Waarom een opportuniteit een kans geven het nemen van
risico’s inhoudt.
Op om het even gelijk welke dag neemt elk van ons risico’s. Het kan iets kleins
zijn maar het kan ook iets zijn dat ons leven verandert. Het kan zo eenvoudig
zijn als het nemen van een beslissing een andere weg te nemen om naar het
werk te gaan of het zou iets zeer verschillend kunnen zijn zoals het nemen van
een avontuurlijke vakantie.
Telkens als wij een risico nemen is er altijd verandering. Er kan slechts
verandering zijn wanneer wij uit onze comfortzone komen en ons vooruit
bewegen op gelijk welk ogenblik. Als je verandering in jouw leven wilt, moet je
weten dat bepaalde verandering wordt overgelaten aan een opportuniteit of
toeval. Een opportuniteit is die situatie die je niet had verwacht, maar
verandering is de vloeistof die het leven stromend houdt en uitbreidt.
Vele mensen geloven in kansspelen en sommigen zijn fortuinlijk geweest. Er zijn
altijd mensen die de loterij spelen of naar casino’s gaan en geld winnen. Wij
verwonderen ons omdat sommige van hen de grotere potten winnen. Wij denken
niet dat dit voor ons mogelijk is, dus denken we er niet teveel over na. Dit is
juist een voorbeeld van een gelegenheid.
Soms nemen de mensen „een opportuniteit“ in de liefde. Zij krijgen het
vertrouwen van een andere persoon en zij zetten tijd en energie in om de relatie
te cultiveren. Dit is een ander soort opportuniteit.
Wanneer wij niettemin over opportuniteiten en risico’s nadenken, hebben wij de
neiging om ons er vanaf te keren en ongerust te worden. Wij willen ons leven
voorwaarts bewegen maar wij willen geen kans of gelegenheid nemen
omdat………. - je vult de spatie maar zelf in. Over het algemeen wanneer wij geen
kansen willen nemen is het omdat wij vastzitten met te leven in het verleden.
Een opportuniteit is iets die wij moeten nemen telkens wij in het leven
voorwaarts willen gaan. Dit geeft ons een nieuw perspectief. Het nemen van een
opportuniteit helpt ons ook in te zien wat het leven zelf voor ons in petto heeft
en hoe het zich, op welke manier maar ook, ontwikkelt. Onze bedoelingen
weerspiegelen onze interne dialoog, het is niet altijd het zelfde als wat wij
zeggen.
De meeste mensen klampen zich vast aan het verleden of proberen wanhopig om
in de toekomst te geraken. Zij zijn niet betrokken met het heden en dit is waar
zij dienen te zijn als zij meer vreugde willen. Het verleden of de toekomst is zo
aantrekkelijk omdat het de manier is waardoor ons ego ons gemotiveerd houdt
om twijfelachtig te zijn over onze huidig acties.
Iedereen kan aan een moment denken dat hij te bang was om een kans of
opportuniteit te nemen of twijfelde aan zichzelf, waardoor hij later te weten
kwam dat hij een kans gemist had die voor hem goed zou geweest zijn. Dit is
belangrijk om te weten en het zich te herinneren.

De volgende keer dat je eraan denkt om een opportuniteit een kans te geven,
mediteer erover en ziet welke opties naar boven komen. Na jouw meditatie,
neem je de nodige stappen. Laat het verleden en de toekomst los en wees enkel
in het hier en nu. Blijf hierbij en weet dat je veilig bent. Het nemen van kansen
of opportuniteiten zal je in de stroom van het leven houden.

