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11.1 Wat houdt het in: het wezenlijke plan? 
 

 

"Vaarwel" zei de vos. "Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart 

kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar." (De Kleine Prins) 

 

11.1 Wat houdt het in: het wezenlijke plan? 0:54 

 

“Wezenlijk” boeiend om dit woord op te zoeken en te zien welke synoniemen je 

ervoor krijgt! Enkele daarvan zijn:  belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, 

feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, 

werkelijk, reëel, zuiver. 

 

 

11.2 Herken je jezelf in het verhaal van de pink 
 

11.2 Herken je jezelf in het verhaal van de pink? 2:12 

 

Hoe herken je dit wezenlijke? Wat een vanzelfsprekendheid is, en toch… In het 

verhaal van de pink lijkt het te gaan over alleen, totdat … 

  

https://vimeo.com/367594454/1962a8a1ba
https://vimeo.com/367594479/f2ae6e2096
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11.3 Je wezen 
 

Zijn? Een groot vraagteken voor je? 

 

11.3 Je wezen 4:00 

 

Het Zijn, nagaan wie je bent, bezig zijn met “zijn”. 

 

Het zijn ervaren en: 

 

− meer kwaliteit in je leven brengen; 

− je beter in je vel voelen; 

− ruimte geven aan wie je in wezen bent; 

− evenwicht vinden tussen Zijn en Doen. 

 

 

11.4 Wat is jouw belangrijkste verantwoordelijkheid in het leven 
 

Voel je je geleefd? Te druk en veel om voor zorg te dragen?  

Dan is het goed om stil te staan bij jouw belangrijkste verantwoordelijkheid. Weet je 

wat die is? 

 

11.4 Wat is jouw belangrijkste verantwoordelijkheid in het leven 4:06 

 

Je voelt je soms zo verantwoordelijk voor anderen en zo verplicht om goed voor 

anderen te zorgen. Daarin kan je zo gedreven zijn dat je vergeet dat je in de eerste 

plaats verantwoordelijk bent voor jouw leven en dat je vergeet om jezelf op de 

eerste plaats te stellen. Als jij niet goed voor jezelf zorgt, hoe kan je dan goed voor 

anderen zorgen? 

 

 

11.5 Verfris jezelf: de bron 
 

11.5 Verfris jezelf: de bron 2:10 

 

Ervaar waar je verbeelding je brengt en geniet ervan. 

‘Gewoon’ zijn is herbronnend. ‘Niets doen’, ‘luieren’ noemt dat dan vaak of 

‘dagdromen’.  

Vaak weinig gewaardeerd én weinig tijd voor in onze maatschappij met drukte, 

burn-out en stress. Mogelijk hangt het één net samen met het ander.  

Neem af en toe de tijd om te zijn, om niets te doen en je prioriteiten worden 

helderder, de weg ernaar toe met wat nieuwe ideeën gespijsd … 

 

Neem je verantwoordelijkheid om … je goed te voelen!  

 

Geniet ervan! 

 

https://vimeo.com/367594519/153b7bbb1c
https://vimeo.com/367594576/550f5a8b2e
https://vimeo.com/367594645/4a208f4b9b

