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""TThhee  mmoosstt  bbeeaauuttiiffuull  aanndd  pprrooffoouunndd  eemmoottiioonn  wwee  ccaann  eexxppeerriieennccee  iiss  tthhee  
sseennssaattiioonn  ooff  tthhee  mmyyssttiiccaall..  IItt  iiss  tthhee  ssoowweerr  ooff  aallll  ttrruuee  sscciieennccee..  HHee  ttoo  wwhhoomm  
tthhiiss  eemmoottiioonn  iiss  aa  ssttrraannggeerr,,  wwhhoo  ccaann  nnoo  lloonnggeerr  wwoonnddeerr  aanndd  ssttaanndd  rraapptt  iinn  

aawwee,,  iiss  aass  ggoooodd  aass  ddeeaadd..""    
  

AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn  
  
  

  
SSPPIIRRIITTUUAALL    

  
AAWWAAKKEENNIINNGG  
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Preface 
  
  TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  TTTTDD  IInntteerrnnaattiioonnaall’’ss  lliiffee  ppuurrppoossee  
ccooaacchhiinngg..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  bbooookklleett  iiss  ttoo  aawwaakkeenn  yyoouu  ttoo  tthhee  ssppiirriittuuaall  
ddiimmeennssiioonn  ooff  yyoouurr  lliiffee..  BByy  iittsseellff  tthhiiss  bbooookklleett  iiss  nnoott  ccoommpplleettee  aanndd  yyoouu  wwiillll  
nneeeedd  aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess::  
    

--  PPRREERREEQQUUIISSIITTEESS  --  
  TThhiiss  bbooookklleett  ccoonnssttiittuutteess  oonnee  ooff  tthhrreeee  ccoommppoonneennttss  yyoouu  wwiillll  nneeeedd  
dduurriinngg  tthhee  lliiffee  ppuurrppoossee  ccooaacchhiinngg  pprroocceessss..    

  TThhiiss  bbooookklleett..  
  TThhee  wwoorrkkbbooookk  FFiinnddiinngg  YYoouurr  VVooccaattiioonn..    
  TThhee  aassssiissttaannccee  ooff  yyoouurr  ccooaacchh  oorr  ffoorr  sseellff  ppaacceedd  ssttuuddyy  tthhee  
aauuddiioo  rreeccoorrddiinngg  ffoorr  sseelleecctteedd  eexxeerrcciisseess  wwiitthhiinn  tthhiiss  
wwoorrkkbbooookk..    

  
IInn  eeaacchh  lleessssoonn  yyoouurr  ccooaacchh  wwiillll  ttaakkee  yyoouu  tthhrroouugghh  vvaarriioouuss  
eexxeerrcciisseess  ddeessiiggnneedd  ttoo  hheellpp  yyoouu  ddiissccoovveerr  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  
ooff  yyoouurr  lliiffee  aanndd  uullttiimmaatteellyy  yyoouurr  uunniiqquuee  lliiffee  ppuurrppoossee..  
TToo  ggaaiinn  mmaaxxiimmuumm  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ccooaacchhiinngg,,  pplleeaassee  ccoommpplleettee  
tthhee  PPuurrppoossee  iinn  LLiiffee  TTeesstt  wwiitthhiinn  ttooppiicc  11  ooff  tthhiiss  bbooookklleett  aanndd  ttaallllyy  
yyoouurr  ssccoorree  pprriioorr  ttoo  yyoouurr  ffiirrsstt  ccooaacchhiinngg  sseessssiioonn..    
IIff  ttiimmee  ppeerrmmiittss,,  aallssoo  ccoommpplleettee  tthhee  eexxeerrcciissee  oonn  ppaaggee  66  ooff  tthhee  
wwoorrkkbbooookk  ttiittlleedd  FFiinnddiinngg  YYoouurr  VVooccaattiioonn..  
RReesstt  aassssuurreedd  yyoouurr  ccooaacchh  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  tthhrroouugghh  tthhee  pprroocceessss  ooff  
ssppiirriittuuaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  bbeeffoorree  ssoo  ddoo  ttaakkee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  aasskk  
aannyy  qquueessttiioonnss  yyoouu  mmaayy  hhaavvee  dduurriinngg  tthhee  ccooaacchhiinngg  pprroocceessss..  
YYoouu  aarree  eemmbbaarrkkiinngg  oonn  aa  rriicchh  aanndd  ffuullffiilllliinngg  pprroocceessss  ooff  sseellff  
ddiissccoovveerryy  tthhaatt  wwiillll  bbeeaarr  ffrruuiitt  mmaannyy  ttiimmeess  oovveerr  iinn  tthhee  nnoott  ttoooo  
ddiissttaanntt  ffuuttuurree..    
IItt  iiss  hhooppeedd  tthhee  ccooaacchhiinngg  yyoouu  aarree  aabboouutt  ttoo  uunnddeerrttaakkee  wwiillll  bbrriinngg  
yyoouu  eevveerryy  ssuucccceessss  oonn  yyoouurr  ssppiirriittuuaall  jjoouurrnneeyy..  
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1: Introduction 
  
WWhhaatt  iiss  tthhee  SSppiirriittuuaall  DDiimmeennssiioonn??  
  

IInn  ssppiittee  ooff  aallll  tthhee  oouuttwwaarrdd  ssiiggnnss  ooff  ssuucccceessss  iinn  lliiffee,,  ssoommee  iinnddiivviidduuaallss  
ddoo  nnoott  ffiinndd  tthheeiirr  lliivveess  mmeeaanniinnggffuull  oorr  ssaattiissffyyiinngg  aatt  aa  ddeeeeppeerr  lleevveell,,  rreeppoorrttiinngg  
ssuucchh  tthhiinnggss  aass::  ""MMyy  lliiffee  iiss  eemmppttyy""..  OOrr,,  ""TThheerree  mmuusstt  bbee  mmoorree  tthhaann  tthhiiss""..  
OOrr,,  ""II  ffeeeell  hhoollllooww  iinnssiiddee""..  

MMooddeerrnn  lliiffee  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  hhuummaann  nneeeedd  ffoorr  mmeeaanniinngg,,  
lleeaavviinngg  tthhee  uurrggeenntt  qquueessttiioonnss  uunnaannsswweerreedd::  ""WWhhaatt  iiss  rreeaallllyy  mmeeaanniinnggffuull  iinn  
lliiffee??””  ""WWhhaatt  iiss  ttrruullyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  mmee  ttoo  aacchhiieevvee??""  

TThheessee  qquueessttiioonnss  iiff  ppuurrssuueedd  wwiitthh  aarrddoorr  aanndd  ppuurriittyy  ooff  mmoottiivvee  lleeaadd  ttoo  
tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  ggrroowwtthh,,  wwhheerree  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ffiinnddss  ppuurrppoossee  aanndd  
mmeeaanniinngg  iinn  lliiffee..    

IIff  yyoouu  aarree  ccuurrrreennttllyy  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  ddeeeeppeerr  sseeaarrcchh  ffoorr  ppuurrppoossee  aanndd  
mmeeaanniinngg  iinn  yyoouurr  lliiffee  tthheenn  ccoonnssiiddeerr  iitt  aa  bblleessssiinngg  iinn  ddiissgguuiissee,,  ffoorr  tthhee  sseeaarrcchh  
iiss  aa  nneecceessssaarryy  pprreeccuurrssoorr  ttoo  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn..  

IItt  iiss  lliikkee  ttaakkiinngg  aa  lloonngg,,  aarrdduuoouuss  jjoouurrnneeyy  ttoo  aannootthheerr  ttoowwnn  aanndd  ffiinnaallllyy  
sseeeeiinngg  aa  rrooaadd  ssiiggnn  tthhaatt  ssaayyss  tthhee  ttoowwnn  iiss  nnooww  oonnllyy  ffiivvee  kkiilloommeetteerrss  aawwaayy..    

NNooww  tthhee  ssttrreessss  aanndd  ttiirreeddnneessss  ooff  tthhee  lloonngg  jjoouurrnneeyy  iiss  rreeppllaacceedd  wwiitthh  aann  
eeaaggeerr  sseennssee  ooff  aannttiicciippaattiioonn  tthhaatt  tthhee  jjoouurrnneeyy  iiss  sshhoorrttllyy  nneeaarriinngg  aann  eenndd..  

SSiimmiillaarrllyy  iiff  yyoouu  eexxppeerriieennccee  aann  ““eemmppttiinneessss  wwiitthhiinn””  ffeeeelliinngg  iinn  yyoouurr  
lliiffee  iitt  iiss  aa  ssiiggnn  tthhaatt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  iiss  nnoott  ffaarr  ooffff..  

CCoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprrooffoouunndd  
eexxppeerriieenncceess  ooff  yyoouurr  lliiffee  lleeaavviinngg  yyoouu  iinn  nnoo  uunncceerrttaaiinn  tteerrmmss  aabboouutt  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  iinn  yyoouurr  lliiffee..    

BByy  ccoommppaarriissoonn  iitt  wwiillll  mmaakkee  aallll  ooff  tthhee  ssuurrffaaccee  iissssuueess  tthhaatt  ooccccuuppyy  
yyoouurr  lliiffee  ppaaiill  iinnttoo  iinnssiiggnniiffiiccaannccee..  

TThhee  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  iiss  tthhee  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthhee  
iinnddiivviidduuaall’’ss  sseeaarrcchh  ffoorr  mmeeaanniinngg..  IItt  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreessoollvveess  tthhee  qquueessttiioonn::  
WWhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmyy  lliiffee??      

IItt  iiss  nnoott  aass  iiff  tthhee  qquueessttiioonn  nneeeeddss  aann  iinntteelllleeccttuuaall  aannsswweerr..  
TThhee  ssppiirriittuuaall  eexxppeerriieennccee  tthheerreeffoorree  ppuuttss  aa  ffuullll  ssttoopp  oonn  tthhee  sseeaarrcchh  ffoorr  

ppuurrppoossee  aanndd  mmeeaanniinngg  iinn  lliiffee  lleeaavviinngg  tthhee  ppeerrssoonn  LLIIVVIINNGG  TTHHEE  
QQUUEESSTTIIOONN  iinnsstteeaadd..  AAtt  aa  ddeeeeppeerr  lleevveell  yyoouu  nnooww  rreeaalliizzee  tthhee  ppaatthh  iiss  tthhee  
ggooaall  aanndd  tthhaatt  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  lliiffee  iiss  lliiffee  iittsseellff..  

FFrroomm  tthhaatt  ppooiinntt  oonnwwaarrddss  tthhoouugghh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssttiillll  ffaacceess  
cchhaalllleennggeess  iinn  lliiffee  tthheeyy  aarree  aacccceepptteedd  wwiitthh  aa  qquuiieett  
aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  rroollee  tthheessee  iissssuueess  ppllaayy  wwiitthhiinn  tthhee  bbrrooaaddeerr  
ssppiirriittuuaall  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  ppeerrssoonn’’ss  lliiffee..  



SSPPIIRRIITTUUAALL  AAWWAAKKEENNIINNGG                                                                                          11::  IInnttrroodduuccttiioonn  

  
                                                                                      ppaaggee  66                        ©©  TTTTDD  IInntteerrnnaattiioonnaall  

TThhee  ssppiirriittuuaall  eexxppeerriieennccee  mmaayy  bbee  aa  ssuuddddeenn  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  
ddiimmeennssiioonn  ((hhooppeeffuullllyy  bbyy  rreeaaddiinngg  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk))  oorr  mmoorree  ccoommmmoonnllyy  aa  
sslloowwllyy  rriissiinngg  lleevveell  ooff  aawwaarreenneessss  oovveerr  ttiimmee..    

IInn  mmyyssttiiccaall  ttrraaddiittiioonnss  iitt  iiss  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  aa  ssppiirriittuuaall  aawwaakkeenniinngg,,  aann  
aawwaakkeenniinngg  tthhaatt  iiss  ttoo  tthhee  eevveerryy  pprreesseenntt  ssppiirriittuuaall  aassppeecctt  ooff  yyoouurr  lliiffee,,  eevveenn  iiff  
yyoouu  aarree  aann  aatthheeiisstt  oorr  nnoonn--rreelliiggiioouuss..  

CCoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  iiss  lliikkee  ddiissccoovveerriinngg  wwhhaatt  hhaass  
aallwwaayyss  bbeeeenn  pprreesseenntt  iinn  yyoouurr  lliiffee,,  rraatthheerr  tthhaann  ggrraassppiinngg  ssoommeetthhiinngg  nneeww..  IItt  iiss  
lliikkee  wwaallkkiinngg  aalloonngg  aa  ppaatthh  aanndd  ssuuddddeennllyy  ssoommeeoonnee  ttaakkeess  ooffff  tthhee  bblliinndd  ffoolldd..  

RReeaalliizzee  tthheerreeffoorree  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  
ddiimmeennssiioonn  ccaann  rreessttoorree  nneeww  mmeeaanniinngg  ttoo  yyoouurr  lliiffee  iinn  ttiimmeess  ooff  eemmppttiinneessss..  IItt  
iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  rreeaaddiinngg  iinntteelllleeccttuuaallllyy  aabboouutt  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn,,  iitt  hhaass  
ttoo  bbee  ddiirreeccttllyy  eexxppeerriieenncceedd..  SSoo  iitt  iiss  nnoott  tthhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk  ttoo  eenndd  uupp  
wwiitthh  aann  iinntteelllleeccttuuaall  aannsswweerr  ttoo  qquueessttiioonn::  wwhhaatt  iiss  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmyy  lliiffee??  

HHooww  tthheenn  ccaann  yyoouu  ppoossssiibbllee  bbee  pprriivvyy  ttoo  aa  ssppiirriittuuaall  eexxppeerriieennccee  
ssiimmppllyy  bbyy  rreeaaddiinngg  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk??  

TThhee  aannsswweerr  iiss  tthheerree  aarree  nnoo  gguuaarraanntteeeess..  RReesstt  aassssuurreedd  iiff  tthheerree  iiss  aa  
ssiillvveerr  bbuulllleett  ffoorr  ssppiirriittuuaall  aawwaakkeenniinngg  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  
wwoorrkkbbooookk..    

IItt  iiss  hhooppeedd  hhoowweevveerr  tthhee  mmaatteerriiaall  aanndd  eexxeerrcciisseess  wwiitthhiinn  tthhiiss  
wwoorrkkbbooookk  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  TTRRIIGGGGEERR  ffoorr  yyoouurr  ssppiirriittuuaall  aawwaakkeenniinngg..    

IIff  yyoouu  aarree  nnoott  pprriivvyy  ttoo  aa  ddiirreecctt  eexxppeerriieennccee  tthheenn  bbee  mmiinnddffuull  ooff  
hhuunncchheess,,  iimmaaggeess,,  iiddeeaass  eettcc..  tthhaatt  mmaayy  ccoommee  ttoo  yyoouu  aass  yyoouu  pprroocceeeedd  tthhrroouugghh  
tthhiiss  wwoorrkkbbooookk..  

IItt  mmaayy  bbee  tthhaatt  oonnee  ooff  tthheessee  iinnnneerr  mmeessssaaggeess  pprroovviiddeess  aa  cclluuee  ffoorr  
ffuurrtthheerr  wwoorrkk  tthhaatt  pprroovveess  mmoorree  ffrruuiittffuull  iinn  yyoouurr  ssppiirriittuuaall  ddeevveellooppmmeenntt..    

YYoouu  mmiigghhtt  ffoorr  eexxaammppllee  ddeecciiddee  ttoo  ppuurrssuuee  ccoouunnsseelliinngg  ((eessppeecciiaallllyy  iinn  
ttrraannssppeerrssoonnaall  ppssyycchhoollooggyy)),,  aatttteenndd  aa  wwoorrkksshhoopp  oorr  ssppiirriittuuaall  rreettrreeaatt,,  rreeaadd  
aannootthheerr  bbooookk,,  ttaallkk  wwiitthh  ssoommeeoonnee,,  eettcc..  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  wwoorrkk  yyoouu  ddoo  
wwiitthhiinn  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk..  

WWhhiillsstt  tthhiiss  wwoorrkkbbooookk  aaddddrreesssseess  tthhee  ddeeeeppeerr  aanndd  bbrrooaaddeerr  qquueessttiioonn  ooff  
ppuurrppoossee  aanndd  mmeeaanniinngg  iinn  lliiffee  aanndd  hhaass  aass  iittss  ggooaall  aa  mmoommeenntt  ooff  ssppiirriittuuaall  
aawwaakkeenniinngg,,  tthhee  aaccccoommppaannyyiinngg  wwoorrkkbbooookk  ttiittlleedd  FFiinnddiinngg  YYoouurr  VVooccaattiioonn  
hhaass  tthhee  mmoorree  ccoonnccrreettee  ggooaall  ooff  hheellppiinngg  yyoouu  ffiinndd  yyoouurr  uunniiqquuee  vvooccaattiioonnaall  
ccaalllliinngg..  

CCrryyssttaalllliizziinngg  yyoouurr  vvooccaattiioonn  iiss  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  ccaann  ddoo  wwiitthh  oorr  
wwiitthhoouutt  aann  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn..  MMoosstt  ccaallll  iitt  ccaarreeeerr  
ccoouunnsseelliinngg..  

HHoowweevveerr  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  ddiimmeennssiioonn  tthhrroouugghh  tthhiiss  
wwoorrkkbbooookk  bbrriinnggss  wwiitthh  iitt  aa  nneeww  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  wwoorrkk..  YYoouu  wwiillll  mmoorree  lliikkeellyy  
sseeee  yyoouurr  wwoorrkk  nnoott  ssoo  mmuucchh  aass  aa  ccaarreeeerr  bbuutt  rraatthheerr  aass  aa  
vvooccaattiioonn  oorr  ccaalllliinngg..    
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