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“Als je ethische model van mensen verlangt dat ze iets doen wat ze in werkelijkheid
niet kunnen doen, is dat een serieus probleem. […] Als ik tegen jou zeg dat je om
moreel te zijn het grootste deel van je inkomen moet weggeven, of je baan moet
opgeven en je leven in dienst van armen moet stellen, zal dat waarschijnlijk tot gevolg
hebben dat je de hele moraliteit voor gezien houdt.” (p 149)
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“In de psychologie hebben onderzoekers […] aangetoond dat morele oordelen van
mensen het resultaat zijn van warme, snelle, intuïtieve reacties op sociale scenario’s.
Wanneer je iemand er naar vraagt, zal hij vaak plausibel klinkende redenen verzinnen
voor zijn beslissingen, maar met behulp van slimme experimentele manipulatie heeft
men aangetoond dat deze doorgaans achteraf worden bedacht – de ‘rationele staart’
die pretendeert dat hij de ‘emotionele hond’ laat kwispelen.” (p 153)
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“Hoewel we niet spontaan goed zijn vanaf onze geboorte, neigen we naar goedheid,
zoals tarweplantjes onder de juiste omstandigheden en met de juiste zorg zullen
uitgroeien tot volgroeide planten.” (p 157)
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“Bij Mencius draait de ontwikkeling van wu-wei om gevoel en verbeelding, niet om
abstract redeneren of rationele argumenten, en hij krijgt hiervoor steun uit de huidige
wetenschap. […] Er is bijvoorbeeld groeiende consensus dat het menselijk denken
gegrond is in, en gestructureerd wordt door, onze sensomotorische ervaring van de
wereld. Met andere woorden, we denken in beelden.” (p 162)
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“We zien dat Mencius echt het midden tussen Laozi en Confucius wil bewandelen door
wu-wei voor te stellen als het natuurlijke resultaat van het cultiveren van onze natuur.
Het is een veelbelovend model voor hoe je spontaniteit zou kunnen sturen zonder haar
al doende kapot te maken.” (p 171)
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