Werken vanuit wilskracht of vanuit talentenkracht?
Je hebt een keuze!
Werken vanuit wilskracht:
Je werkt hard, vanuit wilskracht, uit gewoonte.
Je werkt vanuit een zekere logica, “vanuit je hoofd”
Je bent veel aan het pleasen, je bent naar buiten gericht.
Eigenlijk ben je soms aan het forceren, het vraagt veel energie
Het geeft een zekere onrust, gejaagdheid, stress……
( je ademhaling zit hoog, ter hoogte van je borstgebied).
Het voelt als zwemmen tegen de stroom in.

Werken vanuit talentenkracht:
Je werkt vanuit je natuurlijke wijsheid, vanuit je natuurlijke flow.
Je focust op je eigen krachtbronnen, je aangeboren energiebronnen, je unieke
talentenmix.
Je werkt meer “vanuit je gevoel”, je bent naar binnen gericht.

Het geeft zoveel rust, om vanuit je essentie, je puurheid te werken
(je ademhaling zit laag, ter hoogte van je buikgebied)
Het voelt als zwemmen met de stroom mee.

Is wilskracht dan volledig overbodig?
Tuurlijk niet. Maar het is de bedoeling dat je vertrekt vanuit je natuurlijke
krachtbronnen, datgene waarvan jij energie krijgt: je talentenkracht. Om deze
talenten verder te ontwikkelen heb je wilskracht nodig. Wilskracht om te
versterken wie je al bent.

Want van nature is er zoveel moois in jou aanwezig. Ook jij hebt een unieke rol
in deze wereld. En om deze rol in de wereld te zetten, heb jij gereedschap
meegekregen: je unieke mix aan talenten.

Welke energie heb ik nodig om meer te werken vanuit talentenkracht
en minder vanuit wilskracht?
Het gaat om vertrouwen. Vertrouwen dat alles wat je nodig hebt al in je zit, je
moet je er alleen nog bewust van worden. Iedereen heeft talenten! Eens je
bewust bent van deze unieke gaven, ga je ook juistere keuzes maken, keuzes
die passen bij jouw essentie, jouw authenticiteit, jouw puurheid.
Alles gaat meer moeiteloos.
Jouw talenten zijn jouw unieke energiebronnen, iedereen heeft er! Uit deze
bron kan je onbeperkt putten. Als jij doet wat je graag doet en goed kunt, dan
geeft het jou mentale energie, het geeft een gevoel van bezieling, een gevoel
dat je ertoe doet, dat je een bijdrage levert aan het grote geheel.
Wanneer je echter volledig werkt vanuit wilskracht, werk je eigenlijk vanuit
angst.
Je werkt vanuit wilskracht als je je niet bewust bent van de mooie talenten, je
gaven die de natuur je meegegeven heeft. Dit geeft een oncomfortabel gevoel,
stress.

