
 
 

 

 
H4 Kiezen voor het kennen van de zin van het leven 

 

Als we nu niet nadenken over de vraag waar we eigenlijk naar toe willen met 
ons leven, dan is de kans groot dat we aan het einde verkeerd uitkomen. (53) 

 

Alleen Encho, een leerling die al heel lang onder Mokugen had gestudeerd,  
kwam naar voren en schoof de leraar de medicijnbeker toe.  

De leraar glimlachte en Encho werd zijn opvolger. (55) 
 

Als het je niet lukt, dat wat je doet naar eigen maatstaven  
goed en met plezier te doen, dan is het tijd om keuzes te gaan maken! (59) 

 

Succes leidt in veel situaties tot problemen. (60) 
 

De zin van het leven lijkt voor veel mensen daar te liggen waar ze goed in zijn, 
maar dat is slechts de halve waarheid. (61) 

 

We hechten graag aan onze positieve ervaringen, 
maar als we er niet los van komen, lopen we er in vast. (62) 

 

Als je je doel kent, leiden zelfs omwegen juist vaak tot onverwachte  
leerervaringen die je uiteindelijk helpen je doel te bereiken. 
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