Naam: Dries 20/4/2020

Wat betekent voor jou het woord missie?
Mijn richting, het pad dat mij écht voldoening geeft.
Omschrijf in 1 á 2 zinnen jouw levensmissie.
Mijn missie is: Moeiteloos leren leven, in lijn met het leven. In flow zijn, meebewegen met zo
min mogelijk weerstand. En die kennis, de levenskunst, leren overdragen aan anderen zodat
meer mensen deze heerlijke staat van 'zijn' kunnen ervaren!

Wat drijft jou om dit uit te kunnen voeren?
Door meer vanuit het hart te leven, minder in mijn hoofd te zijn, ervaar ik meer rust, geluk,
liefde, warmte, verbinding, inspiratie en zin in het leven. Het lijkt als de oogkleppen afgedaan
worden, wie wil dat nu niet? Ik onderzoek momenteel of ik dit, naast mijn parttime baan,
professioneel kan gaan inzetten, om ook anderen te begeleiding op dit pad van meer
zingeving, meer voldoening, meer vrijheid.

Ben je op dit moment in je persoonlijke en/of professionele leven bezig met wat jij
vanuit je hart het allerliefste wil doen?
Ja! Ik zit volop in de onderzoeksfase (vipassana, cursus intuïtieve ontwikkeling en recent
gestart met de opleiding tot transformatiecoach). In tegenstelling tot voorgaande jaren,
waarin ik vooral veel las maar er nog niet veel mee deed, probeer ik het nu ook zo veel
mogelijk te ervaren, te doen, aan te gaan. Écht stilstaan bij een boodschap of les, doorvoelen.

Hoe zou het voor jou zijn als je dát, wat je het liefste doet, niet meer zou kunnen doen?
Het voelt voor mij dat deze weg, die we in 2000-2001 in Azië al voorzichtig insloegen, nu
steeds meer een noodzaak is geworden. De drang, leergierigheid, de verdieping wordt steeds
groter. Het zou me ontzettend pijn doen als ik dit pad zou moeten verlaten. Het zou me een
erg leeg gevoel geven.

Wat geeft het jou om volop met jouw levensmissie bezig te kunnen zijn?
Heel veel levenskracht en positiviteit! Zin in nieuwe dingen ontdekken. Nog meer verbinden
met het NU en ervaren hoe geweldig dat is. Hierdoor kan ik de wereld met veel meer rust,
liefde en compassie bekijken, heerlijk!

