Human Design
& Genové klíče

Naše dary a vnitřní nastavení se dají zjistit i podle tzv. systému Human
Design a Genových klíčů. Vychází z astrologie, ale kombinují i další učení
jako je třeba čínská kniha proměn I-ťing, Kabalu a náš energetický systém.
Abys mohla vyčíst svoje poslání a svoje hlavní dary, budou Tě
hlavně zajímat 4 čísla (tzv. brány podle HD = genové klíče) v tzv.
Inkarnačním kříži - tam, kde máš umístěno Slunce (Sun) a Zemi (Earth)
(jak v levém, tak i pravém sloupci).
Levý sloupec (červený) = dary a vlastnosti, kterých si nejsi pravděpodobně
vědoma, ale ostatní je na Tobě vidí.
Pravý sloupec (černý) = dary a vlastnosti, které si pravděpodobně
uvědomuješ.
Abys mohla zjistit svoje nastavení, budeš potřebovat svoje přesné
datum narození - včetně času. Pokud ho neznáš, dá se zjistit na příslušné
matrice. Za malý poplatek Ti pošlou výpis s údaji Tvého narození.
Až budeš znát všechny tyto potřebné údaje, zadáš je do formuláře ZDE:
https://www.cosmichumandesign.com/birthform (zadává se UTC čas, to
znamená o hodinu méně než je Tvé datum narození - pokud ses narodila v
ČR nebo na Slovensku).
Já k výkladům používám výpočtový systém výše, protože mi přijde přesnější
než klasický systém, který nezohledňuje proměnlivost planet za posledních
2 000 let.
Ten si můžeš vygenerovat třeba zde: https://humandesign.cz/mapa/.
Můžeš si ale výsledky (mapy svého nastavení) porovnat a zjistit, které na
Tebe sedí více. Řiď se následně ale pouze jedním z těchto rozborů!
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JAK ČÍST V MAPĚ HD (pro zjištění poslání)
Po vygenerování Tvé mapy HD se podívej na tato 4 hlavní čísla - zvýrazněná
tučně. Níže uvádím, co pro Tebe konkrétně zajímají.
Dále si vypiš svoje DRÁHY - černé a červené (nebo dvoubarevné) čáry, které
propojují Tvá energetická centra. Na obrázku níže jsou to například: 17 - 62, 20
- 34, 27 - 50 a 28 - 38.
Na následujících listech k nim najdeš výklad.
Personality Planets and Gates

Design Planets and Gates

pro Tvoje zdraví.

Životní práce. Sun : 13.2

North Node : 8.6
South Node : 14.6
Moon : 1.5
Mercury : 60.2
Venus : 63.2
Mars : 37.1
Jupiter : 44.2
Saturn : 46.5
Uranus : 28.6
Neptune : 14.4
Pluto : 6.6
Chiron : 42.2
BlackMoonLillith : 11.5

áh

a

Dráha

Hlavní životní téma. Earth : 7.2

Dr

Sun : 1.4 Důležité
Earth : 2.4 Poslání
North Node : 20.3
South Node : 34.3
Moon : 64.6
Mercury : 14.4
Venus : 14.1
Mars : 10.1
Jupiter : 32.5
Saturn : 46.2
Uranus : 28.3
Neptune : 14.1
Pluto : 6.5
Chiron : 42.2
BlackMoonLillith : 26.1
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Přehled Genových klíčů (nebo-li bran podle HD)

1) Dar KREATIVITY a KRÁSY
Tvoření coby prvotní síla. Energetický potenciál projevit inspiraci bez omezení.
Ohromný kreativní potenciál (umělec), přitahující pozornost. Potřeba vše dělat po svém.
Schopnost vytvořit krásu všude kolem sebe.
Sklony k melancholii - brát ji jako přínos pro tvůrčí proces.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ENTROPIE (málo energie pro práci) - od řádu k chaosu, od
chaosu k řádu.
Projevuje se ve dvou extrémech:
DEPRESIVITA (zamrznutí nízkého emočního stavu, k němuž došlo v důsledku duševního
zhroucení vycházejícího ze strachu). Pro odeznění je potřeba se tomu strachu postavit.
HOREČNATOST (snaha za každou cenu uniknout tomu, jak se člověk cítí).
2) Dar ORIENTACE a VNÍMAVOSTI
Vnímavost coby prvotní základna, skrze kterou je předurčená každá reakce. Vrozené
vědění toho, jakým směrem se má někdo či něco ubírat. Dar originálního a tvůrčího
(kreativního) směřování. Je to nejženštější dar ze všech GK.
Plně se projevuje v ženském přijímání, smysl pro Styl.
STÍNOVÁ STRÁNKA: VYKOLEJENÍ (ztracenost v čase a prostoru, pocit osamělosti).
Projevuje se ve dvou extrémech:
BEZRADNOST (mimo soulad se svým pravým Já, podlehnutí materiální cestě, úkolem je se
probudit do duševní sféry).
PŘÍSNÁ DISCIPLÍNA (nadřazování vnějšího rytmu nebo struktury nad samotný život,
pramení z hlubokého hněvu, který nebyl vyřešen, pravý smysl života lze najít jen ve
vlastním srdci).
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3) Dar INOVACE, NOVÉHO USPOŘÁDÁN
Základní výzvou započetí (něčeho) je překonat zmatek a ustanovit řád.
Schopnost vnést řád do chaosu a respekt, že to je proces, který vyžaduje čas a nejde
urychlit.
STÍNOVÁ STRÁNKA: CHAOS (přesvědčení, že jako člověk jsem bezmocný, nedůvěra k
životu)
Projevuje se ve dvou extrémech:
ANÁLNOST (hluboce zakořeněný strach, že život je založen na náhodě vede ke zadržování
(análnímu). Potřeba mít život pod kontrolou.
NEUSPOŘÁDANOST (reakce na strach ze života ve formě vzteku, vytváříme pak něco, co
nás děsí - chaos a nepořádek).
4) Dar POCHOPENÍ, MENTÁLNÍCH ŘEŠENÍ, ODPUŠTĚNÍ
Energie okouzlit a uspět navzdory nevědomosti. Neustálá potřeba a dar nacházet
odpovědi na otázky. Tyto odpovědi jsou však často „nerozvážné“ a potřebují být
otestovány v praxi.
Schopnost řešit logické vzorce.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NESNÁŠENLIVOST (vždy si člověk najde logický důvod, proč
druhého nemít rád, staví na názoru ne na faktech, postavený na strachu - nejsem dost
dobrý apod.)
Projevuje se ve dvou extrémech:
APATIE (mysl, která vzdala touhu cokoliv pochopit, tito lidé jsou přesvědčeni, že jsou
méně inteligentní než druzí, rozhodli se za sebe a své činy nemít zodpovědnost,
problémy s motivací).
HNIDOPIŠSTVÍ (promítá si na okolí svou věčnou potřebu odpovědí na otázky a činí tak ve
víře, že jí tyto odpovědi přinesou pocit bezpečí. Když tito lidé zjistí, že tomu tak není,
zlobí se a hledají viníka).
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5) Dar TRPĚLIVOST, ČEKÁNÍ
Základní naladění na přirozené rytmy. Čekání jako aktivní stav vědomí. Potřeba
pravidelných (fixních) rytmů a zvyků.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NETRPĚLIVOST (nedůvěra k vesmírnému rytmu)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PESIMISMUS (když netrpělivost dovede člověka k tomu, že vzdá život, projevuje se to
navenek formou pesimismu. Je to projev naprosté ztráty životního rytmu. Strach, že se
nic nemůže obrátit k lepšímu.
NÁTLAKOVOST (tito lidé se snaží na životě vynutit, aby skákal, jak oni pískají. Pořád své
okolí do něčeho tlačí a snadno se rozčílí bez zjevného důvodu).
6) Dar DIPLOMACIE, ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VE PROSPĚCH MÍRU
Základní stavební prvek pokroku. Schopnost zvládat záplavu emocí a rozlišit, kdy je
správné otevřít se blízkosti a intimitě a kdy se uzavřít.
Schopnost pozvednout svět nad konflikty a hádky.
Dar umět promluvit a jednat vždy správným způsobem. Schopnost emočního klidu i ve
vysoce vypjatých situacích.
STÍNOVÁ STRÁNKA: KONFLIKT (ztráta rovnováhy v systému, narušení emoční
rovnováhy)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PŘÍLIŠNÁ VSTŘÍCNOST (udržení míru mezi lidmi, ať to stojí co to stojí, zrazení sebe sama,
zametání konfliktů pod koberec, faleš).
NETAKTNOST (neschopnost zkrotit své emoce a převzít zodpovědnost za svoji prchlivost,
hledání chyb u druhého).

5

7) Dar VEDENÍ
Potřeba vůdcovství za účelem vedení a uspořádání společnosti. Vrozený impuls vést
skrze správný rytmus. Síla za trůnem. Dar vnímat, kam něco/někdo potřebuje dojít.
Nejlépe se realizuje formou služby. Abychom druhého vedli správným směrem,
potřebujeme odložit naše vlastní názory a pozorně poslouchat potřeby druhých lidí.
Schopnost být o krok napřed.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ROZDĚLENÍ (vládnutí silou, nátlakem, rozdělováním druhých)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SKRÝVÁNÍ (potlačený dar, tito lidé jsou pak frustrovaní a mají zlost, protože neprojevují
svůj dar, brání jim v tom strach ze své vlastní síly).
DIKTÁTORSTVÍ (zneužité své moci, manipulace druhými, ze druhých dělají oběti).
8) Dar STYL, VYTŘÍBENOST, PŘÍNOS
Základní hodnota uskutečněná přispěním individuálního úsilí pro skupinové cíle.
Schopnost upoutat pozornost druhých lidí na pravdu. Potřeba jedinečného
(individuálního) vyjádření.
Upoutání pozornosti na sebe - přinášení něčeho svěžího.
Přirozený rozkvět individuality - vyniknutí jedinečnosti.
STÍNOVÁ STRÁNKA: PRŮMĚRNOST (způsobuje ji strach z úspěchu, neschopnost
myslet a chovat se jinak než "stádně".
Projevuje se ve dvou extrémech:
STRNULOST (těmto lidech chybí zápal a odhodlání, žijí prázdný a smutný život bez ducha,
vzdali se svých snů).
UMĚLOST (tito lidé žijí umělé životy, na povrchu se mohou zdát úspěšní a originální, ale
uvnitř uzavřeli pomyslnou dohodu se systémem).
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9) Dar ODHODLÁNÍ, ZAMĚŘENÍ
Potenciál může být naplněn skrze detailní pozornost všem souvisejícím aspektům.
Schopnost soustředění a detailní práce, pak přijde vzestup energie.
Síla opakování.
Činy vykonané s radostí přinášejí více radosti světu.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SETRVAČNOST (nevnímáme-li ve svém životě vyšší smysl,
motáme se v kruhu a bráníme hojnosti, aby se projevila v našem životě, nevkládáme-li
do naší činnosti srdce, neznamená to pouze, že jsme si nevybrali správný životní směr,
ale také, že si ničíme zdraví).
Projevuje se ve dvou extrémech:
ZDRÁHAVOST (neschopnost udělat něco, co by změnilo naši situaci, neochota pustit své
vlastní vzorce).
ROZPTÝLENOST (nepokoj a neklid, neschopnost si najít pevnou strukturu a naplnění, tito
lidé se nedokážou uvolnit nebo si odpočinout).
10) Dar PŘIROZENOST
Život jako vyjádření jedinečnosti a sebelásky.
Nemůžeme být tím, kým jsme, dokud si myslíme, že někým jsme. Čím odlišnější si
dovolíme být, tím více fungujeme jako jednota.
Dar čistého Bytí.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SEBESTŘEDNOST (posedlost vlastní jedinečností, strach ze ztráty
identity)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SEBEPOPÍRÁNÍ (mučednictví, odevzdání se sebe ve prospěch kolektivu, hledání autority
mimo sebe).
NARCISMUS (popírá existenci ostatních, jejich život se točí pouze kolem nich samotných,
žijí v představě, že druzí uloupí jejich právo na svobodu).

7

11) IDEALISMUS, HARMONIE
Harmonický stav jednotlivce či společnosti, který dovoluje vyhodnocení před
obnovením jednání. Mysl plná nepřetržitého proudu myšlenek a obrazů, které většinou
nemají být realizovány, ale sdíleny.
Odvaha hrát si se svou představivostí a tvořivou silou.
Schopnost přinášet světu nové myšlenky.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ZATEMNĚNÍ (fašistický režim lidského ega)
Projevuje se ve dvou extrémech:
FANTAZÍROVÁNÍ (pokud fantazie nenajdou tvořivé vyjádření, zabraňují člověku žít svůj
vlastní osud).
BLUD (popírání hněvu obráceného do sebe, tito lidé nosí ve své hlavě úžasné nápady,
ale nikdy je nerealizují).
12) Dar ROZLIŠOVÁNÍ
Schopnost precizního (a opatrného) vyjadřování, aby druzí rozuměli. Podle nálady, velká
výmluvnost.
Velká citlivost - dar realizovat s vášní, touha po vyšších vibracích.
Schopnost rozlišit, kdo je pro náš život vhodný. Dar umožňuje sdělovat Vaše pocity
druhým. Schopnost poznat, kdo není autentický.
STÍNOVÁ STRÁNKA: JEŠITNOST (zamilování do vlastní jedinečnosti, brání nám upřímně
milovat druhého člověka).
Projevuje se ve dvou extrémech:
ELITÁŘSTVÍ (ješitnost ukrytá pod povrchem, tito lidé si zachovávají od ostatních odstup,
mají pocit povýšenosti nad ostatními).
ZLOMYSLNOST (tito lidé ví, jak silou a tónem svého hlasu zmáčknout u ostatních ten
správný knoflík, nikdo jiný neumí zranit jako oni).
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13) ROZPOZNÁNÍ, VCÍTĚNÍ, POSLUCHAČ
Všeobecně platné myšlenky a hodnoty v uspořádaném rámci, který podněcuje
humanistickou spolupráci. Vrozený dar naslouchat druhým, slyšet, co ostatní
neslyší (tajemství) a vést druhé ke sdílení.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NESOULAD (neschopnost se odprostit od své minulosti)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SHOVÍVAVOST (tito lidé předstírají, že jsou empatičtí, ale zároveň pro ně nehnou ani
prstem, souhlasí s druhými, ať už řeknou cokoliv, potlačují emoce).
ZARPUTILOST (tito lidé nesouhlasí, ať už druhý řekne cokoliv, nejsou otevřeni změně,
vyvrací názory těm, kdo chtějí pozitivně ovlivnit svět).
14) Dar ZDATNOST, HOJNOST
Hromadění a zadržování síly skrze talentovanou interakci, spojení půvabu s kontrolou.
Tvůrčí (kreativní) potenciál, spočívající v dělání toho, co milujete, a milování toho,
co děláte.
Výkonnost, nadšení, styl a pružnost.
Schopnost vykonat úkol s dokonalou přesností a elegancí ve shodě s přirozenými a
harmonickými rytmy.
STÍNOVÁ STRÁNKA: KOMPROMIS (volíme to druhé nejlepší v řadě, takže se nikdy
nemůžeme těšit z toho, co děláme).
Projevuje se ve dvou extrémech:
IMPOTENCE (čím více kompromisů se ve svém životě člověk dopouští, tím méně má síly,
aby jim unikl, má to ničivý dopad na naši plodnost, nemít odvahu postavit se sám za
sebe).
ZOTROČENÍ (lidé dělají, co se pro ně nehodí, dokázat sobě i ostatním, že jsou mimořádní.
Jsou to otroci potřeby uznání).
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15) Dar MAGNETISMUS
Schopnost přizpůsobit rytmus (a chování) měnícím se okolnostem.
Dar zpomalení, nadšení, otevřenosti a lásky.
Dar vidět krásu v obyčejnosti. Silný vztah k přírodě, zvířatům a rostlinám.
STÍNOVÁ STRÁNKA: JEDNOTVÁRNOST (strach z obyčejnosti života)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PRÁZDNOTA (tato osoba se již vzdala, zaseknutí ze strachu).
EXTRÉMISMUS (tento člověk se bouří proti jednotvárnosti, neschopnost se plně něčemu oddat,
stále v pohybu, v útěku před vlastním stínem).
16) Dar VŠESTRANNOST
Velké umění obohacování života skrze harmonické usměrňování energie. Talent (nadání)
a nadšení pro neustálé zdokonalování schopností skrze opakování.
Člověk se něco naučí za 7 let, proto je potřeba vytrvalosti v dělání. Dar vyniknout v
mnoha věcech, když se dostatečně dlouho opakují. Pak lze dosáhnout mistrovství.
STÍNOVÁ STRÁNKA: LHOSTEJNOST (opakem lásky je lhostejnost, lidé nejsou schopni
postavit se za sebe a vystoupit z davu).
Projevuje se ve dvou extrémech:
DŮVĚŘIVOST (oběti masové propagandy, výmluvy, že člověk sám nic nezmůže, což
podporuje pocit slabosti a bezmocnosti)
SEBEKLAM (tito lidé vytvářejí kolem sebe zdi, které zabrání, aby se k nim kdokoliv dostal,
za jejich hradbami zuří velký hněv, který je zničí, pokud sebeklam ze strachu a jejich mysli
neprohlédnou).
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17) Dar NADHLED
Starodávný zákon, že ti, kteří si přejí vládnout, musí vědět, jak sloužit. Dar rozpoznat
vzorce/struktury a zorganizovat pochyby do logických konceptů. Silné názory.
JASNOZŘENÍ SRDCEM.
Dar porozumět mechanice života a současně celkovému obrazu. Schopnost předvídat
realitu.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NÁZOR (uzavření třetího oka, podlehnutí logice)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SEBEKRITIKA (snižování sebehodnoty kritikou, pokud člověk najde pevné stanovisko,
najde vždy důvody, jak si to obhájit).
TVRDOHLAVOST (názor potřebuje obhajobu, aby se potvrdil, tito lidé používají logiku,
aby se utvrdili ve svém názoru).
18) Dar INTEGRITA
Bdělost a odhodlání prosazovat a bránit základní a zásadní lidská práva.
Schopnost vidět chyby ve vzorcích a vše, co je špatné. Dar konstruktivní kritiky.
Tajemství daru integrity je být schopen udržet si svůj vlastní prostor, aniž bychom
reagovali na své úsudky či sebeposuzování. Žít s integritou znamená vzepřít se celému
světu, vyzvat jej, aby splňoval vysoké standardy, které jsme si nastavili.
Integrita má jediný cíl: sloužit celku v duchu pravdy a soucitu.
STÍNOVÁ STRÁNKA: POSUZOVÁNÍ (mentalita oběti)
Projevuje se ve dvou extrémech:
MÉNĚCENNOST (tento vzorec se nejdříve vyvine ve vztahu s rodiči, pokud nás rodiče
kritizovali, posuzujeme pak my sami sebe).
POVÝŠENOST (posuzování druhých na základě toho, že cítíme povýšení, neustálá potřeba
se bouřit proti autoritě).
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19) Dar CITLIVOST, PŘÍSTUP
Vzájemný vztah všech věcí je zjevný a projevený skrze přístup (akt přístupu).
Cit pro materiální i emocionální potřeby (své i druhých), jejichž naplnění vyžaduje
úspěšnou interakci.
Tito lidé jsou nadaní léčitelé nebo terapeuté.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SPOLUZÁVISLOST (závislost na vnějších vlivech)
Projevuje se ve dvou extrémech:
CITOVÁ ZÁVISLOST (tito lidé nemohou nechat minulost za sebou, vytvářejí dynamiku
katastrofického vztahu, ve kterém z ostatních lidí vytvářejí oběti svých neustálých potřeb)
IZOLOVANOST (tento člověk odmítá jakoukoliv pozornost a demonstrativně prohlašuje,
že žádnou nepotřebuje, předstírá, že je nezávislá, ale v jeho nitru zuří hněv).
20) Dar SEBEJISTOTA, PŘÍTOMNOST
Rozpoznání a uvědomění si právě teď, které přetváří porozumění ve správný čin. Vidění
života pouze v přítomném okamžiku. Potřeba být zcela teď a tady.
Sebejistota znamená konec naší tendence obávat se o život. Přináší i lehkou dávku
humoru.
Tento dar si vypěstujeme, když dokážeme důvěřovat, být trpělivý a odevzdat se životu.
STÍNOVÁ STRÁNKA: POVRCHNOST (vzdálení se své přirozenosti)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NEPŘÍTOMNOST (vědomí těchto lidí často zamrzne intenzivním nevědomým strachem,
který způsobí, že se na nějakou dobu dostaneme mimo sebe - tzv. koukání do blba).
HEKTIČNOST (strach je okamžitě převeden na nějakou aktivitu, tito lidé jsou neustále v
pohybu, natolik pohlcení svou hektickou činností, že nejsou schopni se zastavit, je to
vedlejší produkt nepokojné mysli).
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21) Dar AUTORITA (ze srdce)
Oprávněné a nutné použití síly při překonání překážek. Potřeba materiální
nezávislosti a kontroly (nad životním stylem, penězi, prostředím atd.) ve prospěch
celku.
Když se autorita stane služebníkem a služebník autoritou, pak tento vztah vibruje silou.
Pro plnou aktivaci tohoto daru je potřeba se umět odevzdat jiné bytosti.
STÍNOVÁ STRÁNKA: KONTROLA (nedůvěra v život)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PODŘÍZENOST (nepřijetí osobní síly, nepřijetí odpovědnosti za směr, kam se život ubírá)
POSEDLOST KONTROLOU (tito lidé nesnesou, aby něco uniklo jejich kontrole, nesnášejí
změnu s výjimkou, kdy ji sami iniciovali, problémy se srdcem).
22) Dar LASKAVOST, OTEVŘENOST
Velký tlak vyjádřit pocity a nálady. Dle nálady dar otevření se vůči ostatním
(společenskost) nebo ne.
Hluboký vliv na všechno a všechny, jichž se dotkne. Zajišťuje rovnováhu mezi úctou k
ostatním a úctou k sobě.
Schopnost žít naplno nezadržovat žádné pocity a zároveň mít respekt vůči
pocitům druhých.
STÍNOVÁ STRÁNKA: UTRPENÍ/ ZNEVÁŽENÍ (nelze dosáhnout vyšších stavů vědomí
bez utrpení)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SPOŘÁDANOST (navenek se tito lidé mohou projevovat jako vyrovnaní, ale v jejich nitru to
vře, strach ze ztráty kontroly)
NEPŘIMĚŘENOST (asociální chování, tito lidé nedokáží kontrolovat své emoce, jejich činy
jsou destruktivní, postrádají schopnost naslouchat - sobě i druhým).
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23) Dar JEDNODUCHOST
Amorálnost. Uvědomění a porozumění, které vede k přijetí rozdílnosti.
“Amorálnost” není opakem morálky (nemorálnost), ale stav bez rozdělování na dobré a
špatné.
Tento dar nesnáší plané žvanění. Komunikuje přesně, čistě a úsporně. Tvoří velmi
efektivně, na cokoliv se zaměří. Neplýtvá, ani slovem.
V přítomnosti těchto lidí všechny problémy mizí.
Jsou úžasní komunikátoři a rádce.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SLOŽITOST (neschopnost čistě komunikovat s druhými)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NĚMOTA (strach zabraňuje jedinci se vyjádřit)
ROZTŘÍŠTĚNOST (tito lidé neumí přestat mluvit, způsob vyjadřování těchto lidí je velmi
komplikovaný a uniká jim podstata sdělení, donekonečna něco vysvětlují).
24) Dar INVENCE
Přirozený a samovolný proces přeměny a obnovy. Opakované přemýšlení (o něčem),
vedoucí k porozumění a schopnosti ovlivnit a inspirovat druhé.
Dar ve spočinutí v pauze. Tento okamžik je branou k našemu géniovi.
Tento dar je rodištěm originality a překvapení. Schopnost vidět věci odlišně než
druzí - nabízí inovativní řešení.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NÁVYKOVOST (neschopnost spočinutí v pauze - stále opakující se
vzorce)
Projevuje se ve dvou extrémech:
ZAMRZNUTÍ (strach z prázdna mezi různými obdobími, propadnutí do deprese)
ÚZKOST (strach prožít přítomný okamžik prázdnoty, aktivní snaha uniknout workoholismus, alkoholismus apod.)
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25) Dar PŘIJETÍ
Dokonalost jednání skrze neplánovanou a samovolnou přirozenost. Iniciace (zasvěcení)
skrze zachování vnitřní nevinnosti (upřímnosti) navzdory okolnostem.
Přijetí přichází z láskyplného přístupu k životu. Tyto osoby mají pocit, že patří
všude.
STÍNOVÁ STRÁNKA: STAŽENÍ (stahující strach)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NEVĚDOMOST (forma potlačení, neschopnost podívat se na svoji bolest)
CHLAD (neochota vidět svoji bolest, nenávist vůči ní, obrácení své bolesti vůči světu).
26) Dar OBRATNOST
Maximalizace síly paměti využitá pro živení kontinuity (nepřetržitosti). Dar manipulovat
paměť a prodat komukoli cokoli. Potřeba odměny. Maximální zisk s
minimálním vkladem.
Tento dar miluje pozornost, prodej cestou lásky. Obchodování, kde hraje hlavní roli
srdce.
Učí, aby lidé nebrali život tak vážně.
STÍNOVÁ STRÁNKA: PÝCHA (strach ega z neexistence)
Projevuje se ve dvou extrémech:
MANIPULACE (tento člověk manipuluje tím, že že druhé lidi ponižuje nebo používá
nástroje viny a studu, může to dělat i nevědomě)
CHLUBIVOST (pýcha, kterou známe jako ego, člověk se snaží přitáhnout pozornost, aby
byl viditelný).
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27) Dar ALTRUISMUS
Povýšení kvality (hodnoty) a podstaty všech činností skrze pečování. Dar chránit a
starat se o sebe či ostatní.
Štědrost, která se zaměřuje na péči o ostatní a přírodu. Tito lidé mohou být skvělými
zahradníky, pomocníky, pečovateli apod.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SOBECTVÍ (zaměření se na negativní aspekty života)
Projevuje se ve dvou extrémech:
OBĚTAVOST (sebeobětování, kdy člověk nedává ze srdce, ale přenechává svou osobní sílu
druhým, rozdává bez citu svých vlastních hranic, pomoc z pozice viny)
VYPOČÍTAVOST (tito lidé dávají, aby získali zpět něco pro sebe, vychází z mysli, ne ze
srdce).
28) Dar TOTÁLNOST
Pomíjivost síly a vlivu. Odvaha riskovat pro získání více osobní síly a nalezení
smyslu života.
Spočívá v totálním důvěřování životu. Vnímáme život jako hru a sebe jako herce na jevišti
zvaném život.
Plné ponoření do všech stránek života, totální nasazení - plnost života.
STÍNOVÁ STRÁNKA: BEZCÍLNOST (podlehnutí strachu ze smrti)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PRÁZDNOTA (náš život nám připadá prázdný a chybí mu šťáva, nedokáží se postavit svým
démonům a tak žijí napůl)
HAZARDOVÁNÍ (tito lidé reagují na svůj strach tím, že hazardují, závislí na riskujícím
chování, nejhroznějším místem je pro ně vlastní klid a ticho).
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29) Dar ODEVZDÁNÍ, ŘÍKÁNÍ ANO
Hlubina v hlubině. Vytrvalost navzdory obtížím vede nevyhnutelně k odměnám. Síla
dělat silné závazky - říci něčemu ANO - bez potřeby vědět, kam to povede.
Závazek k vlastnímu vnitřnímu vedení tady a teď. Tito lidé mohou mít velké štěstí - skvělý
dar pro podnikání.
STÍNOVÁ STRÁNKA: POLOVIČATOST (život žitý napůl)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PŘÍLIŠNÉ NASAZENÍ (tito lidé si nabírají více než jsou schopni zvládnout, pak se hroutí,
nechávají se zneužívat)
NESPOLEHLIVOST (strach ze závazku, tito lidé se zavážou k různým činnostem, ale nic
nedokončí).
30) Dar LEHKOST
Rozpoznání, že svoboda je iluze, a omezení přijaté coby osud. Neustávající touha a tlak
prožívat něco nového za účelem získání moudrosti. Přijetí touhy jako součást našeho
bytí.
Život je jen hra a nejhorší je, když ji začneme brát moc vážně. Smysl pro humor schopnost smát se hlavně sobě.
STÍNOVÁ STRÁNKA: TOUHA (neschopnost touhu přijmout a nechat se jí "spálit")
Projevuje se ve dvou extrémech:
PŘÍLIŠNÁ VÁŽNOST (potlačená touha)
ZLEHČOVÁNÍ (tito lidé neberou život vážně, zahořknutí nad projekcemi světa, propadnutí
zcela svým tužbám)
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31) Dar VŮDCOVSTVÍ
Dar ukázat (spíše než vést) druhým, jak dosáhnout cíle v budoucnosti. Schopnost
mluvit s velkým vlivem, pokud se projeví ve vhodný okamžik.
Tito lidé nejsou vězni toho, co si o nich myslí druzí. Přesto mají schopnost se dotknout
svým vyjádřením srdcí druhých.
STÍNOVÁ STRÁNKA: AROGANCE (zájem si udržet vlastní moc prostřednictvím
myšlenek a slov)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PODROBENÍ (falešná pokora, záleží jim, co si o nich myslí druzí)
POHRDÁNÍ (staví sama sebe nad ostatní, potřeba po uznání).
32) Dar ZACHOVÁNÍ, TRVÁNÍ
To jediné, co přetrvá, je změna. Cit pro skutečnou (přetrvávající) hodnotu lidí i
věcí. Zdrženlivost a konzervatizmus. Finanční manažer.
Schopnost vidět za vlastní malý svět, schopnost investice.
Dar rozpoznat lidi, kdo je dobrým spojencem a kdo ne.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SELHÁNÍ (oddělení od celku - myšlenky, že můžeme být
neúspěšní)
Projevuje se ve dvou extrémech:
FUNDAMENTALISMUS (přesvědčení o vlastní pravdě, netolerance vůči odlišným názorům)
ODTRŽENOST (ztráta pocitu životní kontinuity, hněv, že se člověk nemůže spolehnout na
nikoho jiného než na sebe)
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33) Dar BDĚLOST
Činorodé stáhnutí se a proměna slabého postavení v sílu. Potřeba samoty pro
pochopení a ponaučení se z minulých zkušeností. Následné sdílení těchto lekcí.
Smrt ega. Schopnost pozorovat své karmické vzorce v akci, stát se vědomými. Bdělost je
předpokladem pro rozvinutí našeho génia.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ZAPOMNĚNÍ (drží nás v hlubokém spánku, v utajení naší
minulosti)
Projevuje se ve dvou extrémech:
UZAVŘENOST (extrémně plaší lidé, kteří nejsou schopni vystoupit ze svého mlčení a
komunikace, hodně pracují a dodržují přísnou disciplínu, žijí v izolovanosti)
KRITIČNOST (útočné chování - aby se člověk necítil sám, vyprovokovává reakce druhých,
úkolem je přestat promítat hněv na druhé a více milovat sebe a druhé)
34) Dar SÍLA
Síla je velká pouze tehdy, když její předvedení či použití slouží společnému dobru.
Veliká (osobní) síla a vitalita. Nezávislost a sebestřednost. Nutkání vyjádřit
vlastní odlišnost.
Tento dar chce být viděn, je to dar hrdinů.
Dar spjatý s fyzickou aktivitou - např. sportem a tancem. Možnost dosahovat
neobyčejných sportovních výkonů (olympionici).
STÍNOVÁ STRÁNKA: VYNUCOVÁNÍ (prokletí lidského snažení)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SEBEPOPÍRÁNÍ (strach sám ze sebe, tito lidé nechávají druhé, aby po nich šlapali, zadržují
svoji energii ve svém nitru a často trpí únavou)
TYRANSTVÍ (používají sílu, aby šikanovali druhé, nevhodná komunikace a nepatřičné
chování, je třeba si najít zdravý způsob uvolnění nahromaděného hněvu)
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35) Dar DOBRODRUŽSTVÍ, POKROK
Podle záměru, rozvoj nemůže nastat ve vzduchoprázdnu a je závislý na interakci. Hlad
po nových zkušenostech a zážitcích vedoucí k neustálé změně a tím potenciálně k
moudrosti.
Vždy v sobě zahrnuje lásku - žití s otevřeným srdcem. To nám umožní se otevřít
dobrodružství (lásky) - bezpodmínečné dávání.
STÍNOVÁ STRÁNKA: HLAD (neustálé pocity prázdnoty)
Projevuje se ve dvou extrémech:
ZNUDĚNOST (tito lidé mají strach, co by se stalo, kdyby dovolili hladu, aby jim diktoval
směr, tak ho drží pod pokličkou, jejich život je prázdný, postrádá dobrodružství)
MÁNIE (nemá na nudu čas, neustále naplňují svůj život nějakou činností, ale nemají šanci
si ze zkušeností vzít potřebnou moudrost)
36) Dar LIDSTVÍ,
Vláda cyklů, ve kterých je úpadek přirozeným, avšak přechodným stavem. Získávání
zkušeností a růst skrze silné a emocionální prožitky a potřeba je zvládat. Krize = růst.
Naše lidské utrpení nás všechny spojuje. Člověk s tímto darech rozumí lidským
emocím a má pochopení pro druhé.
Dokáže zvládat náročné situace moudře a diplomaticky. Na tyto lidi se obrací druzí, když
jsou nešťastní. Soucit v tomto daru léčí druhé.
STÍNOVÁ STRÁNKA: TURBULENCE (temná noc duše)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NERVOZITA (když svým emocionálním bouřím vzdorujeme, mění se v nervozitu, která
zaplaví celé tělo, tyto osoby mají strach ze změny a snaží se za každou cenu udržet
vnější klid, tou cenou je, že se emoce uloží hluboko do nervového systému a vysílají do
okolí pocity nervozity, může to mít i zdravotní následky)
NÁCHYLNOST KE KRIZÍM (život těchto lidí se podobá telenovele, pouští se stále do nových
románků a pak propadají pocitům viny, nevědí si rady s vlastní sexualitou, nechají se
unést chtíčem).
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37) Dar ROVNOST, RODINA
Makro a mikrokosmický projev živé přirozenosti společenstev (komunit). Potřeba
rozpoznání v rodině či společenství lidí, kterou můžete držet pohromadě pomocí tradic
a dohod. Oddanost / loajalita.
Dar přátelství, které je pojítkem lidstva. Aby se dar mohl projevit, je potřeba
bezpodmínečně dávat. Schopnost spojovat lidi, zakládat komunity.
STÍNOVÁ STRÁNKA: SLABOST (nedostatek podpory)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PŘECITLIVĚLOST (falešné dávání, tito lidé jednají spíše podle svých emocí než podle srdce,
chybí jim vnitřní síla se postavit za sebe)
NECITELNOST (promítání svých strachů na okolí, zapomenutí na to, jaké je to cítit lásku).
38) Dar VYTRVALOST, BOJOVNÍK
Schopnost zachovat individuální integritu (celistvost) skrze vzepření se škodlivým silám.
Rozený bojovník. Potřeba jít tvrdohlavě do boje za nezávislost, nalezení smyslu
života a více osobní síly.
Lidé s tímto darem plní neskutečné úkoly se zjevnou lehkostí, protože se do
nich zakousnou s plným odhodláním.
Lidé velmi aktivní, zaměřeni na fyzickou stránku. Schopnost jít až za hranice svých
fyzických možností.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ZÁPAS (bezúčelný boj - závislost na zápase)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PORAŽENECTVÍ (tito lidé mají ve svém těle uloženo plno napětí, na určité úrovni to se
sebou vzdali, potřebují mít motivaci pro co bojovat)
AGRESIVITA (potřeba neustálého boje, svůj hněv promítají do druhých, nemají ve svém
životě smysl, zaplétají se neustále do nějakých bojů bez vyššího principu).
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39) Dar DYNAMIČNOST
Hodnota překážky v podněcování analýzy, vyhodnocení a přehodnocení. Provokace
světla, ducha a hojnosti ve druhých lidech. Tvrdohlavost a neovlivnitelnost.
Tlak tvořivosti, překypující energie. Tito lidé žijí svého génia, neznají strach.
Přinášejí aktivitu a energii druhým.
STÍNOVÁ STRÁNKA: PROVOKACE
Projevuje se ve dvou extrémech:
ZABLOKOVÁNÍ (pokud strach není projeven, zablokuje nás, tito lidé v sobě uzamkli svoji
životní sílu a energii)
PROVOKOVÁNÍ (strach a hněv, který promítáme do druhých, je za tím hledání lásky).
40) Dar ROZHODNOST
Bod přechodu mezi úsilím a osvobozením. Schopnost práce ve prospěch rodiny či
komunity. Potřeba rovnováhy práce a odpočinku. Potřeba samoty.
Zapomenuté umění nicnedělání. Mistr dávání sobě samému.
Rozhodnost je rozkvět samoty, překypují vnitřním bohatstvím.
Umění říci ne nebo ano správné věci. Nemusejí ve svém životě vyvíjet velké úsilí, když
jsou pevně zakořenění ve svém bytí.
STÍNOVÁ STRÁNKA: VYČERPANOST (síla vůle použitá nesprávným směrem)
Projevuje se ve dvou extrémech:
POVOLNOST (tito lidé postrádají ve svém životě pevné hranice, lehce podléhají
manipulaci ostatním, odmítají své vlastní potřeby)
POHRDÁNÍ (popírání vlastního hněvu, ten překrucuje v pohrdání, nedovolí mu druhé si
pustit blíže k tělu, neúcta ostatních a nepřijímání jejich pomoci).
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41) Dar PŘEDJÍMÁNÍ
Neustálé nutkání zažít nové pocity. Hlava plná fantazií, snů a představ - většinou pro
sdílení, ne realizaci.
Tito lidé jsou často ve vůdcovských pozicích - dokáží předpovídat (tzv. stahovat data
z vyšších sfér).
STÍNOVÁ STRÁNKA: FANTAZIE (zabraňuje žití v přítomném okamžiku)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SNÍLKOVSTVÍ (únik ze života do svých snů, nejsou schopni žít plně mezilidské vztahy,
mohou se z toho dostat, když si své sny budou manifestovat do hmoty)
HYPERAKTIVITA ( tito lidé se řídí kupředu, beze zbytku unášeni palivem svých snů, vede to
k vyhoření)
42) Dar ODPOUTÁNÍ, OSLAVA života
Zvětšování zdrojů, které vede k nejvyššímu možnému rozvoji plného potenciálu.
Potřeba dotahovat vše do konce.
Dar odpoutání nám umožňuje oprostit se rychle od svých očekávání, protože si
uvědomujeme, že život se ubírá svou cestou, i navzdory nám samotným.
Dar vychutnávání si obyčejnosti života.
STÍNOVÁ STRÁNKA: OČEKÁVÁNÍ
Projevuje se ve dvou extrémech:
LPĚNÍ (člověk nedokáže nechat věci plynout, hluboký strach ze změny)
NEDŮSLEDNOST (znemožňuje, aby člověk cokoliv dokončil, tento člověk se k ničemu
nezavazuje, přechází od jedné věci k druhé, oběť svých očekávání).
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43) Dar VHLED, PRŮLOM
Pro zachování dosaženého musí být nový řád dostatečně ustanoven. Schopnost sdílet
myšlenky a vhledy originálním způsobem.
Tvořivý rebel - spontánní. Tvoří ve prospěch celku - ve formě služby.
STÍNOVÁ STRÁNKA: HLUCHOTA (neschopnost naslouchat sobě i ostatním)
Projevuje se ve dvou extrémech:
USTARANOST (vychází z vnitřního hluku si stále dělat starosti, vede nás to stále do
nějakých činností, útěk před strachem, že nezapadáme do tohoto světa a jsme mimo)
HLUČNOST (tito lidé nemluví, aby komunikovali, ale chtějí přehlušit sami sebe, potřeba po
uznání).
44) Dar SOUHRA
Úspěch jakékoli interakce je založen na nepřítomnosti jakýchkoli předpojatostí.
Instinktivní rozpoznání darů a talentů druhých lidí. „Čich“ na lidi. Osobní manažer.
Podstatou souhry je rozeznat, kdo patří do našeho života. Je důležité vidět lidi osobně a
"cítit" je.
Archetyp královny.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NARUŠOVÁNÍ (podlehnutí narušujícím a opakujícím se vzorcům)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NEDŮVĚRA ( tito lidé zažijí jeden katastrofický vztah a pak se uzavřou ze strachu, že se
něco bude opakovat, drží si lidi od těla)
NESPRÁVNÝ ÚSUDEK (neustále opakuje ve vztazích tytéž chyby, spojují se s osobami,
které je nerespektují a a využívají je)
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45) Dar SYNERGIE
Přirozená a všeobecně prospěšná přitažlivost podobných sil. Projev dominantního
postavení anebo ne / „Já mám“ / touha ovládat / vládce - vládkyně. Dar dohlížet na
hojnost a budoucnost komunity. Král/královna, mající poslední slovo a pokládající
zákony.
Tento dar má dopad na moderní svět financí - s tímto darem může být odstraněna
chudoba a hlad ve světě. Dar sdílení.
Úkolem je dát dohromady lidi a přenechat jim zodpovědnost projevovat své talenty.
Souvisí i se vzdělání, je důležité mít patřičné informace.
Pro plné realizování je potřeba být své plné síle a nechtít být zachraňován.
STÍNOVÁ STRÁNKA: DOMINANCE (hierarchie)
Projevuje se ve dvou extrémech:
BÁZLIVOST (tito lidé sklánějí svoji hlavu před autoritou, nechají se tak manipulovat těmi,
kdo jsou v hierarchii výše)
NADUTOST (snaha dostat se na přední příčky v hierarchii, boj o pozici).
46) Dar RADOST
Přízeň osudu, která může být vnímána jako štěstěna, ale vychází z úsilí a oddanosti. Jste
vždy ve správný čas na správném místě, když se vzdáte svých očekávání a milujete
dokonalost všech zkušeností, bez ohledu na to, jak příjemné či nepříjemné jsou.
Pochopení, že skutečně nezáleží na ničem jiném než na životě a lásce.
STÍNOVÁ STRÁNKA: VÁŽNOST
Projevuje se ve dvou extrémech:
FRIGIDITA (zamrznutí lidské smyslnosti, tito lidé se schovávají před světem ze strachu z
vlastního těla, pokud se nám naše tělo nelíbí, naše energie zhořkne).
LEHKOVÁŽNOST (navenek tito lidé vypadají, že si užívají život, ale uvnitř skrývají velký
hněv, když se dostane ven, ztratí svoji fasádu, utíkají před pravdou a zakládají pouze
krátkodobé vztahy).
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47) Dar TRANSMUTACE
Tlak a potřeba porozumět životu skrze osobní zkušenosti. Mysl plná obrazů.
Inspirace rodící se ze zmatku.
Zbavíme-li se strachu ze smrti, můžeme projevit tento dar. Je to velká cesta odevzdání,
překročení vlastních limitů.
Schopnost vymyslet něco skvělého, aby k tomu mohlo dojít, je nezbytná relaxace.
STÍNOVÁ STRÁNKA: POTLAČENÍ (PŘEDEVŠÍM STRACHU)
Projevuje se ve dvou extrémech:
BEZNADĚJ (potlačení sebe sama, vzdání se svého života, život v nezdravém kompromisu)
DOGMATISMUS (snaží se ostatní ovládat svou myslí, mají pocit, že tak budou v bezpečí,
mají problémy navazovat hluboké vztahy).
48) Dar VYNALÉZAVOST
Nezbytné a kvalitativní základy, které jsou nutným předpokladem pro ustanovení
společného dobra. Velká hloubka a vrozená moudrost. Schopnost originálně
řešit problémy.
Tito lidé jsou studnicí moudrosti.
Aby se tento dar mohl realizovat, je potřebovat důvěřovat životu a plně uvolnit svoji
energii.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NEDOSTATEČNOST
Projevuje se ve dvou extrémech:
STÁDNOST (kolektivní podřízení masovému vědomí, tito lidé se bojí podívat na své
strachy a raději se zabydlují ve vzorcích společnosti)
BEZOHLEDNOST (posilují celkový pocit nedostatečnosti v ostatních lidech, jejich vnitřní
hněv jim nedovolí si přiznat, že se také bojí své nedostatečnosti).
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49) Dar REVOLUCE, ZNOVUZROZENÍ
Přeměna forem, ideálně na základě nejvyšších principů, a nejen pro moc. Potřeba
věrnosti k principům, bez ohledu na to, zda někoho či něco odmítnete, či zda
někdo odmítne vás.
Revoluce nastává, když si uvědomíme, že naše energie stagnuje.
Sen uskutečnit nějakou revoluci ve vládě - úkolem je přinést světu novou energii a
vědomí. Rolí těchto jedinců je bořit staré vzorce založené na strachu a ochraně teritoria.
STÍNOVÁ STRÁNKA: REAKCE (kdo seje vítr, sklízí hurikán)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NETEČNOST (lidé bez reakce, uzavření se do sebe, chybí jim šťáva, elán a nadšení
vyměnili za falešnou harmonii, neukazují svoji zranitelnost)
ODMÍTAVOST (tento aspekt odmítne ještě předtím než je odmítnut, tito lidé od sebe
odhánějí druhé už při prvním pokusu o sblížení, ukončují vztahy dříve než jsou zraněni).
50) Dar ROVNOVÁHA, HODNOTY
Hodnota historické kontinuity, jejíž tradiční hodnoty slouží a obohacují
přítomnost a budoucnost. Ustanovení či odmítnutí společenských hodnot a
zodpovědností.
Intimita je podmínkou pro projevení rovnováhy ve světě.
Dar vytvářet rovnováhu a harmonii ve světě, stmelování skupin - vytváření komunit apod.
Může být hudební nadání.
STÍNOVÁ STRÁNKA: KORUPCE (potřeba hierarchie, kontroly světa)
Projevuje se ve dvou extrémech:
PŘETÍŽENOST (oběti hierarchie, jsou zatížení tíhou světa, vzdávají se svých snů kvůli
společenské zodpovědnosti)
NEZODPOVĚDNOST (využívají hierarchii ve svůj prospěch, mají pocit, že nenesou za své
důsledky zodpovědnost, lidé posedlí ziskem a svým postavením).
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51) Dar INICIATIVA, ŠOK
Schopnost reagovat na zmatek a šok skrze rozpoznání a přizpůsobení se. Potřeba
testovat svou sílu a být v něčem nejlepší či první. Soutěživost a šokování druhých
odvahou.
Tento dar se aktivuje pokaždé, když tento soutěživý lidský duch vstoupí do
služeb tvořivosti. Když máme odvahu vyjádřit svoji nezávislou sílu tvořit.
Člověk nesoutěží s druhými, ale se sebou. Tito lidé většinou něco začínají jako první.
Schopnost motivovat velkou organizaci jen svou přítomností.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NEKLID
Projevuje se ve dvou extrémech:
ZBABĚLOST (tito lidé stále ztrácejí v životě naději, uzavřou se do sebe, je to strach
postavit se strachu, propadají se do cyklů sebelítosti)
NEPŘÁTELSTVÍ (hluboko usazený pocit marnosti, vrhají se často do nebezpečných situací,
kde jim může hrozit i smrt, provokují tak nepřátelství v druhých lidech).
52) Dar ZDRŽENLIVOST, KLID
Dočasná a dobrovolná nečinnost ve prospěch něčeho vyššího. Schopnost zůstávat
bez hnutí na místě a věnovat se nějaké činnosti. Pasivní napětí. Klid.
Během okamžiků, kdy máme pocit, že se energie zastavila, dochází paradoxně k
největšímu růstu.
Tento dar umožňuje využít lidskou sílu tvůrčím schopnostem.
STÍNOVÁ STRÁNKA: STRES
Projevuje se ve dvou extrémech:
BEZVÝCHODNOST (potlačení stresu, zhroucení, pocit, že se člověk ocitl ve slepé uličce, jak
se z toho vymanit je - být užitečný pro druhé)
NEKLID (neschopnost v klidu posedět, snaha uniknout svému strachu činností, tendence
k vyhoření).
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53) Dar EXPANZE
Vývoj coby uspořádaný pohyb/růst, který je stálý a trvalý. Neustálý tlak začít něco
nového.
Neustálý vývoj, který míří ze zónu pohodlí. Konstantně překonáváme svoji předchozí
úroveň. Chce se, abychom se nechali strhnout životem a opustili veškeré definice toho,
kdo jsme a kam myslíme, že jdeme.
Klíčem je podnikání, čím více se rozšiřujeme, tím je forma volnější.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NEZRALOST (nepochopení, jak naše myšlenky a činy pocházejí ze
strachu)
Projevuje se ve dvou extrémech:
ZASMUŠILOST (potlačení úžasné vitální energie, takový lidé jsou většinou celý svůj život
fixování pouze na jednu činnost, vychází z nich pocit hlubokého smutku)
PŘELÉTAVOST (tato povaha dlouho nevydrží na jednom místě, nedotahuje věci do konce,
jejich život postrádá skutečnou hloubku).
54) Dar ASPIRACE
Interakce v každodenních společenských souvislostech, ale také mystické a vesmírné
vztahy. Ohromný tlak (puzení) a ambice uspět na materiální rovině, vydělat
peníze, vypracovat se, někam to dotáhnout.
Dar pro zacházení s penězi a energií. Tento dar je přínosný, když z něho mají
prospěch i ostatní. Úkolem je tvořit prosperitu i pro ostatní.
Podnikání jako prostředek k vytváření lepšího světa.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NENASYTNOST
Projevuje se ve dvou extrémech:
NEDOSTATEK CTIŽÁDOSTI (potlačené ambice, tito lidé začínají nové věci s nadšením, ale
brzy se dostaví deziluze a oni to vzdají, strach, že nikdy nedosáhnou svého cíle, tak se na
cestu ani nevydávají, popření svých materiálních potřeb)
CHAMTIVOST (posedlost materiálním hromaděním, chybí jim pocit, že jejich život je pro
někoho užitečný, mají uzavřené srdce a těžko navazují vztahy).
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55) Dar SVOBODA, HOJNOST, VELKÁ ZMĚNA
Hojnost je čistě otázkou ducha - můžeme být bohatí i s 1 Kč v kapse. Je to o postoji.
Velká citlivost a kreativita. Potřeba plně respektovat a přijímat nálady. Melancholie.
Nerozhodnost.
Svoboda spočívá v tom si vybírat svoje emoce, přijmout, ale nepodlehnout jim.
Dar velké změny - transformace sebe i světa kolem sebe.
STÍNOVÁ STRÁNKA: MENTALITA OBĚTI (buď mám postoj oběti nebo tvůrce)
Projevuje se ve dvou extrémech:
STĚŽOVÁNÍ (nevědomé nastavení mysli, kdy člověk vnímá sám sebe jako oběť svého
ústředního dramatu, má tendence reptat uvnitř sebe a dívat se na svět pesimisticky- člověk je
lapen do iluze, že život je těžký)
OBVIŇOVÁNÍ (viníme druhé za náš těžký život, odevzdáváme tak svoji sílu)
56) Dar OBOHACENÍ
Stabilita skrze pohyb. Věčné udržování kontinuity skrze spojování krátkodobé činnosti.
Vypravěčské nadání, schopnost používat vlastní zkušenosti (k objasnění
konceptů) a stimulovat druhé.
Dar cítění, smyslnosti a živosti. Tam, kde ostatní vidí šeď, my vidíme zázraky.
Největším darem je komunikace - schopnost bavit a upoutat pozornost druhých.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ROZPTÝLENÍ (vnějším světem nebo vnitřním světem fantazií)
Projevuje se ve dvou extrémech:
ROZMRZELOST (nedostatek stimulace, duch se zhroutil do stavu otupělosti, oběť
automatického - stádního chování, takzvaná smrt zaživa)
NADMĚRNÁ STIMULACE (neustálá potřeba být v pohybu na všech úrovních, hlavně
stimulovat zrak, útěk do fantazií).
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57) Dar INTUICE
Mimořádná síla jasnosti. Silná intuice, instinkt, zaručující přežití.
Proces, ve kterém se učíme věřit své intuici, není nic jiného než postupné odbourávání
iluze, že jsme odděleni od života. Je to proces ke zvýšení naší vnímavosti.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ZNEPOKOJENÍ (jsme více v mysli než v těle)
Projevuje se ve dvou extrémech:
VÁHAVOST (intuice je potlačena silou mysli, tito lidé většinou uvíznou ve svých obavách)
ZBRKLOST (rozhodnutí založená na strachu, snaha mu uniknout rychlým rozhodnutím,
vystoupit z toho můžeme, když si dovolíme strach prožít).
58) Dar VITALITA, BLAŽENOST
Stimulace je klíčem k radosti. Dar s radostí vystoupit proti autoritě za účelem
zlepšení a nápravy světa kolem vás.
Radost pramenící ze služby. Neutichající energie.
STÍNOVÁ STRÁNKA: NESPOKOJENOST (velké zaměření na vnější svět, falešná naděje
že můžeme něco tam venku udělat, abychom byli šťastnější)
Projevuje se V EXTRÉMU:
ZASAHOVÁNÍ (zasahujeme do přirozeného toku života, nepřijetí faktu, že nespokojenost
nás právě pohání, abychom se vyvíjeli).
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59) Dar INTIMITA
Schopnost zbořit zábrany (překonat překážky) pro dosažení spojení. Ohromná
kreativita a touha po blízkosti s druhými, vedoucí jak ke kreativní činnosti, tak
k plození/rození dětí.
Sexuální síla - je velmi tvořivá i ničivá. Rozpouští naši identitu a ego,
STÍNOVÁ STRÁNKA: NEPOCTIVOST (nedůvěra k lidem a strach ze vztahu)
Projevuje se ve dvou extrémech:
VYLOUČENOST (pocit oběti, tito lidé se izolují kvůli strachu ze ztráty kontroly, když se
otevřou druhým, ztrácejí kontrolu)
VTÍRAVOST (strach z vyloučení se projevuje tak, že se tito lidé vtírají do prostotu druhých
lidí, když se setkají s odmítnutím, rozzuří se a uzavřou se, mají potřebu být ve vztahu
dominantní, aby předešli odmítnutí).
60) Dar REALISMUS, PŘIJETÍ OMEZENÍ
Přijetí omezení je prvním krokem k překročení limitů. Potenciál přinést do světa
dlouhotrvající změny. Potřeba přijmout omezení a počkat na vhodný okamžik.
Tito lidé jsou velmi vyhledávaní - chápou omezení hmotného světa a jeho zákonitosti.
Mistři ve vytváření struktur, přesto potenciál pro zázraky.
STÍNOVÁ STRÁNKA: OMEZENÍ (myšlení v uzavřeném kruhu)
Projevuje se ve dvou extrémech:
NEUSPOŘÁDANOST (život těchto lidí nepůsobí harmonicky, bez struktur se jen zmítají v
životě a mrhají svým potenciálem, nejsou schopni se zapojit do ničeho trvalého, bojí se
struktur a závazků)
ZKOSTNATĚLOST (potřeba ovládat druhé a nedovolit jim, aby zpochybnili, cokoliv udělají,
pokud někdo odporuje, vybuchují vzteky, pokud se nevymaní z potřeby mít život pevně
pod kontrolou, čeká je postupné usychání a úpadek).

32

61) Dar INSPIRACE
Uvědomění si všeobecně platných základních zákonitostí. Velký mentální tlak
porozumět neznámému, rozluštit záhady a tajemství. Inspirativní myslitel.
Inspiraci nejde vynutit ani naplánovat, chce respektovat boží načasování.
Dar rozpouštět staré myšlenkové konstrukty.
STÍNOVÁ STRÁNKA: PSYHÓZA (tlak otázky Proč?)
Projevuje se ve dvou extrémech:
ROZČAROVÁNÍ (vnitřní rezignace, schovávání se před otázkou, která nás děsí, je potřeba
se vydat na cestu osobního hledání, která nás vyvádí z bezpečí, někdy tito lidé kráčejí
cestou vědy, víry nebo vzdělání)
FANATISMUS (tito lidé se vyhýbají těžké zkoušce daru a tak zamrznou a upnou se pouze k
jediné odpovědi, necházejí bezpečí v tom, že se ztotožní s nějakým vůdcem, vyznáním
nebo směrem, skutečné odpovědi jsou ale uvnitř nich samotných).
62) Dar PŘESNOST, DETAIL
Obezřetnost, trpělivost a detail plodí dokonalost z omezení. Dar vidět podstatné
detaily i v komplexním celku. Potřeba znát fakta.
STÍNOVÁ STRÁNKA: INTELEKT (ztotožnění s myšlenkami)
Projevuje se ve dvou extrémech:
POSEDLOST (používá detaily jak se vyhnout svému utrpení, posedlost maličkostmi)
PEDANTSTVÍ (tito lidé využívají svůj intelekt tak, že napadají vše kolem sebe, aby ochránili
svoji vlastní nejistotu, zaměřují se na ostatní, aby se nemuseli dívat do sebe).

33

63) Dar ZKOUMÁNÍ, PRAVDA
Ve spirále života jsou všechny konce začátky. Vědecká, skeptická mysl, která
zpochybňuje logiku všeho a ničemu nevěří, dokud si to neověří.
Ve chvíli, kdy se začneme ptát na svou skutečnou podstatu a smysl svého života,
vstupujeme na tu nejvyšší duchovní cestu.
Těmto lidem prospívá cvičení jógy a tantry.
Pravdou je každý krok na cestě - není pouze jedna jediná pravda - pochybnost je
pravdou. Pravda je věčný okamžik vesmíru.
STÍNOVÁ STRÁNKA: POCHYBNOST (hledá konec pochybám, ten ale neexistuje)
Projevuje se ve dvou extrémech:
SEBEPOCHYBNOST (srovnávání s druhými, podlehnutí úzkosti, nic co děláme není dost
dobré)
PODEZÍRAVOST (podezíráme nejbližší v našem okolí a logika nás dovede k tomu, že se
naše tvrzení potvrdí, lze se tomu vyhnout, když převezmeme odpovědnost za svoje
pochyby a promítneme je do společnosti kreativním způsobem).
64) Dar PŘEDSTAVIVOST, ZMATENÍ PŘED DOKONČENÍM
Přechod, stejně jako zrození, vyžaduje odhodlanou sílu pro průchod. Neustálý tlak
pochopit minulost. Mysl plná obrazů a vzpomínek. Potřeba přijmout zmatení za součást
mentálního procesu.
Dar kreativně vyjádřit svoji bolest, odpoutání se od minulosti.
STÍNOVÁ STRÁNKA: ZMATEK
Projevuje se ve dvou extrémech:
NAPODOBOVÁNÍ (polovina světa potlačuje svůj zmatek nápodobou, dělají co jejich rodiče,
přátelé, učitelé apod.)
ZMATENOST (nepřetržité napětí, které pochází z bolesti zatlačované pod povrch, jejich
životy jsou velmi zmatené, chovají v sobě nevědomou potřebu se pomstít životu).
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Přehled drah pod Human Designu
1-8 INSPIRACE / [design] TVŮRČÍHO VZORU
Dar jedinečného a originálního (verbálního) vyjadřování sebe sama. Kreativní vyjádření
vyššího já v komunikaci. Schopnost poutat pozornost na vaše sdělení i na sebe, být
přínosná pro druhé už jenom tím, co a jak říkáte. Inspirujete a posilujete druhé
vyjádřením své kreativity a odvahou být odlišná od většiny. To přináší rozpoznání a
ocenění. Dar (ne potřeba) vést druhé lidi.
2-14 TEPU (SMĚRU) / DRŽITELE KLÍČŮ
Dar jít vždy tím správným směrem a schopnost ukázat směr druhým. Energie, která
neustále mění směr (váš i druhých) a vede ke změně a větší osobní síle. „Znám cestu,
chcete-li, pojďte za mnou, ale starejte se cestou sami o sebe“. Energie pro kreativní
činnost. Nadání ovlivnit směr, jakým se něco ubírá, ve svůj prospěch - pozitivní
manipulace. Potřeba dělat to, co milujete, a milovat to, co děláte.
3-60 ZMĚNY / ENERGIE, KTERÁ KOLÍSÁ A ZAHAJUJE - PULZ
Přinášíte potenciál naprosté změny a vývoje do všeho, čeho se dotknete. Jste
nepředvídatelná, schopná změnit směr o 180°. Energie, která pulzuje - jednou
„zapnutá“, jindy „vypnutá“. Dar stanovit nové hranice a odstranit staré. Neustálý pohyb
mezi chaosem a řádem. Měníte vše kolem sebe a nutíte druhé k přijetí nového. Pokud si
nedovolíte změnu realizovat, může to vést k depresím.
4-63 LOGIKY / MYŠLENKOVÉ LEHKOSTI SMÍŠENÉ S POCHYBNOSTÍ
Logická, vědecká a skeptická mysl. Vnímání života skrze mentální vzorce. Přinášíte
inspiraci a jasnost druhým skrze zpochybňování a hledání nesrovnalostí logiky všeho
možného. Ničemu nevěříte, dokud si to sama neověříte, ptáte se a sama si odpovídáte.
Vaše odpovědi však nemusí být nutně správné a jejich hodnota musí být nejprve
ověřena v praxi.
5-15 RYTMU / PLYNUTÍ V PROUDU
Magnetická osobnost/aura a jedinečný rytmus, do kterého vtahujete každého ve vaší
blízkosti. Jdete- li s proudem věcí, vše, co děláte, je snadné. Dokážete přizpůsobit svůj
rytmus měnícím se okolnostem. Rutina a pravidelnost vám nepatří. Cit pro načasování a
sladění se s prostředím. Vedete sebe i ostatní k harmonii s životní silou a existencí, ke
sladění s hlubšími životními vzory a rytmy.
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6-59 DŮVĚRNÉ BLÍZKOSTI (INTIMITY) / ROZMNOŽOVÁNÍ
Aura pronikající maskami druhých, dar být si velmi blízká s druhými (což může být mylně
vykládáno). Velmi tvořivá energii, dávající zrod nejen dětem, ale i novým, kreativním
činnostem. Emoce si nejlépe uvědomíte v blízkosti s druhými a v reakci na fyzický
kontakt (jinak pro vás může být obtížné je vyjádřit).
7-31 ALFY / VEDENÍ K DOBRÉMU ČI ZLÉMU
Vůdce a vrozená autorita. Dar rozpoznat, které vzorce a trendy jsou do budoucna
životaschopné a mají být následovány. Demokratické vedení: do role vůdce potřebujete
být zvolena, nebo vám má být nabídnuta. Potřebujete pozvání, abyste mohla vést. Nejen
formální vůdce, ale např. vedení ve svém oboru (umění, věda) a schopnost být ve vlivné
pozici.
9-52 SOUSTŘEDĚNÍ / ODHODLÁNÍ
Schopnost velké koncentrace. Dar zkoncentrovat celou svou bytost do činů, často pro
zdokonalení něčeho a změně světa k lepšímu. Odhodlání koncentrovat se na detaily a
získat potřebná fakta se projevuje ve všem, co děláte. Nerada věnujete pozornost více
věcem najednou.
10-20 PROBUZENÍ / ZAVÁZÁNÍ SE K VYŠŠÍM PRINCIPŮM
V životě pro vás není nic důležitější než být sama sebou, bez ohledu na to, co vás to
bude stát. Posilujete a podporuje ostatní jednoduše tím, že jste sama sebou, vyjádřením
sebelásky a sebepřijetí. Čím více se milujete, tím jste bdělejší (probuzenější). Schopnost
hovořit o vyšších principech. Máte potřebu být rozpoznaná taková, jaká jste. Pozor na
vyhledávání pozornosti ostatních.
10-34 ZKOUMÁNÍ / NÁSLEDOVÁNÍ VLASTNÍCH PŘESVĚDČENÍ
Schopnost být sama sebou a následovat svá přesvědčení (reakce), bez ohledu na ostatní
či na to, zda sama chápete, co děláte. Velká kreativita a schopnost probouzet sebelásku
a vnitřní sílu ostatních pramení z vaší sebelásky a víry v sebe samu. Můžete se druhým
zdát sobecká a nemusíte se kvůli tomu cítit provinile. Svoji sílu vyjádříte, jenom když
děláte, co milujete.
10-57 ZDOKONALENÉ FORMY / PŘEŽITÍ
Neustále zdokonalujete svou „formu“, ať už to znamená cokoli (tělo, život, duchovní růst
atd.). Máte v sobě velkou kreativní sílu, která zajišťuje vaše přežití. Cit pro estetično.
Následováním své intuice vnášíte krásu do všeho, čeho se dotknete, svých činů a svého
života. Váš život tak může být jedno velké umělecké dílo. Umění seberealizace a
dokonalosti jednání, vedoucí k sebelásce.
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12-22 OTEVŘENOSTI / SPOLEČENSKÉ BYTOSTI
Ovlivňujete druhé skrze jedinečné a originální vyjádření vašich emocí a nálad (např.
hudbou či psanou tvorbou - velmi umělecký kanál). Tím přinášíte změnu do života
druhých. Můžete být stejně tak okouzlující jako zuřivá, otevřená a společenská či
uzavřená a nespolečenská. Jste vášnivá, emocionální i romantická. Respektování vašich
nálad je klíčem k vyjádření vaší individuality.
13-33 SVĚDKA (ZMOUDŘENÍ) / MARNOTRATNÉHO SYNA
Sdílení zkušeností ve prospěch ostatních. Každý nový cyklus zkušeností vám dá smysl až
teprve po jeho skončení. Vaše prožitky nejsou nikdy takové, jak čekáte. Potřebujete
vzdát se svých očekávání - teprve pak může vaše hloubka vystoupit na povrch a vy vidíte
co se děje opravdu takové, jaké to je. Na konci prožitků (dne, filmu, vztahu atd.) je dobré
být chvíli o samotě strávit to, co proběhlo.
16-48 VLNOVÉ DÉLKY / TALENTU (NADÁNÍ)
Schopnost vyjádřit svou hloubku a potenciál dosáhnout mistrovství v něčem, co děláte
stále znovu a znovu. Nalezněte něco, čemu se můžete zcela odevzdat a s čím se můžete
identifikovat. Neustálým opakováním roste vaše hloubka a schopnosti. Postupně se
můžete zdokonalit natolik, že se oprostíte od techniky. Naučit se něco na mistrovské
úrovni trvá minimálně sedm let.
17-62 PŘIJETÍ / ORGANIZAČNÍ BYTOSTI
Dar na organizování procesů a lidí, schopnost vést druhé a rozpoznat podstatné detaily i
v komplexním celku. Dar vidět všechny části nějaké struktury/celku i potenciální chyby a
předložit názory/řešení vycházející ze znalosti detailů. Vylepšování logických vzorců.
Protože vaše názory jsou podepřené detaily, jste přesvědčená, že máte pravdu - což tak
ale vždy není :) Můžete být i odsuzovaná.
18-58 SOUDU / NENASYTOSTI
Neustálé zdokonalování a vylepšování vzorců, jednání, druhých lidí i sebe samé. Dar
konstruktivní kritiky. Jste perfekcionista, schopná vystoupit i proti autoritě. Vidíte, co
nefunguje, kde jsou chyby, a dokážete na to poukázat. Nesnažte se být dokonalá a
používejte tento dar především ve prospěch kolektivu. Podstatný je proces
zdokonalování, ne dosažení dokonalosti. Potřebujete pravidelný pohyb.
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19-49 SLOUČENÍ (SYNTÉZY) / CITLIVOSTI
Potřebujete, aby závazky i dohody, které uzavřete s druhými, byly praktické a spravedlivé
zároveň. Váš život je nekonečnou lekcí v hledání rovnováhy mezi vašimi potřebami a
potřebami lidí kolem vás - aniž byste se vzdávala svých principů. Fyzický kontakt s
ostatními je pro vás důležitý. Tento kanál je o základních potřebách: přístřeší, jídle,
bezpečí atp. Jídlo je pro vás důležité a dělá vám dobře jíst s ostatními.
20-34 PŘITAŽLIVOSTI (CHARIZMA) / KDE SE MYŠLENKY MUSÍ PROMĚNIT V ČINY
Jste neustále v pohybu, pořád něco děláte, což je pro vás velmi zdravé, pokud jednáte v
reakci a milujete to, co děláte. Nutkání neustále proměňovat vaše myšlenky v činy.
Pokud reagujete na to, co vám život přináší a děláte to, co máte ráda, jste velmi
charismatická a dodáváte sílu druhým. Pokud ne, můžete strávit hodiny i dny prací na
něčem, co vás nijak neuspokojí.
20-57 MOZKOVÉ VLNY / PRONIKAVÉHO UVĚDOMĚNÍ
Spontánní hlas velmi přesné a rychlé intuice. Dar intuitivně se přizpůsobit jakékoli situaci
bez potřeby přemýšlet. Instinkt vás udržuje zdravou. Schopnost improvizace a dar přežít
za všech okolností. Zaměřujete se na strategie vedoucí k přežití a blahobytu a jejich
sdílení s druhými. Můžete vidět pravdu rychleji než ostatní, ale podělit se o ní můžete jen
v souladu s vaším designem.
21-45 PENĚZ / MATERIALISTY (KONTROLY)
Potřeba plně přijmout materiální rovinu života a mít (materiální) nezávislost. Schopnost
vydělávat peníze díky síle vůle. Potřeba kontrolovat svůj život, životní prostředí a vůbec
vše kolem, včetně druhých. Pouze v souladu s vaším designem je tato kontrola pozitivní způsob, jakým druhé chráníte, jak jim sloužíte a jak je podporujete. Obtíže s
respektováním autority a viděním druhých rovnocenně.
23-43 STRUKTUROVÁNÍ / INDIVIDUALITY (OD GÉNIA K PODIVÍNOVI)
Dar pro inovativní myšlení, zvyšování efektivity a účelné nakládání s energií. Potenciál
zcela změnit způsob, jakým druzí o něčem uvažují, jejich pohled na věc. Klíčem je naučit
se načasování kdy mluvit a kdy mlčet. Tehdy vás ostatní budou vnímat jako génia. Jinak
budete nesrozumitelná a „divná“. Máte potřebu mluvit s druhými o tom, o čem
přemýšlíte - slyšíte tak sama sebe říkat svojí pravdu.
24-61 UVĚDOMĚNÍ / MYSLITELE
Přemýšlíte o něčem znovu a znovu, až dokud přijde inspirace, změna, posun a skok
vpřed. Poznání přichází znenadání nedá se uspíšit. Přemýšlíte a inspirujete druhé k
přemýšlení o životních záhadách, neznámu a nepoznaném a k nazírání na svět úplně
novým, originálním a kreativním pohledem. Melancholická a akusticky orientovaná mysl ticho a hudba pomáhají ulevit vašemu mentálnímu tlaku.
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25-51 ZAPOČENÍ (ZASVĚCENÍ ŠOKEM) / POTŘEBY BÝT PRVNÍ
Váš život je sérií skoků do neznáma. Válečnický duch a potřeba jít po své cestě naprosto
nezávisle. Seberte odvahu, skočte do neznáma a nestarejte se o následky. Soutěživost a
odvaha jít tam, kde ještě nikdo nebyl - snadno šokujete sebe i ostatní. Potenciál
překonat své meze a dosáhnout úplně nového prožitku sebe sama, který můžete
zprostředkovat druhým (kanál mystického směřování).
26-44 ODEVZDÁNÍ SE / VYSÍLAČE (MANIPULACE)
Dar pro práci s lidmi. Instinktivně víte, jak komukoli předložit cokoli tak, abyste byla
rozpoznaná vy i vaše sdělení. Schopnost použít vaše instinkty pro „prodání” určité
zprávy, myšlenky, produktu nebo pravdy. Dar pro komunikaci/sdílení informací s
druhými tak, abyste dosáhla svého cíle: maximální zisk s minimálním vkladem. Dar být
stále efektivní a přitom pracovat méně a méně.
27-50 ZACHOVÁNÍ / SPRÁVCOVSTVÍ
Dar ustanovit nové či podpořit a zachovat staré hodnoty ve společnosti a komunitě lidí
kolem vás, upozornit na hodnoty či jejich nedostatek. Lidé vám automaticky důvěřují a
očekávají od vás podporu. Schopnost chránit, pečovat a starat se o sebe i druhé, a
vychovávat dětí skrze správné hodnoty. Snadno si ale můžete nabírat zodpovědnosti,
které vám nepatří - nutnost jednat v reakci.
28-38 ZÁPASU (USILOVNÉHO PROSAZOVÁNÍ) / TVRDOHLAVOSTI
Archetypální hrdina, který zápasí s všemožnými překážkami a s úspěchem je zdolává.
Potřeba vždy všechno dělat po svém, zůstat věrná sama sobě, bojovat za správnou věc
(= podle vašeho designu), nalezení smyslu života a svého poslání. Tvrdohlavost je vaše
síla. Dar posílit druhé svým chováním a pomoci jim nalézt životní směr. Je pro vás zdravé
nutit se k velkým výkonům a fyzické aktivitě.
29-46 OBJEVU / ÚSPĚCHU TAM, KDE OSTATNÍ SELŽOU
Jak se jednou k něčemu zavážete, oddejte se tomu naplno, se vším co ve vás je, a vzdejte
se všech očekávání o výsledku. Neexistuje úspěch ani selhání, pouze nekončící proces
objevování nového. Pokud neuděláte jasné a zřetelné závazky (v reakci), budete ve
stresu z krizí či zklamání a nic nezískáte. Skutečný smysl svých prožitků objevíte teprve
až skončí - učíte se z minulosti.
30-41 ROZPOZNÁNÍ / ZAMĚŘENÉ ENERGIE
Jste velký životní snílek, ale nesnažte se vaše sny realizovat. Skutečný a trvalý mír vám
přinese, když se ze svých snů radujete, ne snaha o jejich realizaci. Dar podělit se s
druhými o vaše sny a fantazie a vzbudit v nich silné city a emocionální reakce. Vaše
moudrost pochází ze zkoumání všech možných pocitů. Rozpoznání, které z vašich snů
jsou pro vás, přichází časem.

39

32-54 PROMĚNY (TRANSFORMACE) / PUZENÍ
Touha po úspěchu na materiální rovině, vydělat peníze a polepšit si. Silný tlak a puzení k
transformaci, vzestupu, stoupat v hierarchii. Schopnost tvrdě pracovat pro rozpoznání
druhými a dosáhnout jakkoli vzdáleného cíle. Čas jsou peníze. To, co děláte, se musí
vyplácet. Dar férově smlouvat. Pro vzestup potřebujete podporu druhých a později
můžete seshora podporovat ty, kteří vám na cestě pomáhali.
34-57 SÍLY / ARCHETYPU
Přežití skrze intuitivní reakci v přítomném okamžiku, schopnost a síla jednat spontánně a
rychleji, než se do hry zapojí mysl či emoce. Naladění na okolí, vibrace a zvuky. Slyšíte, co
lidé říkají, skrze tón hlasu spíše než obsahem sdělení. Můžete se někdy zdát druhým
chladná či arogantní, ale když budete věřit svým instinktům (intuici) a budete se jimi řídit,
můžete se stát archetypem lidské bytosti a síly.
35-36 POMÍJIVOSTI (PŘECHODNOSTI) / VŠEUMĚLA
Jste velký dobrodruh, hlad po změně vás nutí vyhledávat neustále nové zážitky a
zkušenosti. Vzdejte se očekávání a užívejte si, co právě prožíváte. Dilema: vaše
zkušenosti nejsou doopravdy osobní (včetně sexu). Moudrost: nic netrvá věčně. Život
bohatý na zážitky a chudý na naplněná očekávání - vaše i ostatních. Postupně zrajete a
dělíte se o své zkušenosti s druhými. Vypravěčské nadání.
37-40 KOMUNITY / ČÁSTI, KTERÁ HLEDÁ VĚTŠÍ CELEK
Hledáte své místo ve světě - na duchovní i materiální rovině. Práce ve prospěch vyššího
celku (rodina, přátelé, pracovní kolektiv atd). Potřeba spravedlivých dohod (já umyji
nádobí, ty vyneseš koš), kde každý přispívá ke společnému dílu. Energie „pojďme to
udělat společně, společně se najíst a spolu- pracovat“. Hledáte respekt, sounáležitost,
přijetí a rovnováhu mezi prací a odpočinkem.
39-55 OKÁZALÝCH EMOCÍ / NÁLADOVOSTI
Silná kreativní energie spjatá s melancholií. Vášnivý, náladový, nerozhodný, nejistý,
romantický a akustický kanál s citlivostí k hudbě. Jste umělecky nadaná (herectví,
hudba...) a ráda vyjadřujete nálady a pocity. Klíčem je přijímat emocionální propady
stejně jako výšky. Respektujte své nálady. Hojnost či v nepravém já opak - prázdnota
(kompenzovaná skrze tělesné požitky, např. jídlo a sex).
42-53 ZRÁNÍ / VYVÁŽENÉHO ROZVOJE
Nutkání dokončit to, k čemu se zavážete. Opakující se životní cykly, vedoucí ke zralosti a
poznání, že celý život je dlouhá, nekonečná cesta. Nutnost vstupovat do nových věcí
správně (v reakci), jinak se následné problémy budou stále opakovat. Nezastavujte se
uprostřed procesu, abyste jej analyzovala. Skutečný smysl svých prožitků objevíte teprve
po jejich skončení.
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47-64 ABSTRAKCE / MYŠLENKOVÉ AKTIVITY (PŘEMÝŠLENÍ) A JASNOSTI
Nejaktivnější mentální kanál. Velmi inspirativní mysl (pro ostatní), ale také matoucí (pro
vás). Zmatek na mentální úrovni vás vede k přetváření minulosti novými a kreativními
cestami a ukazujete ji v jiném světle. Přijměte tento zmatek za součást svého mentálního
procesu a nebojujte s ním. Věci se vyjasní samy od sebe, ale až ve svůj čas a většinou
mnohem později.

Co jsi ze svých darů vyčetla, jaké máš hlavní uvědomění?
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