Popis jednotlivých profilů

PROFILY
Jsme celek složený ze dvou částí: těla a mysli. Každá z nich má vlastní a odlišnou
frekvenci. Profil je dvojí frekvence, na které tělo a mysl vzájemně komunikují, základní
a neměnný způsob našeho fungování na rovině mysli a těla. Uvádí se jako dvě čísla
oddělená lomítkem (např. 1/3). Jsme-li v harmonii sami se sebou, umožní nám hladce
plynout životem a vede ke sloučení těla a mysli v jeden celek. Chcete-li znát svůj Profil,
běžte na www.humandesign.cz a na stránce Mapa si vygenerujte mapu svého designu.
JEDNOTLIVÉ PROFILOVÉ LINKY A JEJICH KVALITY
1 – Zkoumající: potřebují pevné základy, aby se cítili bezpečně. Věční detektivové,
kteří potřebují jít do hloubky a na dané téma vědět vše. Skromní, ale též autoritativní.
2 – Poustevník: samotáři, kteří chtějí být nechaní na pokoji, ale správné volání je
vytáhne ven a umožní projevit jejich přirozený talent / nadání (v různých oblastech).
Často ani neví, jak to, co jim jde, dělají. Nechtějí se příliš učit, věci jim jdou samy.
3 – Mučedník: Učí se chybami a skrze pokusy / omyly nachází nejprve to nefunkční,
aby mohli poznat, co skutečně funguje. To je často nedoceněný leč velmi přínosný
proces pro celé lidstvo. Jsou velmi přizpůsobiví a otevření zkoušení něčeho nového.
4 – Oportunista (ten kdo využívá příležitosti): mají síť přátel a známých, které dokáží
ovlivňovat tím co říkají/dělají a skrze které k nim přichází příležitosti. Jsou velmi
komunikativní, společenští a neustále sledují, kde je vhodná příležitost něco ztvárnit.
5 – Kacíř: jednají v rozporu se společenskými normami. Přitahují projekce druhých,
kteří očekávají, že pro ně něco udělají, zachrání je, spasí… Většinou to jsou jen
projekce. Mají dar přinášet praktická řešení problémů a vést druhé s velkým vlivem.
6 – Vzor: prvních 30 let fungují jako 3. linka – učí se pokusy a omyly. Poté vystoupají
na pomyslnou horu a z výšky, s nadhledem a odstupem sledují svět pod sebou. Jsou
autoritou pro druhé a zažívají nejvíce úspěchů. V 50 letech schází z hory a začínají žít
to, co z nadhledu kázali. Tehdy život začíná naplno a mohou se stát vzorem pro druhé.
PROFIL 1 / 3
Jste introspektivní a bez pevných základů se cítíte nejistě. To vás motivuje do hloubky
zkoumat a pochopit danou situaci (téma). Tím získáte pevnou základnu a pocit
bezpečí, v opačném případě máte sklon k pesimismu. Učíte se přitom pokusem a
omylem, což není chyba, pouze součást procesu. Máte odvahu poukázat na to, co je
nefunkční, a sílu se s tím vypořádat. Spíše než spravovat porouchané jste to
připraven(á) zbořit a jít stavět něco nového. Víte tak nejen co nefunguje, ale především
co funkční je. Posílí vás přijetí toho, že život je neustálý a nevyhnutelný proces pokusů
a omylů, vedoucí ke zjištěním, na kterých lze budovat pevné základy.
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PROFIL 1 / 4
Jste introspektivní. Důkladné pochopení situace (tématu) vám dodá pevnou základnu
a pocit bezpečí. Zkoumáte věci do hloubky a toužíte se o výsledky vašeho bádání
podělit s přáteli a okolím. Máte stále rostoucí síť přátel a známých a čekáte na
příležitost sdílet a ovlivnit je šířením vaší zprávy. Jste štědrý/á a hodně se investujete,
potřebujete proto, aby vás lidé ve vaší síť také vyživovali. Nesprávné používání vaší
energie však vede k únavě, vyhoření či vyčerpání. Váš společenský život může dobře
vyvažovat samota. Kvalita vašeho života závisí na kvalitě vaší sítě. Čas o samotě také
prospívá.
PROFIL 2 / 4
Jste introvertní extrovert, který si střeží své soukromí. Své přirozené nadání a talenty
objevíte díky tomu, že vás život zavolá a vytáhne z vaší jeskyně k odvážné výpravě.
Pokud vám to skutečně patří, tak se z poustevníka stane misionář. Šíříte vaši
zprávu/poselství v síti svých známých/přátel a ovlivňujete je. Jste štědrý/á a hodně
se investujete, potřebujete proto, aby vás lidé ve vaší síť také vyživovali. Nesprávné
používání vaší energie může vést k únavě, vyhoření či vyčerpání. Čekáte proto na
příležitosti, na volání, abyste se mohl(a) pustit se zápalem do toho, co vás baví. Ty
k vám přichází skrze stále rostoucí síť vašich známých.
PROFIL 2 / 5
Máte potřebu samoty (poustevník) a přitom velký vliv na druhé. Jste velmi
praktický(á) a máte vliv na druhé. Své nadání a talenty objevíte díky tomu, že vás život
zavolá a vytáhne z vaší jeskyně. Zatímco na vědomé rovině jste plachý, nevědomě lidi
přitahujete. Vaše introvertní založení souvisí s tím, že si na vás druzí neustále něco
projektují a čekají, že se nějak zachováte, že je zachráníte či spasíte. Proto vám
vyhovuje držet si odstup od lidí, které neznáte dostatečně dobře. Občas dokážete ze
svého úkrytu vyjít a přinést kacířské leč praktické řešení problémů v krizových
situacích.
PROFIL 3 / 5
Na vědomé rovině jste velký experimentátor, otevřený novým zkušenostem. Stále
sledujete co je nefunkční - ve vašem životě i v okolním světě. Smějte se vlastní
nedokonalosti a přijímejte se. Nevědomá 5. linka neustále přitahuje projekce od
druhých, kteří mají dojem, že jim můžete pomoct. Je pro vás zdravé držet si je trochu
od těla, pokud je neznáte dostatečně důvěrně. Někdy jejich očekávání můžete naplnit,
většinou jsou to jen projekce. Cesta vpřed metodou pokus / omyl vám přináší velikou
životní moudrost a schopnost přinášet praktická řešení v krizových situacích. Na
rovinu jdete proti zaběhnutým normám chování (kacíř), avšak pokud zároveň přinášíte
praktická řešení v krizových situacích, ostatní to rádi přijmou.
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PROFIL 3 / 6
Jste velký experimentátor, otevřený(á) novým zkušenostem. Zatímco toužíte po
dokonalosti v životě a vztazích, zároveň stále objevujete a opouštíte to, co je
nefunkční. Učíte se tak díky neustávajícímu procesu pokusů a omylů (po celý život, ale
nejvíce do 30ti let). Díky tomu víte, kudy vede cesta vpřed. Máte potenciál k velké
moudrosti, optimismu, objektivitě a také k ponaučení se z chyb ostatních. To vám
umožní přestát všechny životní zkoušky, vnímat život s nadhledem (především od 29ti
let dále) a (především od 50ti let dále) být druhým lidem vzorem.
PROFIL 4 / 6
Máte rozsáhlou síť známých a přátel a druzí vás vnímají jako společenské bytosti. Do
29 let se učíte pokusy a omyly, poté (do 50 let) sledujete své prostředí s určitým
odstupem a nadhledem. Díváte se s nadhledem na to, jak se druhým vede, a můžete
nabídnout objektivní radu. Je ve vás jisté napětí mezi touhou po kontaktu a potřebou
být nezaujatým pozorovatelem. Čekáte na příležitosti, abyste šířil(a) svoji zprávu
v síti svých známých / přátel a tím je ovlivnil(a). Jste štědrý/á a hodně se investujete,
potřebujete proto, aby vás lidé ve vaší síť také vyživovali. Po 50. roce máte potenciál
být vzorem toho, co jste vypozoroval(a) že funguje.
PROFIL 4 / 1
Kombinace přátelské čtvrté linky na vědomé rovině a introvertní, zkoumající a nejisté
první linky na nevědomé rovině. Vaše základy, ať už jakékoli, jsou velice fixní. Pokud
se něčemu věnujete, potřebujete nejprve dané téma do hloubky uchopit a
prozkoumat. Poté můžete s velkým vlivem šířit mezi síť známých a přátel to, co jste
vyzkoumal(a). Kvalita vašeho života závisí na kvalitě vaší sítě. Jste štědrý/á a hodně se
investujete, potřebujete proto, aby vás lidé ve vaší síť také vyživovali. Čas o samotě
také prospívá. Pevné základy v oblasti financí, domova a vztahů jsou pro vás velmi
důležité. Není vám vlastní měnit sebe, ani to, k čemu se hlásíte. Jste velmi fixní: vnější
tlak vás může zlomit, ale nikdy neohne. Máte velmi specifickou životní dráhu, od které
vás nikdo neodvrátí.
PROFIL 5 / 1
Jste přirozený vůdce, pokud však nenabídnete praktické řešení, vaše pověst bude
pokažená. Je důležité být praktický(á), abyste neživil(a) falešná očekávání. Jste
introspektivní a bez pevných základů se cítíte nejistě. To vás motivuje důkladně
zkoumat a pochopit danou situaci (téma). Tím získáte pocit bezpečí, v opačném
případě se cítíte velmi nejistý(á). Zkoumáte věci do hloubky a pak můžete přinášet
praktická řešení v krizových situacích. Druzí na vás často projektují, že jim můžete
pomoct. Je proto důležité držet si je trochu od těla, pokud je neznáte dostatečně
důvěrně. Někdy jejich očekávání můžete naplnit, většinou jsou to jen projekce. Máte
schopnost silně ovlivnit lidi, které ani neznáte – projekce je svůdná a přitažlivá.
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PROFIL 5 / 2
Jste přirozeně talentovaný(á), praktický a máte vůdcovský potenciál. Často jej však
sami nevidíte a jen málokdy vycházíte ze své poustevnické samoty, abyste jej uplatnili.
Své nadání a talenty však objevíte jenom díky tomu, že vás život zavolá a vytáhne z vaší
jeskyně. Druzí na vás často projektují, že jim můžete pomoct. Je proto důležité držet
si je trochu od těla, pokud je neznáte dostatečně důvěrně. Někdy jejich očekávání
můžete naplnit, většinou jsou to jen projekce. Očekáváním, které na vás druzí kladou,
se většinou vyhýbáte právě samotou. Na rovinu jdete proti zaběhnutým normám
chování (kacíř), avšak pokud zároveň přinášíte praktická řešení v krizových situacích,
ostatní to rádi přijmou.
PROFIL 6 / 2
Máte potenciál k velké moudrosti, optimismu, objektivitě a také k ponaučení se
z chyb - svých i ostatních. To vám umožní přestát všechny pokusy a omyly (do 29 let)
a vnímat život s nadhledem, především ve druhé životní fázi (29-50 let). Tehdy jste
nedotknutelný(á), nezaujatý(á) a nezapojený(á), autorita pro druhé. Hodně toho
vidíte a hodně si necháváte pro sebe. Jste také přirozeně talentovaný(á) na nějaké
věci. Své nadání a talenty však objevíte jenom díky tomu, že vás život zavolá a vytáhne
z vaší jeskyně, což se neděje často. Ve třetí fázi (50+) sestupujete zpět do středu života,
abyste žil(a) to, co jste ve druhé fázi kázal(a). Stáváte se tak vzorem pro druhé,
ztělesněním lidského poznání.
PROFIL 6 / 3
Na vědomé rovině odtažitá 6. linka v kombinaci s materiálně založenou,
experimentující a otevřenou 3. linkou na nevědomé rovině. Jste věčný optimista, bez
ohledu na to co vás v životě potkává. Máte potenciál k velké moudrosti, objektivitě a
také k ponaučení se z chyb - svých i ostatních. To vám umožní přestát všechny životní
zkoušky, vnímat život s nadhledem, především ve druhé životní fázi (29-50 let). Tehdy
jste často nedotknutelný(á), nezaujatý(á) a nezapojený(á), autorita pro druhé.
Zároveň jste vždy připravený(á) experimentovat a učit se pokusem/omylem. To vnáší
do vašeho života věčný chaos a vy se neustále učíte ze svých zkušeností. Život vám
usnadní smysl pro humor a schopnost zasmát se sám/sama sobě.
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