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Wu-wei (oe-wee): “verwijst naar de dynamische, moeiteloze en nietzelfbewuste geestestoestand van iemand die optimaal actief en effectief
is... Juist en doeltreffend handelen komt iemand in wu-wei aanwaaien.”
Wu-wei te omschrijven als ‘moeiteloze activiteit’ of ‘spontane activiteit’.”
(p. 16)
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De (Duh): “Mensen die in wu-wei zijn, hebben de, doorgaans vertaald als
‘deugd’, ‘kracht’ of ‘charismatische kracht’. De is een stralen dat anderen
kunnen waarnemen, en het fungeert als uiterlijk signaal dat men in wuwei is.” (p. 16)
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“Als je de hebt, vinden mensen je aardig, ze vertrouwen je en zijn
ontspannen in je gezelschap. Zelfs wilde dieren laten je met rust.” (p. 16)
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“Spontaan gedrag is moeilijk te veinzen, en daaruit volgt dat spontane,
niet-zelfbewuste mensen meestal geen bedriegers zullen zijn. We voelen
ons ook aangetrokken tot doeltreffendheid, en mensen in wu-wei zijn
vaak sociaal competent.” (p.20)
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“Een van de hoofdkenmerken van de toestand van wu-wei is het gevoel
dat je bent opgenomen in een groter, gewaardeerd geheel.” (p. 25)
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