска да започвате ново нещо, независимо какво е, стига да е ново и различно 
от преживяното досега. Натискът на новите начинания може да е толкова силен, че да не 
обръщате внимание към целостта и завършеността. Механизмът на Портала е от скуката и 
непостоянността под сянката на незрялост да постигнете разширение и изобилие. Позволете си 
да потънете в онова, което е естествено за Вас и ще усетите, че животът ви се 
изпълва с успех. 
 
Първа линия - начало;от добре обмисленото начало идва голям напредък. Растете в живота 
като усъвършенствате своите способности за започване на начинания. 
 
Луна -представлява движещата сила в нашия дизайн. Притеглянето на Луната е сила, която е 
мощна, винаги тук и винаги  готова да въплъти посланието на енергията на Слънцето. Входът 
идва от Слънцето, но силата или посоката е представена от Луната. Луната е архетипът на най-
голямата дъщеря, и прави възможна задачата на Земята (Mother) да управлява и да се мести 
във формата, като по този начин се гарантира еволюцията. Луната е и отразената светлина, 
които другите виждат от вътрешната ни същност, изплуваща върху дисплея. 
 
Personality Луна активира 59.5 Портал на Интимността в център Сакрал,  осъзнат 
Портал 59 е като фар, постоянно излъчвайки сигнали на интимност, за да види кого ще 
привлече във вашия живот. Той търси връзки със сексуални партньори. Вие разпръсквате 
естествената си живителна енергия, подавате сигнали и посаждате семена, едновременно 
лично и професионално. Това би могъл да е един високозареден със сексулна енергия сила 
портал, който захранва генетичната повеля за чифтосване. Но активността на Сакрала може да 
се превърне в духовна активност, което преобръща съзнанието ви. 
 
Пета линия - обединяване;дарба да вдъхвате живот във всяко взаимодействие. Вземайки 
присърце нуждите на другите, вие издигате интимността на по-високо ниво чрез любов, 
уважение и сексуалност. 
 
Design Луна активира 45.1 Портал на Събирането заедно в център Гърло, неосъзнат 
Вие сте човек, който е тук, за да съблюдава благосъстоянието и добруването на семейството и 
на обществото.Големи начинания могат да процъфтят или да се сринат взависимост от 
финансовата ви мъдрост, образование и управление. Вие сте хитър спестовник и финансов 
администратор. Вашата царствена природа ще страда, ако се превърне в Принцът просяк.  
Имате способност да активирате другите, осигурявайки им благополучие. Но трябва да успеете 
да движите нещата на високо ниво, без да си цапате ръцете. 
 
Първа линия - сливане;намирате общото с другите преди да минете напред. Вашата откритост 
и твърдост в която и да е лидерска роля насърчават подкрепата на тези, които водите. 
 
Северен възел на Луната - бъдещата посока и околна среда.  Въпреки че не са планети, 
възлите на Луната също има силно влияние. От страна на Personality design те не показват кой 
си, а оформят това което личността мисли за света и себе си. От Design страна възлите 
оформят връзката ни за околната среда и хората в нея.  Северният възел е зрял етап от 
развитие на живот след Южен възел в нашата опозиция Уран (38-43 години). Движението в 
Северния възел е сигнал за процеса на отдалечаване от това, което вече не ни служи, и 
задържане на това, което е добро за нас. 
 
Personality Северен възел на Луната активира 10.2 Портал на Поведението в Център 
Идентичност,  осъзнат 
Този портал ви позволява да устоите на всички пречки и спънки в живота, оставайки верен на 
своя уникален, индивидуален и личностен израз. Реалният живот, твърдите падания и 
обуславянето от околните могат да увредят естественото ви доверие. Но портал 10 иска да се 
чувствате комфортно в собствената си кожа и израз, да обичате себе си и самия живот без да 
се стремите да се вписвате. Индивидуалният израз, съгласуван с това, което знаете, че е 
истински правилно, ви носи почтеност. 
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Втора линия - намиране на убежище; задоволството идва оттам, че не сте изправяте пред 
невъзможни жизнени драми. Външните диспути могат да се превърнат лесно във вътрешни, ако 
не отдръпнете изцяло от чуждите несъгласия. 
 
Design Северен възел на Луната активира 58.2 Портал на Радостната жизненост в Център 
Корен,  неосъзнат 
С този портал Вие вярвате в живота и възпламенявате това у другите. Виждайте и 
преживявайте жизнерадостта без да се отнасяте, но се обвързвайте само с това, което ви 
отговаря. Тази жизнерадост може да оказва натиск, който те заставя да се хвърляте в живота, 
но задачата е да станете по-мъдър и да се ангажирате със задачи, които ви носят радост във 
вашите условия. Винаги има основен баланс в живота между даване и получаване. Като 
естествен любител на живота, радвайте се на танца. 
 
Втора линия - поглед напред;настройването към радостта вътре във Вас привлича носещи 
радост дейности. Вашето вътрешно спокойствие поражда външна радост или е възможно да 
търсите само "тръпка" като средство за бягство. 
 
Южен възел на Луната - Посока в миналото и околна среда. Южният възел представлява 
нашия етап на развитие на живеещи в незрялост, докато не се стигне до нашата Уран 
опозиция. В нашите 9-ориентирани организации Уран, прехода ни от Южен възел към Северен 
възел символизира средата на живот и нашето навлизане в зряла възраст. Възлите 
представляват сцена, на която се разиграва живота ни, как ние възприемаме света около нас и 
околната среда, която ще се опита през целия ни живот да подкрепя нашата уникална съдба. 
 
Personality Южен възел на Луната активира 15.2 Портал на Човечността в Център Идентичност,  
осъзнат 
Вашата скромна, ненатрапчива и неосъждаща природа вижда човечеството като едно голямо 
семейство. вие сте архетип на човечността, отдадени на подобрението на живота на другите. 
Това е един 4-те канала на човечността и вашата обич води до подобряване на общото 
благосъстояние. Вие сте магнетична личност, печелите лесно любов, уважение и доверие, 
заради отворения си подход и доброта. Хората ще влизат в живота ви, за да се възползват от  
вашата човечност. Осъзнавайте го, но не губете естествената си склонност към добруване и 
запазвайте свободния си дух. 
 
Втора линия - настойчивост;намирате увереност, като поддържате своята искреност и 
почтеност. Вашата умереност, както и крайното ви поведение оказват дълбоко въздействие 
върху другите. 
 
Design Южен възел на Луната активира 52.2 Портал на Планината в център Корен,  неосъзнат 
Портал 52 ви прави планина, съдържате същата сила, стабилност, която възхищава околните. 
Когато решавате ситуация или драма, знайте че с поглед от планината стоиш над нещата и 
давате решения с перспектива. Понякога може да сте неподвижни и упорити, но това което има 
значение е вашата яснота. Знаете кога да действате и кога да наблюдавате и осъзнавате. 
Имате натиск от корена да действате. Вие знаете къде се крие по-доброто бъдеще и какъв е 
вашият принос. Може да останете центрирани, дори светът около вас да полудява, знаете че и 
това ще мине. 
 
Втора линия - бъдете спокойни и знайте;освобождавате страховете и притесненията край 
привидното си бездействие. Когато бъдете привлечени от външни влияния, е важно да 
останете на своя път. 
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Meркурий - комуникация и мислене. Meркурий, архетипът на най-големия син, представлява 
разширение на човешкото съзнание, както и на необходимостта ни да общуваме. Меркурий е 
най-близо до Слънцето и така метафорично има ухо. Меркурий програмира Personality Crystal 
от момента на влизане в тялото до раждането. Когато вашият Personality Meркурий е определен 
това дава вътрешен поглед върху това, с което трябва да общувате в този живот. Вашият 
Design Меркурий също има какво да ви каже за общуването, но ние често не знаем защо 
казваме нещо на някого, изразявайки нашия неосъзнат дизайн. 
 
Personality Meркурий активира 36.3 Портал Криза/Разрешение в център Слънчев сплит ,  
осъзнат 
Привличате емоционални кризи, които ви дестабилизират. Предприемайте крачки с яснота и 
разсейвайте мрака и тревожността. Научете се да прегръщате опита на всякакви шумни 
човешки емоции, винаги ще изплувате. Ще попадате в ситуации, които изпробват умението ви 
да ги разрешавате. Помнете вътрешния си блясък и външната си изтънченост и ще 
ставате все по-добри в справянето с трудности чрез допускане на малко обективност,яздейки 
емоционалните вълни. Дълбоките емоционални преживявания могат да превърнат от враг в  
учител и да донесат мъдрост. 
 
Трета линия - изблик;намирате точката на преминаването на мрака в светлина. Осъществявате 
прехода от криза към решимост, когато регистрирате наличието на емоционални навици, които 
не ви служат. 
 
Design Meркурий активира 61.2 Портал на Вътрешната истина в Център Корона,  осъзнат 
Този портал филтрира кое е вярно и кое фалшиво. Не може да бъдете заблудени. Вътрешната 
истина се проявява като проблясък на вдъхновение в момент на вътрешно спокойствие. Това 
усещане ще ви напътства, независимо от хаоса и обръкаността наоколо, Вие ще имате точен 
компас. Някои вдъхновения могат да имат продължителни въздействия върху околните - 
вашите познания разкъсват техните аури. Може да разчитате на този меч на истината и да си 
осигурявате вътрешна стабилност във всякакви ситуации. 
 
Втора линия - излъчване на светлина;намиране на нишката на истината във всичко. Или сте, 
или не сте постигнали вътрешното развитие да удържите непредолимото си вдъхновение. 
 
Венера  - ценности. Венера създава нашите ценности и представлява нашите нрави и 
природните закони за това как се отнасяме един с друг и света около нас. Венера е архетипът 
на най-малката дъщеря, а също така представлява любовта и красотата. Венера е вярното и 
грешното и нашите морални въпроси и проблеми. Ако не  действаме с морална чистота, и ако 
хората около нас не действат с морална чистота, Венера може да бъде груба в нейното  
възмездие. Стойностите, които са установени във Венера станат закони в Юпитер, както и 
всяко възмездие се осъществява чрез Сатурн. 
 
Personality Венера активира 55.6 Портал на Изобилието в център Слънчев сплит,  осъзнат 
Порталът има отношение не толкова към реалното изобилие, а по-скоро за усещането за 
благоденствие, което той дава. Предоставя висок дух и очаквания за високи стремежи и 
постижения. Този Портал носи и нетърпението да уважите емоциите си. Също изисква от вас 
да осъзнаете, че настроенията ви са порти към велики дела и в най-тежки моменти може да 
откриете велика креативност. 
 
Шеста линия - самоотверженост;придържате се към открити възгледи и голяма толерантност 
във вашия свят. Ако не сте бдителни, може да изоставите по-злочестите от вас. 
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Design Венера активира 34.1 Портал на Силата в Център Сакрал, неосъзнат 
Имате сила, която трябва да използвате! Това не е сексуален канал, а е отдаден за усилване 
на индивида, за да постигате сам, без подкрепа. Естествено независими сте, нямате нужда от 
други. Вие сет индивидуалист, нерационални и неангажирани, но имате забeлежителна сила да 
постигате. Давате сила и стимул на проект до 3-но увеличение на енергията. Може да си мощен 
двигател, но няма смисъл да го правите за безсмислени и неотплащащи се преследвания. 
Бъдете наясно и развивайте проницателност. 
 
Първа линия - склонност към предположения;използване на властта както дойде, понякога 
непохватно. Доброто използване на властта идва от вашата вътрешна сила или от 
успокояващите реакции, които нейното използване предизвиква в другите. 
 
Maрс - незрялата енергия. Марс е архетипът на най-малкия син, енергично незрял и без 
отговорност. Пасивен докато набере сила, с която трябва да се съобразяваме. Веднъж 
включен, капацитетът на Марс може да доведе до безумни изблици, където дори най-основните 
задръжки могат да изпушат. Марс в картата представлява изключителна енергия, която 
рафинирана с течение на времето може да се превърне в мощна и зряла мъдрост за 
правилното използване на енергията. Maрс играе значителна роля в нашата лична 
трансформация. 
 
Personality Maрс активира 8.1 Портал на Приноса в център Гърло,  осъзнат 
Вие сте човек, който постоянно търси начин да направи съществен принос към кауза или 
проект. Гърлотото ви е винаги готово да пита дали може да помогнете. Не обичате 
бездействието и безсмислието. Искате да сте във вихъра на действието. Портал 8 има глас да 
поема контрол и да насочва другите към нови хоризонти. Придържайте се към даване на 
насоки, ако околните не са готови за креативните и новаторски идеи може да сте 
наранени. Вие сте спойката на проекти, връзки и велики идеи чрез лоялност и респект. 
 
Първа линия - да бъдеш истински;откровеността ще привлече всички, които желаят да дадат 
своя принос. Вашата прямота привлича всеки, който иска да се включи в съвместното 
творчество със своите таланти. 
 
Design Maрс активира 36.2 Портал Криза/Разрешение в център Слънчев сплит , неосъзнат 
Привличате емоционални кризи, които ви дестабилизират. Предприемайте крачки с яснота и 
разсейвайте мрака и тревожността. Научете се да прегръщате опита на всякакви шумни 
човешки емоции, винаги ще изплувате. Ще попадате в ситуации, които изпробват умението ви 
да ги разрешавате. Помнете вътрешния си блясък и външната си изтънченост и ще ставате все 
по-добри в справянето с трудности чрез допускане на малко обективност,яздейки  
емоционалните вълни. Дълбоките емоционални преживявания могат да превърнат от враг в  
учител и да донесат мъдрост. 
 
Втора линия - постоянство;лоялни сте, когато бъдете предизвикани. Личните спънки могат да 
ви стимулират да помагате и да получавате помощ от другите. 
 
Юпитер - Закон и защита. Без съмнение те оказват голямо влияние върху нас. Юпитер е логото 
за вселената и определя нашето външно развитие в 11 годишни цикли, както и нашата връзка с 
цялото. Ние винаги сме много съсредоточени на тема на това, кое е правилно за нас и нашият 
закон е даден от Юпитер. Ако живеем според това право можем да получим много добро 
състояние, тъй като Юпитер е много щедър на моменти, но способността ни да се възползваме 
от щедростта му идва от дълбоко слушане на собствения си закон. 
 
Personality Юпитер активира 53.6 Портал на Новите начала в център Корен,  осъзнат 
Порталът ви притиска да започвате ново нещо, независимо какво е, стига да е ново и различно 
от преживяното досега. Натискът на новите начинания може да е толкова силен, че да не 
обръщате внимание към целостта и завършеността. Механизмът на Портала е от скуката и 
непостоянността под сянката на незрялост да постигнете разширение и изобилие. Позволете си 
да потънете в онова, което е естествено за Вас и ще усетите, че животът ви се изпълва с успех. 
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Шеста линия - даване на принос;безкрайна и естествена дарба да служиш на другите. В 
растежа си служите и давате пример, който се разпространява в живота на другите. 
  
Design Юпитер активира 62.6 Портал на Усет към Детайла в Център Гърло,  неосъзнат 
Този Портал ви прави много съвестни и насърчава широкото разбиране на потенциално сложни 
концепции. Портал 62 не пропуска нищо и Вие ще имате винаги достатъчно количества факти, 
логика и всякаква информация, независимо дали това са думите, бележките, напътствията или 
плановете, които давате. Уважението към детайла подпомага представянето ви във всяко едно 
отношение. Когато говорите Вие покорявате и сте авторитетни. Имате естествена способност 
да изразявате едновременно обща и малко известна информация, можете да звучите така  
убедително, че да обръщате измислените събития в реалност. Важно е да се разбере, че 
вашето усещане за детайл не означава, че трябва да правите някакви изводи, а наблюдението 
над детайла трябва да се проявява с чувство за дистанцираност и обективност. 
 
Шеста линия - приемане на ограниченията;разпознавате практични ограничения във всичките 
си начинания. Налага се да упражнявате сдържаност, ако ще взаимодействате в границите на 
вашите възможности. 
 
Сатурн - Съдията. Сатурн е мястото във вашата карта, където трябва да се справите с 
последствията от действията си. Той е много древна Ин сила, която представлява съдията и 
местата в живота ти, където ще плащате за некоректност, когато не следвате собствените си 
закони и морал. Сатурн е сериозен пътепоказател, който ви позволява с течение на времето, да 
видите напредък в процеса. Ако Сатурн ви е оставил на мира, това е един показател, че 
живеете правилно, но въпреки това, ако нарушите собствените си правила, ценности и закони, 
Сатурн ще ви накаже. 
 
Personality Сатурн активира 43.2 Портал на Пробива в център Ум ,  осъзнат 
Порталът предоставя дълбоки прозрения, които ще образуват пробив, способен да направи 
промени в работните проекти или в живота на хората. Почитайки Авторитета си, за да сте в 
състояние да достигнете дълбока мъдрост чрез вселенските истини, които ще преобърнат 
изцяло възприятието на хората. Глупостта ви дразни, но сблъсъкът с различни типове хора ще 
стимулира прозренията. Оставайте решителни за прозренията си, но без инатливост, те са 
новаторски и верни, но изискват време и търпение. 
 
Втора линия - решителност;ясният и чист ум дава достъп до ясни и чисти резултати. 
Взависимост от това, дали оставате или не оставате верни на начина, по който се отнасяте към 
прозренията, те се превръщат или не се превръщат в реалност. 
 
Design Сатурн активира 1.6 Портал на Креативността в Център Идентичност неосъзнат 
Вие сте висококреативен и целенасочен човек и постигате високи резултати, прилагайки 
уменията си в семейството, кариерата, изкуството и спорта. Но ако използвате креативността 
си само за финасов успех, ще затворите вътрешната си чувствителност. Автокреативен и  
автомотивиран, Вие сте човек, който разтърсва околните. Най-доброто се случва, когато 
позволите естествения ви усет да се изрази чрез уменията ви. 
 
Шеста линия - "кухият бамбук";човекът на изкуството като инструмент, посредством който 
битието свири своята песен. Творчеството си е собствен ресурс, а човекът на изкуството е 
проводникът. 
 
Уран - необичайност, хаос и ред. Уран във вашия дизайн показва  мястото, където можете да 
изразите своята необичайност. Еволюционното мутационно влияние на Уран ни позволява да 
трансформираме нашето разбиране за Maя и увеличава нашата продължителност на живота 
на сегашните 84 години. Уран също ни запознава с трилогията на живота - на субективната 
младежка част, по-обективната средна възраст и трансцендентната по-напреднала възраст. 
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Personality Уран активира 62.4 Портал на Усет към Детайла в Център Гърло,  осъзнат 
Този Портал ви прави много съвестни и насърчава широкото разбиране на потенциално сложни 
концепции. Портал 62 не пропуска нищо и Вие ще имате винаги достатъчно количества факти, 
логика и всякаква информация, независимо дали това са думите, бележките, напътствията или 
плановете, които давате. Уважението към детайла подпомага представянето ви във всяко едно 
отношение. Когато говорите Вие покорявате и сте авторитетни. Имате естествена способност 
да изразявате едновременно обща и малко известна информация, можете да звучите така 
убедително, че да обръщате измислените събития в реалност. Важно е да се разбере, че 
вашето усещане за детайл не означава, че трябва да правите някакви изводи, а наблюдението 
над детайла трябва да се проявява с чувство за дистанцираност и обективност. 
 
Четвърта линия - търпение;наблюдателна си за възможности, съответстващи на вашите 
принципи. Приемате нуждата да бъдете предпазливи, особено в ситуации, в които се смятате 
за прави. 
 
Design Уран активира 62.6 Портал на Усет към Детайла в Център Гърло,  неосъзнат 
Този Портал ви прави много съвестни и насърчава широкото разбиране на потенциално сложни 
концепции. Портал 62 не пропуска нищо и Вие ще имате винаги достатъчно количества факти, 
логика и всякаква информация, независимо дали това са думите, бележките, напътствията или 
плановете, които давате. Уважението към детайла подпомага представянето ви във всяко едно 
отношение. Когато говорите Вие покорявате и сте авторитетни. Имате естествена способност 
да изразявате едновременно обща и малко известна информация, можете да звучите така 
убедително, че да обръщате измислените събития в реалност. Важно е да се разбере, че 
вашето усещане за детайл не означава, че трябва да правите някакви изводи, а наблюдението 
над детайла трябва да се проявява с чувство за дистанцираност и обективност. 
 
Шеста линия - приемане на ограниченията;разпознавате практични ограничения във всичките 
си начинания. Налага се да упражнявате сдържаност, ако ще взаимодействате в границите на 
вашите възможности. 
 
Нептун - илюзия и духовност. Велик учител, който изисква пълно приемане. Нептун във всеки 
портал забулва потенциала си.  Това забулване може дълбоко да се прояви като NOT-SELF, 
тъй като не е възможно да се види през завесата, ние губим възможността да видим всички 
ограничения, които могат да доведат до злоупотреби. Предай се на Нептун, той ще позволи на  
потенциалната магия да излезе зад завесата. Можем също така да научим много неща за 
характера на представлението. 
 
Personality Нептун активира 50.1 Портал на Ценностите в център Далак , осъзнат 
С този активиран канал Вие притежавате естествена настройка за истински ценните неща за 
семейството, общността и човечеството.; идентифицирате и правилните действия, които водят 
до устойчиво и ефективно живеене. Защитата на ценностите носи натиск и отговорност, така че 
се опирайте на Авторитета си за важни решения и освобождаване от претовареност, която 
може да трансформирате в равновесие и хармония. 
 
Първа линия - започване наново;отстраняване на стари качества преди да се отдаде 
дължимото на новите. Наясно сте, че възприетите ценности вече може да не са подходящи във 
вашия живот и общността. 
 
Personality Нептун активира 50.2 Портал на Ценностите в център Далак , неосъзнат 
С този активиран канал Вие притежавате естествена настройка за истински ценните неща за 
семейството, общността и човечеството.; идентифицирате и правилните действия, които водят 
до устойчиво и ефективно живеене. Защитата на ценностите носи натиск и отговорност, така че 
се опирайте на Авторитета си за важни решения и освобождаване от претовареност, която 
може да трансформирате в равновесие и хармония. 
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Втора линия - непоколебимост;избягване на изкушенията, които ви отвличат от естествения ви 
път. Като оставате твърдо верни на вашите ценности или се поддавате на външен натиск, вие 
винаги приемате последствията. 
 
Плутон - истина и трансформация. Плутон пренася силите на подсъзнанието на повърхността, 
той представлява прераждането. Плутон е "разказвач на истината", извеждайки истини, които 
са скрити на повърхността, за да погледнеш директно и право в очите истината, което носи 
трансформация. Където и да видите Плутон във вашата карта, това е вашата истина. Най-
дълбокият урок на Плутон е да се намери светлината в мрака. Мистерията на Плутон, 
мистерията за вас се изследват цял живот. 
 
Personality Плутон активира 29.1 Портал на Отдаването в Сакрал,  осъзнат 
Вашата отдаденост и "Да" на всичко, може да ви доведе до изтощение, бедни и 
неудовлетворени. Имате склонност да се отдавате напълно, без никаква осъзнатост за поети 
ангажименти. Захващате се с всичко, което прелети покрай вас, а накрая сте изтощени и 
разочаровани. Отдаването се превръща в дарба, когато се отдавате на правилните неща. 
Търсете вярното "Да", което пасва на вашата природа и следвайте Авторитета си. 
 
Първа линия - предпазливост;неувереността в успеха ви прави нестабилни. Реагирате на 
ситуацията само в съотвествие с това, което наистина е необходимо или в противен случай 
каните неприятностите. 
 
Design Плутон активира 29.3 Портал на Отдаването в Сакрал,  неосъзнат 
Вашата отдаденост и "Да" на всичко, може да ви доведе до изтощение, бедни и 
неудовлетворени. Имате склонност да се отдавате напълно, без никаква осъзнатост за поети 
ангажименти. Захващате се с всичко, което прелети покрай вас, а накрая сте изтощени и 
разочаровани. Отдаването се превръща в дарба, когато се отдавате на правилните неща. 
Търсете вярното "Да", което пасва на вашата природа и следвайте Авторитета си. 
 
Трета линия - устояване;позволявате на решението за промяна да прогресира естествено. 
Открили, че предпазливостта дава перспектива върху непредвидените житейски обстоятелства, 
все пак изпитвате и импулсна необходимост да напредвате. 
 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Това е вашата пълна Human Design карта. Ние осъзнаваме, че има много нова информация за 
Вас и тя не може да се възприеме изведнаж. С течение на времето, като се упражнявате във 
вашите Три ключа, ще стане все по-естествено да интегрирате знания от Хюман Дизайна си в 
начина, по който живеете вашето ежедневие. Това е информация, която ще промени вашия 
живот ! 
 
След като живеете известно време по вашия дизайн, животът ви ще започне да се 
трансформира и вече няма да се оказвате в нежелани ситуации или отношения, които наистина 
не са за Вас. Живеейки по своя дизайн, Вие сте свободни да създадете живота, който винаги 
сте мечтали. Когато се родим на този свят, ние получаваме дар, дарът на живота и възможност 
за опознаването му чрез собствените си условия. 
 
Обичайте себе си ! 
 
Безплатен продукт към Хюман Дизайн Анализ  
ТМ&TM ООД І tmtm.bg І  tmtm.office@gmail.com 
 
 
 
 
 


