
Je lichaam als tool om
bewuste keuzes te maken

HOE beslissingen maken - jouw autoriteit (Human Design)

Beslissingen in het moment maken

Milt / splenic authority Intuïtie

Sacraal / sacral authority Buikgevoel

Tijd nemen om beslissingen te maken

Emotioneel / emotional authority Neutraal moment in emotionele
hoogtes en laagtes

Outer authority Input van anderen sampelen en een
maancylcus wachten

Andere (tijd is hier niet van toepassing)

Hart of ego / ego authority Ik WIL dat dus ik ga dat doen

Zelf / self authority Subtiel weten, subtiel kompas

Een woordje uitleg. 

Je kan je Human Design chart opvragen via www.jovianarchive.com/get_your_chart. 

Eén aspect van je Human Design is je "inner authority". Deze bepaalt o.a. hoe jij het best
beslissingen neemt. Afhankelijk van jouw "inner authority" zal je in één van de drie
categorieën vallen (in het moment - tijd nemen - los van tijd). Elke "inner authority"
heeft dan ook nog eens een specifiek (lichaamsgericht) beslissingsproces.

Bijvoorbeeld: iemand met emotionele authoriteit, moet de tijd nemen om beslissingen
te maken en moet wachten op het neutrale moment na emotionele hoogtes en laagtes
ervaren te hebben.

overzicht bij interview met Kim Vandebergh van SEPIA 
www.appleblue-seagreen.com

http://www.jovianarchive.com/get_your_chart


Je lichaam als tool om
bewuste keuzes te maken

WANNEER beslissingen maken - astrologische timing

Huis

1, 5, 9

Een woordje uitleg. 

Bekijk eerst deze video om uitleg te krijgen over transits:
https://www.youtube.com/watch?v=N9zuYpRiuDQ

De link om je Astrologie transits te bepalen: https://horoscopes.astro-
seek.com/transit-chart-planetary-transits

Om te bepalen wanneer het een goed moment is om beslissingen te maken, kijk naar
de positie van de zon op dit moment, als transit. De locatie van de zon in een bepaald
huis zegt iets over welke activiteiten je het best onderneemt op dat moment.

Bijvoorbeeld: iemand heeft zijn transit zon in huis 8 staan, dan is dat een goed moment
om te voelen, los te laten, terug te trekken. 

Geboeid door Human Design en Astrologie? Sluit je dan zeker aan bij Kims Facebook
groep Alignmnent, te vinden via deze link:
www.facebook.com/groups/258032612085978

Element Energie Thema's

2, 6, 10

3, 7, 11

4, 8, 12

Vuur

Aarde

Lucht

Water

Mannelijk

Mannelijk

Vrouwelijk

Vrouwelijk

Actie, creatie, toekomst, IK

Hier & nu, concretiseren,
consolideren, praktisch

Communicatie en mentale
connectie, WIJ

Voelen, loslaten, verleden,
terugtrekken

overzicht bij interview met Kim Vandebergh van SEPIA 
www.appleblue-seagreen.com

https://www.youtube.com/watch?v=N9zuYpRiuDQ
https://horoscopes.astro-seek.com/transit-chart-planetary-transits
https://www.facebook.com/groups/258032612085978

