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HOOGBEGAAFDHEID IS MEER
We willen nergens etiketjes op plakken, maar doen het ondertussen toch. Het bespaart immers
een uitvoerige uitleg en in deze snelle tijd is dat handig. Helaas ontbreekt dan de nuance. Wat
naar mijn mening zeker meer nuance verdient is hoogbegaafdheid.

HOOGBEGAAFD KUN JE ZIJN ZONDER DAT DIT WORDT OPGEMERKT
Je voelt dat je anders bent en anders denkt. Je leert, denkt, communiceert en functioneert
namelijk fundamenteel anders. Je perspectief op de wereld is anders en je leeft op een andere
frequentie. Hoogbegaafd is niet hetzelfde als superslim of hoogintelligent, het betekent dat je de
potentie hebt om op één of meerdere van de volgende gebieden tot de 3-5% van de bevolking
te behoren:
- algemeen intellectueel vermogen
- specifieke wetenschappelijke aanleg
- creatief vermogen
- talent voor visuele of uitvoerende kunsten
- aanleg voor leiderschap

Emmy Soplantila – inspirator, motivator,

auteur en Master Coach-gecertificeerd. Voor
authentiek en inspirerend ondernemerschap.

Vaak denken hoogbegaafden dat er iets mis is met ze of dat ze dom zijn, omdat hun privéen werkomgeving niet aansluit op hun behoeftes. En dat terwijl zij in potentie de ontwikkelaars,
veranderaars en vernieuwers van de samenleving zijn. Daar waar de normaalbegaafden zorgen
START JE WEEK MET INSPIRATIE
voor het onderhoud van het fundament van de samenleving, bouwen de hoogbegaafden creatief
ONTVANG GRATIS DE
en innovatief verder op het fundament. Zij zorgen ervoor dat we in ontwikkeling blijven.
FOOD FOR THE HEART AND MIND
(aanmelden op de website)
De wereld is mooier wanneer een ieder de ruimte krijgt om te doen wat hem of haar past.
Onterecht een etiket opgeplakt krijgen zoals ADD, ADHD, ODD of Autisme vanwege bepaalde
overeenkomende gedragskenmerken werkt bijzonder beperkend en gaat voorbij aan de unieke
kwaliteiten. Meer aandacht en begrip voor de verschillen en de complementaire eigenschappen
helpt uiteindelijk iedereen. Het vergt wat omdenken in verschillende domeinen, maar met de
juiste investeringen creëren we een sterkere economie en samenleving. Dat is wat ik geloof.
Bron: ‘Hoogbegaafdheid, het is meer dan je denkt’ van Adrienne van den Bos. Vraag het aan via
www.giftedpeople.eu/gratis, lees en deel het. Er zijn er nog te veel die zich miskend voelen.
Ik hoop dat dit aanspoort tot nieuwe ontwikkelingen.
Lieve groet, Emmy
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