
1.11 Dharma in daily life

In de vorige les heb je je Dharma Missie geformuleerd op basis van alles wat je de afgelopen
weken hebt verzameld. Je Dharma Missie is de basis van je verlangen naar zingeving, het
vervullen van je potentie en het verlangen om een positieve imprint op deze wereld te maken.

Je Dharma Marga, je leidende energie, helpt je hier dagelijks invulling aan te geven.
Je tweede levensenergie begeleid je deze 27 jaar in je leven.

Voertuigen voor je Dharma Missie
Zoals ook in 1.10 aangegeven verandert je levensmissie niet (anders dan dat je deze in woorden
verder verfijnd), maar de manier waarop je je Dharma manifesteert  in je leven kan veranderen
in de loop van de tijd. Er zijn verschillende -als het ware- voertuigen die je in kunt zetten.

Alle ervaringen die je de afgelopen jaren hebt opgedaan, brengen je iets voorwaarts.
‘Er zijn geen fouten, alleen maar lessen’. Zie elke ervaring tot nu toe als een deel van je
levens-curriculum die je nodig had om je Dharma (verder) te gaan vervullen.

Opdracht voertuigen voor je Dharma in daily life
- Schrijf je Dharma Missie, je  statement nogmaals voor jezelf op

- Op welke manieren is je missie  al teruggekomen, geheel, gedeeltelijk of miniscuul in:
- je werk, carriere, business
- hobby's, passies
- je vrijetijdsbesteding
- anders…

- Als je kon toveren en je Dharma 100% vertaald zou zijn in werk of business: wat zou je dit
dan zijn?

- wat zou je doen?
- met wie zou je dit doen?
- wat zou dit je opleveren?

- Op welke manieren kun je binnen je huidige werk meer ruimte creëren voor je Dharma
en dat (dus) waar je enorm blij van wordt? Schrijf tien dingen op.

- Op welke manieren kun je in je huidige leven, los van je werk, meer ruimte creëren voor
je Dharma en dat (dus) waar je enorm blij van wordt? Schrijf tien dingen op.

- Wat is je eerste next step?

Rise Up Mentorship



Voorbij angst en weerstand, het karmawiel

Angsten die je mogelijk bij jezelf tegen gaat komen:
- ik ben niet goed genoeg
- ik ben er niet klaar voor
- ik weet niet genoeg
- ik heb hier geen tijd voor
- ik vind het te spannend

en/of  alle andere mantra’s -overtuigingen die je je eigen hebt gemaakt in met name je jeugd.

Hier hebben we er al veel van opgepakt in de eerste paar lessen van deze module, the ‘hard’
stuff.
En je hebt ze gereframed naar wel helpende mantra’s.

Opdracht het karmawiel in de goede richting laten draaien

● Schrijf je Dharma Missie, je  statement nogmaals voor jezelf op
● Ervaar alle gedachten en gevoelens die bij je opkomen bij het lezen van je statement en

schrijf ze direct op. Reframe ze conform je reframes in de eerste 2 lessen. Je zult zien dat
je de meeste al eerder hebt aangepakt en ge-reframed.

● Maak een top 7 van die helpende mantra’s en gebruik deze dagelijks in je
zijn-doen-hebben journalling

● Luister naar je gepersonaliseerde audio.

‘Whatever you do, people have an opinion’

Wat je ook doet, mensen vinden iets, net als dat je zelf iets vindt (zie je eigen karmawiel invulling
hierboven). Dit is human nature.

● Mensen dichtbij proberen je in je (en hun) comfortzone te houden als je andere dingen
gaat doen dan je hiervoor deed. No worries, is lief bedoeld maar je hoeft er niets mee (je
hoeft je ook niet te verantwoorden).

● Mensen verder weg gaan vragen stellen. Super als dit nieuwsgierige, open vragen zijn.
Minder als de vraag subjectief is en/of een aardige vorm van projectie in zich herbergt. No
worries, je hoeft hier niets mee.

● Mensen hebben een mening of een oordeel. No worries. Dit is hun karma, niet de jouwe.
Hoe je reageert is wel jouw verantwoordelijkheid. Keep it light, compassievol en ga vooral door
op je eigen pad.
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Neem advies aan van mensen die clearly hun authentieke levenspad en missie (Dharma) lopen,
die in alignment zijn, je aanmoedigen en opliften. Niet iedereen kan dit en dat is prima.

Tot slot
Geloof in jezelf door je koersen op je Dharma, je Dharma in je daily life plek te geven,  jezelf
toestemming te geven voor alles wat je wilt, nee te (leren) zeggen en goed voor jezelf te zorgen.
Je bent het waard.
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