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Roeien met de riemen die je hebt! 

 

Boek 13 en waarom het dit keer zo snel gaat, ik me opnieuw 

mag bezighouden met dat wat werkelijk van toepassing is, zal 

ik, gedurende de tijd waarbinnen de zinnen op het scherm voor 

me verschijnen vanzelf mogen begrijpen. omdat het iets is wat 

te begrijpen is, te begrijpen valt, wat begrijpelijk of begrijpbaar 

is. Ja, algemeen begrijpbaar, omdat dit, hoe raar het ook klinkt 

in alle talen iets is wat begrepen wordt. Een aantal woorden op 

een rij: Clair, évident, intelligible, clairement, compréhensible, 

concevable, de façon intelligible, d’une façon comprehensible. 

 

Omdat juist de taal, de zinnen die ik mag gebruiken, werkelijk 

voor iedereen te verstaan zijn. In andere woorden omschreven: 

mogelijk, denkbaar, voorstelbaar, bestaanbaar en bevatbaar. De 

woorden vanzelfsprekend zijn en de daden, dat wat ieder mens 

die zijn of haar leven op de voor hem of haar bestemde wijze 

leeft, altijd de juiste intentie hebben. De juiste intentie, de 

juiste intensiteit, zodat alles wat zij doen, alles wat zij vanuit 

zichzelf doen, ook werkelijk waarde heeft. Hoe klein dit ook is, 

hoe klein of in de ogen van de mensen die er andere normen en 

waarden op nahouden, onbeduidend dit ook is. Ja onbeduidend, 

dat wat juist of in wezen vooral het meest belangrijk is. Vele 

malen meer van waarde is, dan de persoon die ervoor geleerd 

of gestudeerd heeft zich kan voorstellen, zich kan indenken, 

zich zal realiseren. Doordat het je realiseren pas plaatsvindt, 

pas plaatsheeft, pas van waarde kan zijn, wanneer je dat wat je 

doet zelf realiseert. Zelf voor elkaar krijgt, iets wat op geen 

enkele wijze zal lukken, kan lukken of in wezen mag lukken, 

wanneer je als mens daarvoor zelf niet het initiatief neemt. Het 

initiatief en de leiding, door ermee te starten. Het startsignaal 

wat jij daardoor geeft, zodat jij de regisseur van je leven bent. 
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