
Хюман Дизайн България има удоволствието да представи:

Пълна обучителна програма по

РЕЙВ КОСМОЛОГИЯ

Рейв Космология е езотеричната и мистична част на Хюман Дизайн.

През първите 18 години след появата на Хюман Дизайн фокусът на Ра Уру Ху е върху нейното логично и
емпирично изследване. Той често казваше: „Не ми вярвайте. Пробвайте сами и я тествайте за себе си. Това
е механично познание, с което всеки от нас може да експериментира.”

Ра не искаше да бъде почитан като Гуру или да бъде поставян на пиедестал. Той не искаше да създава
последователи или вярващи. Неохотно приема ролята на посланик и предавател на познанието. Чрез него
искаше да вдъхне сила на всеки човек, за да може той бъде свой собствен авторитет за себе си. Даваше на
хората практически инструменти за житейска навигация спрямо истинската им природа.

Ра казваше: “Нищо не ме интересува повече от легитимността на това познание. Ето защо за мен е толкова
важно да изследвам дълбините на дизайна и личността, за да достигна до самото ядро, което е основата на
това познание. Това е истинска наука и е наука-чудо. Време е да отдадем дължимото на Гласа и да
позволим на този механичен, прост поглед над Космологията да бъде наличен и достъпен.”



След установяването на Хюман Дизайн като
практически инструмент за трансформация, Ра Уру
Ху започва разпространението на мистичната и
езотерична част от познанието.

„Време е да отдадем дължимото на Гласа и да
позволим на този механичен, прост поглед над
космологията да бъде наличен и достъпен.” ~ Ра
Уру Ху

„Ще споделим синтетичната митология, която стои
в основата на всички други митологии. Хюман
Дизайн е гърлото на пясъчния часовник, а не
пясъкът, който се придвижва вътре. Това е просто
филтър, матрица, ако щете; и всичко, което минава
през тази матрица, може да се види по
необикновен начин. Няма значение от каква сфера
идвате в този живот. Очевидно е, че космологията е
първичен език, който се корени в ключови думи,
които притежават огромна сила.” ~ Ра Уру Ху

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Хюман Дизайн България представя

Обучителна и сертификационна
Програма по Рейв Космология

Програмата по Рейв Космология се състои от 7 обучителни курса и 1 сертификационен курс.

Всички обучения ще бъдат водени от Даршана Матюс с превод на български език.

• Тази Програма е отворена за по-широката аудитория. Всеки от 7-те основни курса,
които съдържа, може да бъде посещаван без ангажимент за участие в цялата
Програма.

• Предварителни изисквания за участие: преминато общообразователно обучение по
Хюман Дизайн, курса „Хюман Дизайн Картография“ като минимум.

• Последният 8-ми сертификационен курс е достъпен само след преминаване на всички
останали 7 курса от Програмата.

• При успешно преминаване на 8-те курса и покриване на изпитните критерии, се
получава сертификат за Преподавател по Рейв Космология.



Курсовете включват:

• Плочите Бан Ту – митология и механика на Вселената

• 6-те Мистични Пътя – механика на духовния път на човека

• Дългата нощ на Брахма и отвъд нея – бъдещето и еволюцията на 
Вселената

• Природата на звездите – устройството на неутрино и 66-те 
фиксирани звезди

• Профил, предназначение и функция

• Естеството и механиката на Рейвовете (Обучение за 2027)

• Умиране, смърт и Бардо – механика на процеса на смъртта и 
какво се случва след нея

• Курс за сертифициране в Рейв Космология

Съдържание на Рейв Космология

Индивидуални услуги

Обучение по Космология

Сертифициране като „Рейв Космолог“



Шестте Мистични Пътя

Мистичният път е пътешествие в рамките на човешката
духовност, предлагащо дълбоки прозрения за връзката на
човечеството с Бог и генетичния императив, който тласка
всички ни към пробуждане.

„В известен смисъл се случва един дълбок творчески
процес в човечеството, който е към своя край. Този
творчески процес се корени в плодовитостта на хората.
Това творческо плодородие умира, защото родовото
разнообразие на нашия вид, в тази еволюционна
прогресия е към своя край. Това е целта на 2027 г. Именно
това е Рейвът: появата на нова вариация на вида."

Ра Уру Ху

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Шестте Мистични Пътя

Съдържание на курса:

• Въведение в „6-те мистични пътя“
• Индивидуалност, мутация и магия
• Мистичният поток
• Шестте мистични напрежения (част 1)
• Шестте мистични напрежения (част 2)
• Каналът на общностния ритуал
• Каналът на племенната духовност / племенните 
ритуали
• Каналът на мистичната посока
• Каналът на природата на мистичното същество
• Линиите на Пътя

Детайли за регистрация:

• Кога: 18-19 юни 2022 г.

• Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при плащане до 01.06 и 
790 лв след тази дата. Цената е преференциална 
за България. Реалната цена на същото събитие в 
Международното училище по Дизайн на Човека 
(IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Дългата нощ на Брахма и отвъд нея

Ето къде можем да надзърнем относно това, което
очаква човечеството в бъдеще.

„В този курс ще видим, че колкото и да разбираме
смисъла на бъдещето, което е отредено за нас (според
Гласа), ние не можем да схванем единството на
съзнанието, което е една огромна съвкупност, една
тоталност, тази която по-късно нарекох „Детето“.

И все пак, ние можем да оценим Програмата и
придвижването ѝ по пътя милиарди години подред в
едно пътуване, което осъществява именно този по-
велик процес."

Ра Уру Ху

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Дългата нощ на Брахма и отвъд нея

Съдържание на курса:

• Кратка история на завъртането на цикъла

• Цикълът на Феникса

• Цикълът на Заразата

• Цикълът на Обяснението

• Апокалипсисът от Ра Уру Ху

• Нощта на Брахма

• Оберон и Реконституцията

• Еронът: Основата на изразяването на 
Тоталността

• Еронът: Въплътеният код

• Еронът: Оберон

• „Детето“

Детайли за регистрация:

• Кога: предстои обявяване на дати

• Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при ранно записване и 
790 лв регулярна цена. Цената е 
преференциална за България. Реалната цена на 
същото събитие в Международното училище по 
Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Естеството и механиката на Рейвовете 
(Обучение за 2027)

Този курс е подробно изследване на целия процес на
мутацията на нашия вид, който трябва да се случи
през 2027 г. - какво означава това за нас, нашите деца
и внуци и какво ще донесе на човечеството като цяло.

Ще разгледаме много подробно природата на Рейва
и в същото време ще изследваме последствията от
трансформацията, от еволюцията, която се случва,
какво ще ни донесе тя и какво ще означава всичко
това за нас.

2027 г. носи еволюционен преход.

.

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Естеството и механиката на Рейвовете 
(Обучение за 2027) 

Съдържание на курса:

• Междинната връзка (междуцарствието) на Плутон
• Картата (бодиграфа) на прехода
• Мутацията на слънчевия сплит: етапи 1 и 2
• Мутацията на слънчевия сплит: етапи 3 и 4
• Дизайнът на Рейвовете: аутичната верига
• Дизайнът на Рейвовете: веригите на колективното и 
на човешкия опит
• Дизайнът на Рейвовете: материалната и двуичната 
вериги
• Дизайнът на Рейвовете: индивидуалната верига
• Съзнателната Пента
• Личността на Пентите
• Намиране на моста

Детайли за регистрация:

• Кога: предстои обявяване на дати
Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при ранно записване и 
790 лв регулярна цена. Цената е 
преференциална за България. Реалната цена на 
същото събитие в Международното училище по 
Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Профил, предназначение и функция

Този курс обхваща в дълбочина моделите на
„бъденето“ и сложността на „предназначението“.

„Този курс дава възможност да погледнете на
Профилите по начин, по който никой не ги е
разглеждал досега.

Истината е че става въпрос за това да можем да
разбираме драмата: драмата на живота, драмата на
ума, който си измисля историята на нашето
предназначение и в крайна сметка истинския смисъл
на нашето предназначение, което се намира в
Профила."

Ра Уру Ху

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Профил, предназначение и функция

Съдържание на курса:

• Драмата на Профила
• Ролите на изследователя
• Ролите на отшелника
• Ролите на мъченика
• Опортюнистическите роли
• Еретическите роли
• Ролите за подражание
• Ангели и демони
• Отчуждените гроздове кристали
• Субекти и извънземни; и една история

Детайли за регистрация:

• Кога: предстои обявяване на дати
Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при ранно записване и 
790 лв регулярна цена. Цената е 
преференциална за България. Реалната цена на 
същото събитие в Международното училище по 
Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Умиране, смърт и етапите на Бардо

Умирането, смъртта и етапите на процеса Бардо е
най-задълбоченият анализ правен някога на
механиката на умирането и смъртта и е едно
изключително пътуване в механиката на етапите на
процеса Бардо.

„Въпреки мрачната и жестока природа на темата, тя
в много отношения е толкова важна за мен, колкото
и самият живот. Рядко имаме възможността да
схванем по-голямата картина. Да надникнеш отвъд
воала, да видиш зъбните колела и всички
механизми е нещо, което открехва способността да
разгледаме по-големия процес по различен начин.
За мен по-големият процес е самия живот.”

Ра Уру Ху

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Умиране, смърт и етапите на Бардо

Съдържание на курса:

• Инкарниране/Декарниране
• Задействане на последователността на умирането
• Процесът на умиране
• Ролята на монопола
• Разединяване/Необратимо влошаване
• Кристалът на дизайна и Магнитният монопол
• Процесът Бардо
• Съвременна книга на мъртвите
• Колелото спира да се върти
• Механика на мистичната смърт

Детайли за регистрация:

• Кога: предстои обявяване на дати
• Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при ранно записване и 
790 лв регулярна цена. Цената е 
преференциална за България. Реалната цена на 
същото събитие в Международното училище по 
Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Плочите Бан Ту

Бан Ту е сърцето на Рейв Космологията. Това е
пътешествие, изследващо завладяващата митология
и механика на Биверсума и нашето място в него,
както е предадено от „Гласа“ през 1987 г. и записано
от Ра Уру Ху, с помощта на последователност от 27
„Плочи на Бан Ту“, представляващи образите и
информацията от 8-дневното преживяване с Гласа.

Ще покрием огромен материал, който включва
механиката на нашето съществуване от момента на
зачеването (Големият взрив), през еволюцията на
нашия вид; кои сме сега, защо сме тук, как сме
свързани с първичното начало и източник на всичко и
накъде се насочваме в бъдещето.

Ще проведем много дискусии как да представяме и
преподаваме този материал.

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Плочите Бан Ту

Съдържание на курса:

• Началото преди всичко да започне

• Плочите Бан Ту

• Първичният Магнитен Монопол

• Създаването на Кристалите на Личността

• Кучето

• Камилата

• Четирите ъгъла

• 16-те лица

• 66-те страни

• Смъртта и прераждането на Сириус

Детайли за регистрация:

• Кога: предстои обявяване на дати
• Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при ранно записване и 
790 лв регулярна цена. Цената е 
преференциална за България. Реалната цена на 
същото събитие в Международното училище по 
Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Природата на звездите

Този курс предлага едно грандиозно вникване в
работата на Неутрино океана чрез задълбочен поглед
към конкретни звезди. Всеки един обект в небето
пулсира, излъчвайки данни и има 66 ключови звезди,
които са най-близо до началото на всичко. В този курс
ще открием тяхната значимост и ще видим кои от тези
звезди управляват Вашия дизайн.

„Ние живеем в илюзия, независимо дали го схващаме
или не. Ние живеем в тази илюзорна реалност и
нещото, което кара тази илюзия да работи, са
звездите. Това е голямото чудо на откровението на
Хюман Дизайн; тоест разкритието, че това, което
наистина правим, е да филтрираме океана на
съзнанието, който се състои от субатомни частици,
които наричаме неутрино.

Ра Уру Ху

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Природата на звездите

Съдържание на курса:

• Звездите и Възлите на Луната
• Пробуждане / 4 големи звезди / Антарес / 
Кардинални Звезди
• Краят на ерата на Планирането
• Принципът на оркестрирането
• Класовидното съцветие и как да намерите 
Вашата звезда
• Пратеникът на светлината
• Растабан: Където се крие мъдростта
• Арктур и кристалите на съзнанието
• Капела: Великият хранител умира

Детайли за регистрация:

• Кога: предстои обявяване на дати
• Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• Предварителни изисквания: преминат курс 
„Хюман Дизайн Картография“ или по-високо 
ниво. 

• Цена за участие: 720 лв при ранно записване и 
790 лв регулярна цена. Цената е 
преференциална за България. Реалната цена на 
същото събитие в Международното училище по 
Дизайн на Човека (IHDS) е 800/850 долара.

• За информация и регистрация:
info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Сертификационен курс за Преподаватели по Рейв 
Космология

• Последният 8-ми сертификационен курс е достъпен само след 
преминаване на всички останали 7 курса от Програмата.

• При успешно преминаване на 8-те курса и покриване на 
изпитните критерии, се получава сертификат за Преподавател по 
Рейв Космология. 

• Кога: предстои обявяване на дати
• Къде: Онлайн класна стая в Zoom

• Водещ: Даршана Матюс

• За информация и регистрация: info@humandesignbulgaria.com

Обучителна и сертификационна Програма по Рейв Космология



Даршана Матюс

Квалификации:

Анализатор на Индивидуален анализ, 
Партньорски анализ,  Анализ на Жизнен цикъл, 
Анализ на Инкарнационен кръст, Анализ на 
Здравето (PHS), Анализ на Рейв Психология и 
Трансфер на Цвета, Холистичен Анализ, Семеен 
Анализ, Анализ на процеса на сънуване, 
Кариерен и бизнес анализатор (BG5), Рейв 
Космолог

Преподавател по „АБВ в Хюман Дизайн“
„Хюман Дизайн Картография“, Професионално 
Сертификационно Обучение за Анализатори 
(PTL), Нива 1, 2, 3, 4, Рейв Космология

„Срещнах Хюман Дизайн през 2005 година, водена от напрежението в
моя дизайн за мистичното - „трансформация в най-чистия й вид“.
Веднага се гмурнах надълбоко в изучаването му. Оттогава насам
магията му продължава да ме завладява, забавлява и обогатява живота
ми.

Изпитвам дълбоко усещане на почуда, че посредством това
проницателно познание сега съм заземена в това да живея чрез моята
уникална енергия, преливайки се в ритъма и танца на живота ми. С
дизайн, който е толкова отворен, бях притисната между емпатичното
осъзнаване за хората около мен и напрежението да им бъда полезна.
Като свидетел, който е в съзвучие с истинската си природа, животът ми
сега се движи с естествена лекота към това да бъда в услуга на
индивидуализма. Живея всеки миг в светлината на тишината и земната
радост, споделяйки напътствията си в потока на присъщата красота на
живота.

През годините споделям това пътуване с всеки, който търси разбиране
за „себе си“ или „просветление“. Хюман Дизайн донесе яснота,
прецизност и разкриване на същността на това какво е да бъдеш човек.
Ако откликвате на призива на това познание, вие ще имате едно
удивително пътуване в завръщането към това да се отпуснете във
вашия уникален, индивидуален „Аз“. Очаквам с нетърпение да споделя
това пътуване с вас!“

Биография:
Родена съм в САЩ, а от 1987 г. работя в Европа като учител и терапевт в
областта на себереализацията и себеразгръщането. Преди да се
преместя в Европа, работех професионално като актриса и певица на
театралната сцена и в телевизията, в Ню Йорк и Калифорния.

Образование:
Бакалавър на изкуствата; Държавен университет в Сан Диего,
Калифорния; Магистър по изящни изкуства; Калифорнийският
университет в Сан Диего, Калифорния



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Повече информация за цялата обучителна програма по Рейв 
Космология можете да намерите на сайта на Хюман Дизайн България 

– официалното българско училище по Дизайн на Човека.

https://www.humandesignbulgaria.com/events/education/rave-
cosmology-program/


