Ik gebruik mijn talenten zo optimaal mogelijk
Ik pas mijn talenten elke dag op zo'n
manier toe dat het anderen, mijn gezin
en mezelf, voordeel oplevert. Ik ben
gezegend met een stroom van zoveel
geweldige talenten en vaardigheden.
Ik ben dankbaar voor de vele kansen
die mijn natuurlijke talenten bieden.
Door mijn talenten wijs te gebruiken,
geef ik mijn kinderen een goed
voorbeeld. Ze worden geïnspireerd om
gebruik te maken van hun
capaciteiten. Wetende dat ik mijn
kinderen hiermee help is het beste
gevoel in de wereld.
Streven naar mijn beste ik, brengt mij
geluk en vreugde. Wetende dat ik
gewoon mijn best doe, laat me
glimlachen en geeft me een trots
gevoel over mezelf.
Terwijl ik ben gezegend met vele
talenten, ontdek ik elke week weer
nieuwe talenten. Ik vraag me af wat er
nog meer voor mij in het verschiet ligt.
Ik voel me verheugd wanneer ik naar
de mogelijkheden voor mijn leven kijk.
Ik ben vrij van elke begrenzing!
Mijn doel is om mijn vele talenten te
erkennen en hen wijselijk toe te passen
in het leven, zodat iedereen om me
heen ervan kan profiteren.

Ik ben toegewijd aan dit doel. Mijn
talenten zijn een geschenk voor mij en
de wereld.
Vandaag, sluit ik een verbond met
mezelf om optimaal gebruik te maken
van mijn natuurlijke talenten en
bekwaamheden. Ik ben toegewijd
aan het leren hoe ik mijn talenten kan
laten groeien en ze verstandig kan
gebruiken. Dit laat ik elke dag zien
door het toe te passen en mij hiervoor
in te spannen. Mijn talenten zijn een
gift, en ik ben vastbesloten om ze
volledig te gebruiken.
Zelfreflectie vragen:
1. welke van mijn talenten heeft het
meest potentie om mijn familie
en mezelf te dienen?
2. Hoe kan ik mijn talenten
vollediger ontwikkelen?
3. Hoe heb ik mijn talenten in het
verleden niet verstandig
gebruikt?

