



SPARK 179 

ONDERSCHEID: Je bent al klaar genoeg voor meer dan je denkt. 

OPMERKINGEN: Je bent er nooit klaar voor.. voor een presentatie, voor 
een toets, een date, een conflict, een performance, een telefoontje, een 
breakdown, een liefdesverklaring, een chirurgische ingreep of een andere 
interventie.. Je zult er nooit klaar voor zijn. 

Het idee van ‘er klaar voor zijn’ is een neurotische fantasiewereld, 
vergelijkbaar met het concept van ‘perfect zijn’. Het idee wordt gebruikt 
door je Box en je Gremlin om te proberen de evolutie van je wezen te 
vertragen. Als je er niet ‘klaar’ voor bent, heb je een reden om te bang te 
zijn voor de volgende dappere stap in het leven. En.. Je zult er nooit klaar 
voor zijn. 

Theoretisch gezien zou je, als je ‘er klaar voor was’, zo voorbereid, zo 
deskundig, zo perfect zijn, dat er geen kans bestaat dat je een fout maakt. 
Als je er klaar voor was dan zou niemand je kunnen bekritiseren of 
veroordelen. Ze zouden geen fout kunnen ontdekken. Als je er klaar voor 
was, zou er geen twijfel bestaan over het behalen van de eerste prijs. 

Het probleem is dat het leven niet kan plaatsvinden als je er klaar voor 
bent. Je kunt niet klaar zijn voor het leven.. Of voor de dood. Leven 
‘gebeurt’. Dood ‘gebeurt’. Je bent nooit klaar voor het leven of de dood, 
want als je ergens werkelijk klaar voor bent, bevind je je al aan de andere 
kant ervan. Het zou al voorbij zijn. De ervaring op zich zou een niet-
ervaring zijn. De ervaring zou geen levendigheid in zich dragen. 

Zoals Hellen Keller zei, “Life is rather a daring adventure or nothing.” Zoals 
Isaac Asimov schreef, “Succes by planning alone is insufficient. One must 
improvise as well.” Leven is improviseren, onvoorbereid uitvinden - leven 
is aanhoudend risicovol. Leven is evolutie. Voor welk deel dan ook van 
leven, je kunt er nooit klaar voor zijn. 

Maar je kunt er klaar genoeg voor zijn. En dat is het punt: 

Je bent al klaar genoeg voor meer dan je denkt!  

EXPERIMENT: Er zijn signalen die er op duiden dat je klaar genoeg bent 
voor meer dan je denkt: 
 ⁃ Als je het concept van autoriteit bevraagt, ben je er al klaar 
genoeg voor om een nieuwe Gameworld te bouwen die de bestaande 
Gameworld irrelevant maakt. 
 ⁃ Als je een visie hebt van een stralende toekomst, ben je er al 
klaar genoeg voor om die visie te communiceren met woorden, met video, 
met podiumkunsten, poëzie, muziek, in bijeenkomsten en binnen je 
familie.. Je bent er ook klaar genoeg voor, om die visie te gebruiken als 
gids om acties te creëren en implementeren die de visie tot leven brengen. 
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 ⁃ Als je liefde ervaart, ben je er al klaar genoeg voor om te 
stoppen je Gremlin toe te staan liefde te vernietigen met al zijn 
verwachtingen, conclusies, wrok, wraak, geloofsovertuigingen, 
gelijkhebberij, beledigingen, roddels, intrige of klaaggezang. 
 ⁃ Als je opmerkt dat je een Box hebt, dan ben je er al klaar 
genoeg voor om je Box te laten krimpen tot een kubus van 10x10 in de 
palm van je linkerhand en een connectie van wezen tot wezen te creëren 
en deze te genieten, met de persoon tegenover je, dwars door zijn Box 
heen. 
 ⁃ Als een wild voorstel je raakt, dan ben je er al klaar genoeg 
voor om in te gaan op dat wilde voorstel en om te onderhandelen over de 
details van het co-creëren van een wilde realiteit. 
 ⁃ Als je opmerkt dat je interacties middelmatig zijn, dan ben je 
er al klaar genoeg voor om je NU te laten krimpen tot een kleiner heden, 
om radicaal eerlijk te zijn, open, ‘unhookable’, non-lineair en kwetsbaar, 
zodat je de interacties in je volgende moment buitengewoon en waardevol 
kunt maken. 
 ⁃ Als je boos bent over iets en je weet dat je boosheid geen 
emotie van het verleden is, of van anderen, of van geloofssystemen van 
politieke, religieuze of corporatieve aard, of van je Gremlin, dan ben er 
klaar genoeg voor, om de omstandigheden die je boos maken permanent 
te veranderen. 
 ⁃ Als je weet dat je Archetypal Lineage je een taak aandraagt - 
en zelfs al zou het je leven voor altijd veranderen - ben je er al klaar 
genoeg voor om de uitdaging aan te nemen en er voor te gaan! 

Dit experiment geeft je twee opties. Optie 1 is om vandaag twee vrienden 
voor de lunch uit te nodigen en hen te vragen om 3 tot 5 dingen te 
noemen waar je al klaar genoeg voor bent om te doen, en die je ontwijkt. 
Schrijf de dingen hier op: 
1. 

2. 

3. 

Optie 2 -of zo je wil deel 2 van het experiment- is: aan jezelf toe geven dat 
je al klaar genoeg bent voor meer dan je denkt. Zo doe je dat: Neem je 
centrum in eigendom. Laat je grondingskoord tot in het midden van de 
aarde zinken. Maak je bubbel van persoonlijke ruimte. Herinner jezelf dan 
aan een recentelijke ervaring van het krijgen van een impuls om iets te 
doen, waarvan je te bang was om deze te volgen omdat je dacht dat je er 
nog niet klaar voor was. Heb je een helder beeld van wat die impuls was? 
Goed. Schrijf de impuls op in 1 zin: 

Adem in en uit. Kies één van de opties hierboven. Dan, waar je dan ook 
bent, of wie er dan ook om je heen is, wat er dan ook gebeurt, sta NU op 
en zeg hardop tegen iedereen: “Ik ben nu klaar genoeg voor 
[_________________]!” (Vul de lege ruimte in met de actie waarvoor je 
gekozen hebt)  
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Gebruik nu het momentum van de realisatie dat je er al klaar genoeg voor 
bent om de eerste stap te ondernemen voor het afronden van de actie, 
zelfs als je niet ziet wat de daaropvolgende stap is. Door de eerste actie te 
ondernemen vindt een verschuiving plaats: je gaat over tot een nieuwe set 
omstandigheden. Van daaruit heb je een nieuw perspectief dat het 
mogelijk maakt vanzelfsprekende volgende stappen te zien, die eerder 
nog niet zichtbaar waren. 

Klaar of niet, 

Clinton 
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