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Een opleiding over de kunst van denken en creativiteit. 

Voor Wetenschapper en Artiest.  

 

We leven in een tijd waarin er veel voor ons is geregeld. 

Echt nadenken over allerlei zaken is daardoor niet meer nodig. 

De arts volgt zijn protocol en houdt zich minder met de pathologie of differntiaaldiagnose bezig. 

De diepte en het doordenken zijn in zijn werk  op de achtergrond geraakt. 

Het protocol bepaalt hoeveel medicijnen de patiënt krijgt en hoelang een chemobehandeling duurt… 

 

In het dagelijkse leven van de treinreiziger is het niet veel anders. 

We hebben een pasje nodig om met de trein te reizen. 

Alles wordt voor ons bijgehouden en afgeschreven van de bank. 

We hoeven niet eens meer een akkoord te geven voor betaling. 

Je hoeft alleen je pasje voor het goede poortje te houden.. 

 

De keuzevrijheid  in het denken en het bewuste kiezen op basis van argumenten is hierdoor niet meer 

nodig. 

Deze functie is grotendeels uitgeschakeld. 

De paradox doet zich voor dat er steeds meer mensen zijn die niet kunnen kiezen. 

Dit leidt tot langdurige twijfel en vaak tot het maken van  niet-effectieve keuzes of leidt zelfs tot 

passiviteit. 

Hierdoor zijn we terug bij af en met het vooruitzicht op herhaling in het zelfde spoor van het denken. 

Hoe doorbreek je deze manier van denken en leven? 

 

Diep  denken en creatief denken zijn vrije vormen van denken. 

De activiteit in de hersenen is anders, uitgebreider en verspreid over grotere gebieden. 

Het resultaat is dat er een groter potentieel van de hersencapaciteit wordt aangesproken waardoor de 

keuzes intelligenter worden. 

De uitwerking die het op ons heeft, is voldoening. 

Voldoening door het proces van diep, creatief denken waarbij je je potentieel gebruikt. 

En het genoegen van een oplossing die origineel en op maat is. 

In tegenstelling tot het focusdenken of het kiezen uit enkele vooraf opgestelde keuzes. 

Creatief en diep denken is ook anders door de energie die achter het denken zit. 

Die energie spreekt onze emotie aan en zorgt voor input tijdens het denken. 

Ook het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens over het onderwerp en aanverwante 

onderwerpen heeft invloed op de kwaliteit en de kunst van het denken. 
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Dit en nog veel meer komt tijdens de opleiding over de kunst van creativiteit en het denken uitgebreid 

aanbod. 

 

Hoe gaat het proces van creativiteit  m.b.t. het denken in zijn werk? 

Waarin onderscheidt het denken van de wetenschapper zich ten opzichte van de artiest? 

Zijn deze manieren van denken te combineren waardoor je een wetenschappelijke-artistieke manier 

van denken krijgt? 

Wat moet je doen om dieper of creatief te kunnen denken? 

 

Patroondoorbrekend denken vraagt de moed om de bekende manier van denken los te laten. 

Wat je ervoor terug krijgt is een onvermoede hoeveelheid energie en ongekende nieuwe 

mogelijkheden. 

 

Voor wie? 

- Voor iedereen die tot een betere prestatie en tot meer voldoening in zijn werk en leven wil 

komen: wetenschapper of kunstenaar. 

- Voor iedere wetenschapper die zijn protocol tot leven wil brengen. 

- Voor iedere artiest die meer originaliteit en creativiteit wil opwekken in zichzelf om te gebruiken. 

- Voor iedereen die nieuwsgierig is naar zijn manier van denken en openstaat voor groei en 

inspiratie. 

- Voor iedereen die wil weten hoe je “flow”kunt opwekken. 

- Voor iedereen die toe is aan een  inspirerende manier van denken en scheppen. 

 

Waarom zou je een training over de kunst van denken en creativiteit volgen? 

- Omdat je weet dat jouw functioneren  anders en beter kan. 

- Omdat je toe bent aan een nieuwe manier van benaderen met betere resultaten. 

- Omdat je weet dat de echte verandering niet van buiten komt, maar in jou moet plaatsvinden. 

- Omdat je naar voldoening  in je leven en inzicht in jezelf verlangt. 

 

Inbreng: 

- Na een persoonlijke intake ontvang je een programma op maat met aandachtspunten voor de 

training. 

- Totale inzet en uitstel van oordeel. 

- Commitment. 

 

Tijdsinvestering: 

- 5 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

- Start twee keer per jaar met een nieuwe groep. 

- Afsluiting met presentatie en certificaat The Art of Creativity. 

- Voor bedrijven op aanvraag. 

 

Docent: Henny W.M.Schopman, Deskundige op het gebied van Creatief Denken. 


