Talenten
Ik ben goed in...
Mensen, dieren en planten hebben talenten.
De talenten van mensen lopen uiteen. De
een is goed in muziek maken, de ander in
tekenen en weer een derde is
sportkampioen.
Bij dieren en planten ligt dat vaak wat
anders. Dieren en planten hebben hun
talenten 'van nature'. Ze zitten er van het
begin af aan in. En meestal zijn die talenten
enkel bedoeld om aan eten te komen en zelf niet opgegeten te worden.
Oefenen en trainen
Als je bij jezelf ontdekt dat je ergens goed in bent, ben je niet meteen 'de beste van
de wereld'. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, maar sommige mensen vinden
het wél leuk om ergens echt de allerbeste in te zijn. Daarom kiezen ze ervoor om
datgene wat ze goed kunnen heel veel te oefenen, zodat ze er nóg beter in worden.
Zo kun je voor muziek studeren, voor
sporten trainen en voor vakken op
school leren. Het is de bedoeling dat
je zo conditie opbouwt, meer kennis
in je hoofd krijgt en vooral de foutjes
die je in het begin nog maakt, steeds
minder maakt.
Bovendien probeer je steeds een
stapje verder te gaan. Nog moeilijker
dingen, nog sneller, nog hoger, nog
ingewikkelder. Dat is de uitdaging die
een talent je geeft.
Je moet alleen wel zelf het uithoudingsvermogen hebben om ervoor te blijven
werken en knokken. Het is dus ook wel belangrijk dat je het leuk vindt. Anders houd
je het oefenen nooit vol.

In de natuur
Een cheeta zal van zichzelf niet weten, dat hij het snelste landdier is. Hij maakt
heel handig wel gebruik van zijn snelheid, want omdat hij sneller kan lopen dan zijn
prooi, kan hij eten.
De prooidieren van de cheeta kunnen ook wel hard lopen, maar vooral enorm goed
opletten. Ze kunnen goed om zich heen horen en zien, zodat ze het op tijd op een
lopen kunnen zetten. Gazelles kunnen bijvoorbeeld ook heel makkelijk en snel van
richting veranderen. Dat zorgt er regelmatig voor dat ze toch ontsnappen aan de
kampioen hardlopen.
Dat bloemen de prachtigste kleuren hebben, is niet iets dat ze kunnen trainen. Ze
hebben dat van nature. En daarmee lokken ze insecten, die ervoor zorgen dat
planten zich voortplanten. Bomen die het hoogst kunnen groeien, vangen het
meeste zonlicht.

