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Er is maar één mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te groeien. En dat is door
te DOEN. Soms is dat niet moeilijk. Maar even vaak blijft het bij verbeterwensen,
ambities en soms zelfs moedeloosheid. Waarom lukt het toch niet? Geen nood. 

Met een goede voorbereiding en een beetje lef kun je meer bereiken dan je ooit
had durven dromen. De term LEF komt uit het Hebreeuws en betekent ‘hart’.
Vanuit je hart leven. Er zijn te veel mensen die dat niet doen. Omdat ze het zijn
vergeten, omdat het eng is of omdat ze om een of andere reden denken dat het
niet kan. Het kan wel! Willen, kunnen, moeten en mogen kun je in balans brengen.
Maar daar moet je wel wat voor doen. 

Het is goed om je gedachten en gedrag misschien wel (een beetje) te gaan
veranderen. Veranderen om dát te doen wat dicht bij je hart ligt. Lef, omdat
veranderingen soms spannend lijken en omdat er lef nodig is om patronen te
durven doorbreken. Of om jezelf uit te spreken. Maar de beloning zal er zijn, voor
jezelf. 

Iets ‘moeten’ komt vaak voort uit je hoofd (denken). Willen, kunnen en mogen zijn
meer ‘hart’ wensen. Als je voor een groep iets wilt vertellen, waarbij je jezelf mag
zijn en je weet dat je het kunt, dan is de eerste ‘ontspanning’ al aanwezig. Je
vertelt je verhaal dan in combinatie met je hart/gevoel. En dat is altijd prettig om
naar te luisteren. 

Laat het “moeten” eens los en bereid een presentatie voor (max 3 minuten) over
wat jij vanaf nu wil en kunt …. vergeet daarbij vooral niet wat je voortaan mag van
jezelf!

Zorg dat je dit ‘uit je hart’ kunt gaan vertellen. Dus zie het verhaal wat je wilt gaan
vertellen voor je en probeer het in de live sessie te vertellen zonder ‘spiekbriefje’. 

Het mag - spontaan in een flow - daar ontstaan. 
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Als we onszelf meer willen uitspreken, onszelf meer willen laten zien dan worden
we nogal eens tegengehouden door stemmetjes die vinden hoe iets MOET. 
En moeten is nooit de fijnste mindset om mee aan de slag te gaan. Is jouw cirkel
van balans in balans? 

Besteed je voldoende aandacht aan de pijlers mogen, kunnen en willen? 
Want dat zijn belangrijke tegenhangers van moeten. 

Het moet goed zijn, ik moet alles goed vertellen, ik moet niet afgaan, ik moet niet
laten zien dat ik zenuwachtig ben, ik moet deze presentatie goed doen anders
heeft het consequenties, ik moet niet zo flauw zijn, ik moet niks vergeten, ik moet
ad rem zijn, ik moet niet blozen, ik moet van alles. 
Pfff, wat een opgave he? Denk je dat dat haalbaar is? 

Kijk eens wat je ermee wil bereiken? Wat kun je al goed (genoeg)? 
Wat mag er van je zijn? 

OEFENING CIRKEL VAN BALANS
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Denk eens over het volgende na:

Ga komende week eens voor jezelf na of jij de lat inderdaad hoog legt voor jezelf
(of anderen). Wat is goed genoeg? Wanneer mag je tevreden zijn? 
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Kun jij je eigen cirkel van balans omschrijven? 
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