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Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one

I hope some day you’ll join us
And the world will live as one

- Imagine / John Lennon - 

DE KUNST VAN 
WIJSHEID







IMAGINE

Stel je eens voor dat er geen goed of fout zou zijn, 
hoe zou de wereld er dan utzien?

Stel je eens voor dat er geen oorlog was alleen maar vrede, 
hoe zou de wereld er dan uitzien?

Stel je eens jouw ideale wereld voor, hoe zou deze er dan uitzien?



WIJSHEID

Is wijsheid kennis voor jou?

Is wijsheid hetzelfde als kennis?

Vergaar je kennis? Hoe?





WIJSHEID

Hoe wordt je wijs?

Is wijsheid intelligentie?

Gaat wijsheid verder dan je kan denken? Hoe dan?



WIJSHEID
Is wijsheid het kennen van de waarheid omtrent alles 

wat er in het leven van belang is? Leg uit.

Is een wijs persoon “diepzinning” ? Leg uit.

Wat is wijsheid voor jou?



WIJSHEID

Leef jij een “ onderzocht” leven? Leg uit 

Hoe komt het dat je leeft zoals je nu leeft?

Welke opties heb jij voorgeschoteld gekregen?



WIJSHEID

Wil je eigenlijk wel zo leven zoals je nu leeft?

Wat wil je eigenlijk met je leven?

Hoe zou jij je willen ontwikkelen?



WIJSHEID

Wat zou je willen dat jouw pad was?

Wat maakt het dat je dat zou willen?

Wie is die persoonlijkheid die jouw naam draagt?





GROT

Beschrijf jouw ‘grot’?

Beschrijf het ‘licht?

Wat zag, hoorde, voelde je nog meer?



REFLECTIE

Beschrijf ‘jezelf’?

Wat zijn jouw fouten? Herken en erken je fouten?

Wie is jouw rolmodel? 





WIJSHEID
Wat is wijsheid voor jouw? Is er antwoord op deze vraag?

Wie stelt deze vraag? Beschrijf je gedachtenproces.
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WIJSHEID.
- Michel de Montaigne -




