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По време на този курс участниците ще могат да видят себе си, живота си и
своите близки по един нов, непознат досега и вълнуващ начин. Ще получат
отговори на въпросите:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кой съм Аз всъщност?
Кое е най-важното нещо, което мога да направя за себе си?
Какви са моите таланти и силни места и как да се възползвам от тях?
Как да изразявам себе си, така че вътрешният комфорт, увереността и
спокойствието да бъдат постоянно с мен?
Как да постигна яснота за дилемите в живота си?
Кое е моето място във всяка една ситуация?
Как да вземам правилните решения и при това да уважавам себе си?
Как да стигна до реализация?
Как да живея, за да съм здрав и с добър тонус?
Как да разпозная подходящите партньори в живота?
Как да изградя чисти и удовлетворяващи взаимоотношения?
Как да видя ясно какво представляват децата ми?
Кое е най-важното нещо, което мога да направя за децата си?

Курсът е за хора, които имат вътрешна мотивация да открият решения на
дилемите в живота си и да се отправят на едно истинско пътешествие към
себе си и света такъв какъвто е всъщност.

Курсът е и за всички родители, които искат да помогнат на децата си да
развият пълния си потенциал и да установят щастливи взаимоотношения с
тях.
Той е и за всички учители, терапевти и за всички други специалисти, които
работят с хора.
Този курс е основен и за хората, които биха искали да продължат с
професионално обучение в Системата Human Design ( Дизайн на Човека).

HUMAN DESIGN (ДИЗАЙН НА
ЧОВЕКА) е нова, уникална и
логическа система, синтез от
древни и съвремени познания. Тя
ни дава не само основата за
разбиране на човешкия живот сам
по себе си, но и специфични
дълбоки
знания
за
деветцентровото
човешко
същество
(каквито
всички
сме)
като
уникалност:
здравето
му,
генетичните
черти,
личната
психология, уязвимите места, а
също и талантите, силните му
страни и творческите способности
и личната ни стратегия за
реализацията им.
Human Design ни показва от какво зависи поведението ни, както
съзнаваното, така и несъзнаваното. Във всеки един момент същността
ни знае и ни води към това, което е здравословно и подходящо за нас.
Ние имаме скрити в себе си истински знания, които постепенно сме
забравили и сега Human Design ни дава ключа към тях. За да направим
това, ние нямаме нуждата от намесата на ума.
Системата Human Design (Дизайн на човека) е практичен инструмент,
който показва на всеки един от нас, във всеки един момент, как можем
да правим най-правилния и здрав за себе си избор при вземане на
решения, водени от вътрешния си авторитет. В този случай ние

усещаме дълбока любов и свързаност със себе си. За всеки един човек
съществува индивидуален и прост начин да настрои собствената си
енергийна вибрация към изискванията на своето тяло. Тогава ние
започваме да усещаме хармония с живота си и изпълняваме
предназначението, за което всеки един от нас е роден.
Достъп до цялата тази информация ни дава Рейв-картата, която се
изготвя по датата, часа и мястото на раждане за всеки човек. Тя е
основен инструмент в системата Human Design. Тя е карта на
същността ни и ни позволява да разберем за така наречените - Тип,
Стратегия и Вътрешен Авторитет, които са специфични за всеки
отделен човек. Всеки от нас притежава уникална аура, която е
излъчването на нашата уникална същност. Картата ни позволява да
видим какви са ограниченията, които ни налага тялото, в което сме се
родили. С тази информация всеки от нас може сам да
експериментира, като приложи това знание в собствения си живот и
във взаимоотношенията си с другите хора. Резултатите от този
експеримент могат да се видят в действителния ни живот, всеки сам
за себе си да провери как работи системата.
Ако се настроим към самите себе си (към собствното си тяло) и
приложим на практика това знание, ние придобиваме устойчива
увереност в себе си и своите сили. Именно това е целта на курса: „Да
живееш дизайна си.”

Дизайнът на Човека ни учи не на това как да променяме себе си, а
как да видим, да признаем и да заобичаме себе си, такива каквито
сме се родили и такива, каквито винаги сме били – уникални,
творчески и красиви човешки същества. Постепенно от живота ни
изчезва съпротивлението и той започва да ни носи повече
удовлетворение, успехи, спокойствие и радост.
*****

Водещ

Нели Димитрова, сертифициран водещ към
Международното училище по Human Design (IHDS),
http://www.ihdschool.com/Professionals

Дни

Основен курс: 8 юни (14-19),
9 юни ( 9-19),
10 юни ( 9-17), 2012, София;
Учебно пространство (за материали, въпроси и отговори)
в Интернет през следващите 12 месеца;
Едно месечо занятие (среща на групата на живо или online), през следващите 12 месеца.

Къде

София, ул. Николай Хайтов 12, срещу магазина LIDL,
ет.2, с асансьора,
(метростанция Жолио Кюри/Интерпред)

Цена

320 лв при заплащане до 1 юни 2012,
360 лв след тази дата.
При някои специални условия може да се ползва
стипендия. Моля обадете се за повече информация.
Намаления за студенти и ученици.
Максимален брой участници – 14

Цена за месечните сбирки – 15-20 лв, в зависимост от залата,
(ученици и студенти – безплатно).
За записване, въпроси и специални условия или изисквания моля
свържете се с: Мария Джонгова - 0887 619693, или Нели Димитрова –
0889918430.
Необходимо ще е да предоставите предварително данните си: дата,
час, година и място на раждане.
Таксите може да платите в офиса на ЦЗО „Едикта” (тел. 02 846 50 91)
или с банков превод.
Банкова сметка:
„ЕДИКТА” ООД , УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
BIC код: UNCRBGSF
Основание – Курс Дизайн на човека

