Human Design Premium

GROEPSTRAJECT
www.sarahleershumandesign.nl

Welkom!
Wil jij Human Design inzetten in jouw praktijk als
professional, coach of consultant? Wil jij dit
fascinerende systeem op een integere en diepgaande
manier leren kennen en toepassen? Dan is dit
programma voor jou!

VERRIJKING
In deze tijd van transformatie is Human
Design geen luxe meer; het is een
noodzaak. Onze blauwdruk en alle aspecten
die daarbij horen geven ons de handvatten
om te navigeren in een wereld die zich
klaarmaakt voor een nieuw tijdperk. In dit
Premium groepstraject krijg je in zes
maanden tijd alle kennis om Human
Design te gaan gebruiken als instrument in
jouw eigen praktijk. Door de analyse in de
groep doe je diepgaande en life changing
inzichten op. Na dit traject ben je verrijkt
met inzichten en een methodiek waar je je
leven lang profijt van hebt.

Sarah
Human Design expert en schrijver
@sarahleers

Expertise
Human Design zit in mijn DNA. Tijdens
het Premium Groepstraject ga ik al mijn
kennis en ervaring met je delen, zodat jij
zelf kunt gaan werken met dit
fascinerende systeem.

ZES MAANDEN, ZES BLOKKEN
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Chart analyse

Living Your Design 1

Connectie analyse

De grondige basiskennis: centra,

De Self en Not-Self thema's. Over

Relatie analyse. Wat we allemaal

typen, strategie, autoriteiten,
kanalen. Chart analyse in jouw
praktijk.
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Profielen en Splits
De zes profiellijnen, twaalf profielen
en vier definities. Oefenen,
analyseren en nuanceren

motors, pressure en bewustzijn.
Energetische belichaming die je
nooit meer zal vergeten!
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Living Your Design 2

willen weten: wie past bij mij en
hoe kijk je naar een connection
chart?
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Variables

We gaan ervaren hoe je grenzen

Wat verteringstype, omgeving en

kunt aanvoelen en wat authentiek

motivatie te maken hebben met

leiderschap is voor jou als

jouw hogere bestemming

professional

ONDERDELEN VAN HET
PROGRAMMA
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TEACHING

PRACTISE

RESULTS

Zes dagdelen op locatie,

Individuele chart analyse

De exclusieve HD Premium Tribe

elke maand één

Connectie chart analyse

licentie, waarmee je automatisch

Zes online groepssessies van

Unieke Human Design lesstof

deel uitmaakt van mijn pool van

twee uur

Praktische toepassing van S&A

HD readers

Twee 1:1 sessies van een uur

HD in jouw bedrijf

Extra gifts & tools

Early Bird
Vóór 25 juli 2022

€12.900

Regular Bird
Na 25 juli 2022

€14.900

Deze prijs is exclusief 21% btw

Deze prijs is exclusief 21% btw

Of € 2320,- in zes termijnen (ex btw)

Of € 2650,- in zes termijnen (ex btw)

UITBREIDING
DIAMOND PACKAGE

4
1:1 AANVULLING
Zes extra 1:1 coachingsessies
Begeleiding tussen de sessies
door via Voxer
Oefeningen en afstemmingen op
basis van jouw energie
Levenscycli (Uranus, Keiron)

€4.900
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Deze prijs is exclusief 21% btw

EXTRA

Alleen in combinatie met het Premium
Groepstraject
Gesigneerd exemplaar van het

Start binnen drieboek
maanden
aanvang
Humanna
Design,
de
van het groepstraject
blauwdruk van je leven

Jouw business blauwdruk

Jouw Health by Design e-book

Belichaming en verdieping van

Extra gifts & tools

de kennis, op maat

Wonderbaarlijk
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

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

Contact
WWW.SARAHLEERSHUMANDESIGN.NL

06-42145180
info@sarahleershumandesign.nl

@Sarahleers

