
Hoe stel je jouw leven een vraag? 

Door Akira Dawn

We hebben vaak vragen die niet te beantwoorden lijken. Het lijkt dan alsof er werkelijk 
niemand is die je het kunt vragen, die alle details kent of het werkelijk begrijpt…En 
werkelijk- Er bestaat  ook niemand. Niet één mens kan jouw situatie precies zo zien als vanuit 
jouw eigen gezichtspunt.

Echter! Jouw eigen leven kan het wel!
Het kent de situatie vanuit alle hoeken, met inbegrip van de hoeken waaraan jij nog niet hebt 
gedacht. Ze zijn er gewoon. Ze wachten slechts om te worden gezien. Je zou kunnen zeggen 
dat dit nou precies is waar het in het leven om draait – om onze vragen te beantwoorden. We 
zijn ons daarvan doorgaans alleen niet  bewust.

Dus, hoe begin je nu die antwoorden te zien? Allereerst moet je vragen. Dan, let op wat er om 
je heen is.

Je ziet ze door heel specifiek te worden over hetgeen je wil weten. En let dan op wat er 
vervolgens gebeurt. Je kunt zelfs deelnemen aan deze synchroniciteit in de maak, door   het 
een behulpzaam duwtje te geven door jezelf in een omgeving te plaatsen vol met stimulatie.

In feite zou je enkel en alleen de radio kunnen aanzetten, of zomaar een pagina in een 
willekeurig boek openslaan – met name een boek dat jij betekenisvol vindt of  dat een oude 
favoriet is.

Merk op wat je opmerkt – dat is alles. Het   kan een voor de hand liggend iets lijken dat je 
opmerkt, datgene wat onmiddellijk naar voren komt, natuurlijk zie je het zo - Het is  eigenlijk 
zo eenvoudig als dat. We neigen er alleen toe het te negeren als te gemakkelijk. Maar dat is 
het niet. Het is het leven – jouw leven.

Stel je voor dat je leven spelletjes met je speelt – en het wil dat jij wint. De spelers zijn de 
beelden en geluiden die jou voor worden gehouden in de eerstvolgende vijf minuten, of hoe 
lang als jij aandacht schenkt
Jij hebt de vraag, jouw leven heeft het antwoord- en dat geeft het jou

In feite, geeft jouw leven jou de hele tijd antwoorden! Het is aan jou om ze te ontvangen. 
Schenk aandacht aan wat je ziet en hoort, en let er vooral op hoe jij je voelt als je dat doet. 
Buik, hart, deja vu en zelfs een stijgende of dalende sensatie zijn niet ongewoon als je 
synchroniseert met een van de antwoorden van het leven.

Probeer het gewoon! Je hebt niets te verliezen 

Als je dit een keer of duizend keer hebt gedaan, en je zou je ervaringen graag willen delen, 
dan voel je vrij om commentaar te geven en mee te doen met de conversatie. Jouw woorden 
konden wel eens iemand antwoord  zijn  
(  zie hiervoor de originele mail met links)

Vertaald uit het Engels door M.B.


