Ik heb de vragen teruggevonden via deze medium post. Zeker de moeite waard als je iets
meer wilt weten van de geschiedenis erachter. De vragen zijn ook onderverdeeld in enkele
categorieën. Ik som ze hieronder even op:

Je mag iets delen dat je recent geleerd hebt:
1. "Heb je recent iets gelezen dat je opmerkelijk of geschikt vind om aan de Junto te

communiceren? Met name in de geschiedenis, moraliteit, business, natuurkunde,
reizen, mechanische kunst of andere delen van de algemene kennis?"
2. "Welk nieuw verhaal heb je je recent horen vertellen dat goed is om aan te
brengen in een conversatie?"

Je moest zowel geïnteresseerd zijn in mislukken als in succes:
3. "Heeft iemand die je kent onlangs gefaald in zijn bedrijf/werk en heb je de oorzaak

hiervan gehoord?"

4. “Heb je de laatste tijd gehoord van iemand die veel succes heeft gehad, en op
welke manier?”
5. "Heb je onlangs gehoord hoe een huidig rijk man, hier of elders, zijn vermogen
heeft verkregen?"
6. "Kent iemand een medeburger die onlangs een waardige actie heeft ondernomen
en hiervoor lof of navolging verdient? Of iemand die een groot genoege fout heeft
gepleegd en hierdoor voor gewaarschuwd of vermeden moet worden?"

Je moet tegen wat geroddel kunnen:

7. "Welke ongelukkige gevolgen van onmatigheid heb je de laatste tijd waargenomen
of gehoord? Van onvoorzichtigheid? Van passie? Of van enige andere ondeugd of
dwaasheid?"
8. "Welke gelukkige effecten van matigheid? van voorzichtigheid? van moderatie? of
van enige andere deugd?"

9. "Is er iemand op reis of gaat iemand binnenkort op reis? Indien ja: kunnen we hen
dan in contact brengen met iemand ter plaatse?”

10. “Is er sinds de laatste samenkomst een willekeurige vreemdeling in de stad
gearriveerd waarover je hebt gehoord? En wat heb je van zijn karakter of
verdiensten gehoord of waargenomen? Is het iemand die we, indien mogelijk,
moeten aanmoedigen of proberen te beperken?”

Je moet mensen willen helpen
11. "Is iemand van ons, of van onze kennissen de laatste tijd ziek of gekwetst

geweest? Zo ja, welke middelen werden er gebruikt en wat waren de effecten
ervan?"
12. "Denk je aan iets op dit moment, waarmee we de Junto/ons bruikbaar kunnen
maken voor onze omgeving/ de samenleving? Voor bijvoorbeeld ons land, onze
vrienden of onszelf?"
13. "Ken je een verdienstelijke jonge beginner die de laatste tijd is gestart, en ligt het
in de kracht van de Junto om hem op welke manier dan ook aan te moedigen?"

Je moet dingen willen veranderen
14. "Heeft iemand recent een gebrek in de wetgeving opgemerkt? Of kent iemand

een wet die er binnenkort aankomt die we tot ons voordeel kunnen gebruiken?"
15. “Heeft iemand recent iets geobserveerd dat tegen de vrijheid van het volk
ingaat?”

Je moet graag netwerken
16. "Is er iemand die je graag zou ontmoeten en kunnen we er samen voor zorgen
dat je hem ontmoet?"
17. "Op welke manier kan de Junto u bijstaan in een van uw eervolle
ondernemingen?"

Je moet namen benoemen
18. "Heb je recent de persoon / het karakter van iemand van de junto horen
aangevallen worden en hoe heb je hem verdedigd?"
19. "Heeft iemand of enige organisatie je reputatie recent aangevallen? En wat kan
de Junto doen om deze te herstellen/beveiligen?"
20. "Welke voordelen hebt u de laatste tijd van een niet aanwezige man ontvangen?"

Je moest zorgen voor de Junto
21. "Heeft u een gewichtige zaak/dilemma in handen waarvan u denkt dat het advies
van de Junto van dienst kan zijn?"
22. "Zijn er enige moeilijkheden in zaken van mening, rechtvaardigheid en
onrechtvaardigheid, die u nu graag besproken zou hebben?"
23. "Ziet u iets mis in de huidige gewoonten of procedures van de Junto die
eventueel kunnen gewijzigd worden?"

