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EXCLUSIVE 
TRAJECT 

Human Design



 

 

W�l ��� �ouw volled�ge potent�e waarmaken? 

W�l ��� �ouw blauwdruk gaan leven, op alle vlakken? 

�n d�t exclus�eve 1 op 1 tra�ect brengen we �ouw

leven, werk en bus�ness, gezondhe�d, relat�es en

dromen �n l��n met w�e ��� bedoeld bent te z��n.

Welkom 



Verdieping
�n de loop van �e leven heb �e al heel wat bere�kt.

Daarb�� heb �e vooral vertrouwd op �e denken,

�ouw analyt�sche en kr�t�sche geest. 

M�ssch�en heb �e het gevoel dat er méér �n �e z�t,

dat �e �e potent�e nog n�et volled�g waarmaakt.

Dat �ouw dagen veel leuker, makkel��ker en

l�chter kunnen z��n. 

Ben ��� eraan toe om dát leven te le�den? Als ���

�ouw ru�mte �nneemt op een man�er d�e b�� �ou

past, geef �e anderen toestemm�ng dat ook te

doen. �n d�t exclus�eve 1 op 1 tra�ect gaan we de

d�epte �n en begele�d �k �e naar een leven waar�n

��� volled�g samenvalt met �ouw blauwdruk. 



Sarah 

Human Design expert en schrijver 
@sarahleers



Expertise 
Human Des�gn z�t �n m��n DNA. 
�n d�t tra�ect deel �k m��n �arenlange
ervar�ng met het systeem, m��n
vermogen om helder u�t te leggen én
m��n gaven als energet�sch en
l�chaamsger�cht therapeut.

 



01 03 05
DEZE THEMA'S KOMEN AAN BOD 

Explore your Design
Je blauwdruk en je levensmissie in

de praktijk. De diepte in, voorbij de

basisanalyse

Connect Your Design
Je familiethema's en de lessen die

daarin voor jou besloten liggen.

Analyse van de maansknopen. 

Leadership by Design 
Persoonlijk leiderschap aan de hand

van jouw design. Hoe jij de volgende

fase in jouw leven gaat belichamen.

02
Business Blueprint 

Je missie en bijdrage op het gebied

van werk. Overvloed, materiële

mindset en eigenwaarde. 

04
 Develop Your Design 

Welke nieuwe thema's brengt je

recente of komende transitie: Solar,  

Uranus en Cheiron.  

Practice Your Design 
Focus, manifesteren en concrete

handleiding voor ná het traject

06



ONDERDELEN VAN HET
PROGRAMMA

01
COACHING 

4 intensives op locatie

4 individuele online sessies,

inclusief opname

Onbeperkt 1:1 contact voor

directe begeleiding 

02
PRACTICE 

Meditatie- en reflectie-

oefeningen voor bewustwording

Inspiratieboodschappen op basis

van jouw energie

Human Design-kennis op maat 

 

03
EXTRA 

Gesigneerd exemplaar van het

boek Human Design, de

blauwdruk van je leven

Uniek kunstwerk op basis van

jouw blauwdruk

 

 



Deze prijs is exclusief 21% btw Deze prijs is exclusief 21% btw 

€12.900 

Betaal in 1 keer4 termijnen 

€3.490

 



 

Het traject bij Sarah zette mijn wereld op zijn

kop. Sarah heeft een ontzettende hoeveelheid

kennis over Human Design en weet alles op een

hele fijne, toegankelijke, betrokken en duidelijke

manier over te brengen. Ze ondersteunt je in

jouw proces en staat gedurende het hele traject

voor je klaar met antwoord op al jouw vragen.

Human Design biedt een wonderbaarlijke kijk

op ons als mens en Sarah vertaalt dat

moeiteloos naar jouw persoon en situatie, zodat

jij daar verder mee kunt.

 

- Ineke 

 

 

 

Wonderbaarlijk 
 

Helder licht 
Echt, wát een traject! Wat komt er veel aan

bod, wat een helder licht zet Sarah op de

dingen en hoe waardevol allemaal! Zó veel

inzichten, zo veel compassie voor mijzelf en

mijn dierbaren. Wauw!

 
- Lidy 



Als je loslaat
wat niet meer bij
je hoort, heb je

beide handen vrij
om het geluk te

pakken



WWW.SARAHLEERSHUMANDES�GN.NL

Contact

@Sarahleers

info@sarahleershumandesign.nl

06-42145180


