"Talent"
Op alle gebied zijn er mensen die in eerste aanleg ergens heel goed in zijn. Zeg maar beter zijn dan het
gemiddelde en dat betekent dan dat ze getalenteerd zijn. Het is een natuurlijke gave om ergens in basis goed in te
zijn. De christelijkheid bracht het meteen binnen haar poorten door het tot een toch wel toepasselijke: "Gave Gods"
te dopen.
Je bent niet de enige met talent op een bepaald gebied en om daar weer bovenuit te stijgen moet er nog hard
gewerkt worden. Er wordt beweerd dat dit vermogen om zulk een inspanning te doen, ook op zichzelf weer als
talent kan worden aangemerkt.
Er zijn ook nog theorieën dat je een talent, met een soort van terugwerkende kracht, als basis kunt ontwikkelen.
Hiermee wordt bedoeld, dat als er aanvankelijk geen bijzondere aanleg is, men door veel oefening een niveau kan
verkrijgen dat boven het gemiddelde uitstijgt. Als voorbeeld neem ik het hardlopen. In principe kan iedereen
hardlopen en het is met heel veel oefening mogelijk om het aanvankelijke basisniveau zodanig te verbeteren, dat
het boven het gemiddelde uitkomt. Dankzij het principe van: "De functie vormt het orgaan", ontstaan er fysieke
aanpassingen, onder andere in het spierstelsel.
Met intelligentie heeft talent niets van doen, tenzij het de intelligentie zelf betreft waarin je excelleert.
Als we het over het absolute talent hebben denken we aan beroemde namen zoals Albert Einstein, Johan Cruijf of
Rembrandt van Rijn. We hebben (althans ik heb) de neiging bij het woord talent aan positieve persoonlijkheden te
denken, maar er kan evengoed aan het negatieve mensen gedacht worden. Zo is Adolf Hitler ontegenzeggelijk een
talent geweest in het mennen en leiden van een volk. Een meester in de dweepzucht die mensen met kwaliteiten
op divers gebied inpalmde en die vervolgens blind en volgzaam werden in deze tirannie.
Vaak komt bijzondere aanleg helemaal niet boven water drijven, omdat je nooit met dat iets in aanraking komt.
Het talent is dan latent aanwezig zoals dat zo toepasselijk heet.
Elk mens heeft wel iets waarin hij goed is en vaak ben je daar bij toeval achter gekomen.
Het komt ook voor dat een bepaalde aanleg de persoon zelf niet eens opvalt. Dikwijls maakt een ander hen daarop
attent en stimuleert om het serieus te nemen. Zo in de zin van: "Doe er iets mee!" Persoonlijk heb ik zoiets
meegemaakt met mijn hardlopen.
Zei Sonneveld niet ooit: "Je bent een talent vent?" Een grap, maar toch...
Uiteindelijk bepaalt de betrokken zelf wat hij doet met zijn aanleg, waarbij omstandigheden
belangrijk zijn om er wat mee te kunnen.
Misschien kunt U in een soort zelfanalyse eens naar uw talenten speuren. Ik zou zeggen:
"Doe er wat mee!"
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