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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Socratic Design : hoe we zelf het bestaan ontwerpen / Humberto Schwab ; redactie: Philippe Boekstal. - 1e
druk, Leusden : ISVW Uitgevers, [2021]. - 179 pagina's ; 21 cm.
Uiteenzetting van de filosoof, natuurkundige en trainer Humberto Schwab over Socratic Design: een
pragmatische filosofische methode om de vaak onbewuste vooronderstellingen die ons denken beïnvloeden
bewust en helder te maken. Eerst worden hardnekkige vooronderstellingen beschreven die in alle culturen
het bestaan, denken, voelen en handelen vormgeven en ons leven bepalen. Vervolgens wordt ingegaan op
de eigenlijke methode van Socratic Design om echt te leren denken. Daarna worden aanwijzingen gegeven
hoe Socratic Design concreet ons leven kan veranderen; met paragrafen over onderwijs, ondernemerschap
en governance (bestuur). Deze goed geschreven publicatie bevat praktijkvoorbeelden, oefeningen, prachtige
vergelijkingen, samenvattingen per hoofdstuk, een notenapparaat en drie bijlagen. De waardevolle
boodschap is dat men zich kan bevrijden van de knellende en verslavende patronen die het denken bepalen.
Die strekking kan ook toegepast worden op een bedrijf, organisatie en zelfs op een stad. Een waardevolle
publicatie om het eigen leven vorm te geven, met vele toepassingsmogelijkheden. Een actuele, originele
publicatie over een nog tamelijk onbekend onderwerp en de vele toepassingsmogelijkheden daarvan. Kleine
druk. 
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