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Povezava do brezplačnega izrisa Human Design karte, kjer je razviden energetski tip osebe:  

Get Your Chart (jovianarchive.com). 

 

 

 

Izzivi s katerimi se lahko srečujete pri vašem otroku kot starši, če je otrok Manifestator 

 močna volja, svojeglavost 

 izbruhi jeze 

 potreba po samostojnosti, neodvisnosti, samozadostnosti, miru 

 

Izzivi s katerimi se lahko srečujete kot starši, če ste vi Manifestator 

 občutek zanikanja sebe, svojih potencialov, kreativnosti 

 občutek odtujenosti, nepovezanosti z otrokom 

 težava v komunikaciji 

 utrujenost, potreba po fizičnem počitku 

 občutek nemoči, jeze 

https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart
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Izzivi s katerimi se lahko srečujete pri vašem otroku kot starši, če je otrok Generator/ 

Manifestatorski Generator 

 presežki energije (pred spanjem), če ni dovolj fizične aktivnosti 

 nezadovoljstvo, frustracija 

 potreba po pozornosti, usmerjanju, izbiri, motivaciji, zadovoljstvu 

 

Izzivi s katerimi se lahko srečujete kot starši, če ste vi Generator/ Manifestatorski 

Generator 

 frustracija zaradi ujetosti v rutino vsakdana 

 obremenjevanje s planiranjem prihodnosti 

 kljub celodnevni aktivnosti, konec dneva ni občutka zadovoljitve 
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Izzivi s katerimi se lahko srečujete pri vašem otroku kot starši, če je otrok Projektor 

 vedno ima mnenje, želi usmerjati druge, jih opazuje, preučuje 

 zagrenjenost 

 morda je raje sam kot v družbi 

 potreba po prepoznavanju, podpori, sprejemanju njegove »drugačnosti«, uspehu 

 

Izzivi s katerimi se lahko srečujete kot starši, če ste vi Projektor 

 izčrpanost, pomanjkanje energije, izgorelost 

 primerjanje z drugimi starši, zagrenjenost 

 potreba po dokazovanju skozi delo, na tem temelji občutek vrednosti  

 občutek krivde, ker morda ne čutiš, da je biti starš tvoje primarno poslanstvo 
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Izzivi s katerimi se lahko srečujete pri vašem otroku kot starši, če je otrok Reflektor 

 deluje kot »stara duša«, občutljivost, spremenljiva osebnost 

 razočaranje 

 potreba po navezanosti, odvisnosti, stabilnosti, navdušenju/presenečenju 

 

Izzivi s katerimi se lahko srečujete kot starši, če ste vi Reflektor 

 občutek, da izgubiš sebe ob svojem otroku  

 nezaupanje vase, ker nisi konsistenten, se zavedaš svoje spremenljivosti 

 potreba po umiku, samoti, razumevanju 

 


