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Mijn leven - dat ben Ik–mijn karakter, talenten en
kwaliteiten en mijn unieke persoonlijkheid. Ergens binnen
in mij zit mijn unieke ongrijpbare passie opgeslagen met
eigen verborgen talenten en gave. Iets waarmee ik ben
geboren; wat ik niet kan leren of afkijken van anderen.
Persoonlijk kan ik het koesteren, behouden, (laten) stimuleren en
(her)ontwikkelen; de Pelgrim in mijzelf ! Persoonlijk kan ik dit
sterk aan/invoelen, oppakken, her-vinden, zichtbaar maken en
delen met anderen. Op die manier hoop ik een inspirator,
motivator, inzichtgever & begeleider, levens-coach te zijn voor
jong – ouder / mens en dier. Ik hoop hen te laten inzien: hoe en
waar hun eigen Kracht en Kunnen ligt om dit in te zetten!
Ik herinner mij dat ik in elk van mijn leeftijdsfase een passie had;
zeker ook nu nog nu we vele jaren verder zijn. Tot op dit moment
probeer ik mijn passie in mijn werk te integreren. Voorheen maakte
mijn (on) betaalde banen een groot deel van mijn leven uit en daar
wilde ik graag mijn drive en passie een plaats geven. Dat is voor mij
altijd een belangrijke basis geweest in alle pedagogische-, onderwijs
kundige en/of begeleiding situaties waarin ik heb gewerkt.
Passie is voor mij de harmonie/balans tussen droom-inspiratie-moed.
Met alleen mijn passie valt het soms niet mee overeind te blijven in
de praktijk. Mijn motivatie, de juiste mind instelling , kennis, ervaring
en een heleboel inspirerende ideeën, heb ik nodig om van mijn passie
mijn werk te maken.
Om bij mijn passie (het vuur in mezelf weer te laten ontvlammen)
te blijven en/of te her-ontdekken, stel ik mij de volgende vragen:
– wat is het waar ik in het algemeen nieuwsgierig naar ben?
– Waar word ik door aangetrokken, in gesprek, tv programma of boek?
– Wat is het dat ik absoluut leuk vind om te doen?
– Waar hield ik als kind van om te doen?
- Waar begin van te stralen of ben ik erg enthousiast over ?

Wat betekent een passievol leven voor mij? Passie, ……..












is de verborgen motor in mij die het wiel niet alleen draaiende houdt in mijn
werk, maar in mijn (totale) leven!
is mijn motivator om er snel weer bovenop te komen als het even niet mee zit ;
is Dat Ongrijpbare in mij, dat gestimuleerd wordt door mijn idolen-levensvoorbeelden
geeft mij creatieve kracht om positieve invullingen te geven in LIFE; KLEUR in LIFE
geeft een bron van inspiratie
geeft energie; enthousiasme en gedrevenheid
zorgt voor goede ideeën
zorgt ervoor dat ik mezelf de moeite waard (blijf) vind(en)
is het vuur, de drijfveer in mijzelf
is de lijm die mij in aanraking brengt met de voor mij juiste mensen
is het plezier in wat ik doe, waar ik voor sta.

Mijn passie vinden is geen optie, maar mijn goed recht; ik ben het waard, om:
Enthousiast gedreven mijn kennis en kwaliteiten over te dragen, om zo nieuwe
uitdagingen aan te gaan, kansen te creëren ; op naar “een leven lang leren”

