
1.10 Je Dharma code

We hebben allemaal meerdere rollen en fasen in ons leven. Voor sommigen manifesteert dit zich
in verschillende carrières, voor anderen in verschillende hobbies. Sommigen vinden hun higher
purpose als ze 15 zijn, sommigen als ze 65 zijn. All good. Geen enkel pad is beter dan het andere.

Sommige mensen  kiezen ervoor meerdere projecten tegelijk te draaien, dit is voor hen vrijheid,
waarin ze meerdere kanten van zichzelf laten zien waarin hun Dharma tot uiting komt. Anderen
vertalen hun Dharma in hun werk en duiker er volop in. En voor een derde groep werkt Dharma
specifieker door in het ouderschap, relaties en vriendschappen. Voor hen is Dharma niet 1 doel,
maar is het meer de manier waarop ze zich verbinden met de wereld om hen heen.

Je Dharma is forever, maar de manier waarop het zich manifesteert  in je leven kan veranderen
in de loop van de tijd.

Vier verlangens die de ziel van elke human being heeft in het leven
1. Het verlangen naar zingeving, het vervullen van je potentie en het verlangen om een

positieve imprint op deze wereld te maken (Dharma)
2. Het verlangen naar de middelen om je Dharma te vervullen. Geld, voedsel, fysieke

gezondheid, je talenten, etc. (Artha )
3. Het verlangen naar plezier. Intimiteit, familie, lachen, seksualiteit, schoonheid en

vriendschap (Kama)
4. Het intrinsieke verlangen om een staat te bereiken waarin je vrij bent van beperkingen.

Spiritualiteit (Moksha)

Je Dharma Code is de drijvende kracht achter datgene dat je het meeste plezier geeft en is vaak
onderliggend aan je grootste uitdagingen waar je in dit leven doorheen moet.

Opdracht Dharma Code I
Bekijk je Dharma Investigate opnieuw en beantwoord, vanuit je Dharma Archetype
onderstaande vragen:

1. Als ik kon kiezen dan was ik nu ….
2. De momenten dat ik volledig in lijn ben met mezelf zijn ….
3. Als ik iets kon gaan doen, dan zou het zijn ….
4. Ik merk dat ik mensen vaak vertel dat ze ….
5. Ik zeg ‘hell yeah’ tegen….
6. Ik vind het heerlijk anderen te helpen met….
7. Ik zou graag 1 maand volledig bezig zijn met….
8. Ik vind het spannend om …….
9. Ik wil deze wereld verlaten meer………
10. Ik ben er klaar voor om …...
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Opdracht Dharma Code II
Je viert je 90e verjaardag en wordt geëerd door iemand die belangrijk voor je is geweest op je
Dharmische pad. Die je heeft meegemaakt als het gaat om je verlangen naar zingeving, het
vervullen van je potentie en het verlangen om een positieve imprint op deze wereld te maken
(Dharma).

● Wie is dit (nu) voor je?
● Schrijf een ode aan jezelf op dit gebied en verwerk hierin:

○ Wat heb je bereikt?
○ Waar moest je doorheen?
○ Wat was je uitdaging? Wat je levensles?
○ Wat zijn je waarden?

Note
het is zeer waardevol om deze oefening ook te doen voor je andere drie verlangens Artha, Kama
en Moksha.

Opdracht Dharma Code III
Schrijf op 1 A4  (of 3 zoveel als je nodig hebt) de sleutelwoorden op uit de volgende bronnen:

- je Dharma Archetype
- Je Dharma Investigate
- De twee opdrachten hierboven

Breng het aantal sleutelwoorden vervolgens verder terug naar 20.
En nu naar 7-10.

Formuleer vanuit deze laatste selectie je Dharma missie.
Ik …..

Breng dit terug naar 1 zin

Voorbeelden:
ik laat je de weg naar je ziel zien
ik leer anderen hoe ze vrijheid creëren in hun leven
ik help vrouwen zichzelf uit te spreken
ik help je je creativiteit ten volle in te zetten
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