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Hand-out 15 De paradox van wu-wei  (hoofdstuk 7) 
 
“We worden aangespoord om in een toestand te geraken die, uit de aard der zaak, 
middels bewust streven onbereikbaar is. Dit is de paradox van wu-wei: het probleem 
van hoe je je best kunt doen om niet je best te doen.” (p 212) 
 
“[…] de, of moreel charisma, kan alleen worden verworven door iemand die het niet 
bewust probeert te verwerven. Met andere woorden, als je een deugdzame daad 
verricht met de bedoeling daarvoor beloond te worden, wordt je deugdzaamheid van 
nul en generlei waarde.” (p 218) 
 
“Wetten zijn dingen die je slechts gehoorzaamt. Waarden zijn dingen die je voelt. 
Zodra waarden zijn verinnerlijkt, functioneren ze net als andere vormen van warme 
cognitie: snel, automatisch, onbewust, wu-wei. Als we er op deze manier naar kijken, 
begint duidelijk te worden dat de paradox van wu-wei optreedt als een soort 
natuurlijk gevolg van onze transitie van jager-verzamelaars naar boeren en 
stadsbewoners.” (p 221) 
 
“Op dit punt worden subtielere psychologische signalen belangrijk. De bewuste geest 
is soms een liegende, manipulerende intrigant, maar een van de opvallende 
kenmerken van de warme cognitie is dat ze doorgaans niét onderworpen is aan de 
bewuste controle. Ons lichaam spreekt meestal de waarheid. We zijn allemaal wel 
eens verraden door een lastig lichaam dat niet wilde meegaan in een prima leugen 
die ons verstand had verzonnen.” p 230 
 
“Wat we dus nodig hebben, is een bepaald type wenselijk, warm gedrag waarbij er 
absoluut geen kloof tussen daad en motivatie is.” (p 241) 
 
“Een paradox is niet iets wat je oplost; het is iets waar je mee leert leven.” (p 244) 
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