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Woordje vooraf 

Met plezier versturen we de volgende nieuwsbrief van 

onze vereniging.  

Meer menselijkheid is het centrale thema voor deze 

keer. Meer menselijkheid door meer zelfvertrouwen, 

geduld en aanvaarding. 

Wie graag een vraag beantwoord ziet in onze 

vragenrubriek, aarzel niet om ze door te sturen naar 

info@vvgk.be  

We wensen jullie veel leesplezier, en een mooie nieuwe 

lente! 

 

 TAI CHI CHUAN  

Wat betekent "Kung Fu" ? 

We kennen allemaal het begrip uit vechtfilms, vraag is echter of de term wel goed 
gebruikt wordt. "Wu Shu" (krijgskunst of vechtsport ?) is niet hetzelfde als "Kung 
Fu", en er wordt wat gediscussieerd wat nu het meest gepast begrip is. Op 
Wikipedia kan je de volgende omschrijving vinden van de term "Kung Fu": 
 
"Gong fu … is a Chinese term referring to any study, learning, or practice that 

requires patience, energy, and time to complete, (… )In Chinese, Gōngfu (功夫) is 

a compound of two words, combining 功 

(gōng) meaning "work", "achievement", or 

"merit", and 夫 (fū) which translates into 

"man", so that a literal rendering would 
be "achievement of man". Its connotation 
is that of an accomplishment arrived at 
by great effort of time and energy. 
(…)you can say that a person's kung fu is 
good in cooking, or that someone has 
kung fu in calligraphy; saying that a 
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person possesses kung fu in an area implies skill in that area, which they have 
worked hard to develop. Someone with "bad kung fu" simply has not put enough 
time and effort into training, or seems to lack the motivation to do so." 
 
Kortom, Kung Fu verwijst naar elke vaardigheid die iemand ontwikkeld heeft na en 
door langdurig, zorgvuldig en toegewijd oefenen. In die zin is het het tegendeel 
van plotselinge gebeurtenissen. Het gaat ook om meer dan het leren beheersen van 
een techniek, Kung Fu gaat om de verwezenlijking van het menselijke. Zelf-
cultivering is dan ook een steeds terugkerend thema in de Chinese filosofie. In het 
taoïsme spreekt men soms over zelf-realisering die tot een moreel verantwoord 
leven leidt. In het neo-confucianisme spreekt over het bereiken van wijsheid door 
het ontwikkelen van de menselijke natuur. Kung Fu betekent daarin "morele inzet". 
Het doet wat denken aan de thema's van de Westerse humanistische psychologie, 
waar men zelfverwezenlijking als de hoogste menselijke behoefte omschrijft. 

 
Het is ook boeiend te vergelijken met wat men 
doorgaans "klassieke muziek" noemt. De uitvoerende 
musicus, in het bijzonder de solist, speelt steeds weer 
opnieuw dezelfde stukken die al lang tevoren op 
papier zijn vastgelegd. Dankzij een vorm van 
technische beheersing legt hij echter telkens contact 
met zijn innerlijke menselijke ziel om zo tot een 
unieke uitvoering "in het moment" te komen. Deze 
Sarah Chang bv speelt al sinds haar vijfde levensjaar 
het concerto van Max Bruch (1) toen ze het gebruikte 
als toelatingsproef voor de bekende "Juilliard School". 

 
In het leren van Tai chi chuan gaat het net zo. Door voorafgaande algemene 
ontspanning, verbeterde coördinatie en vormkennis, kan men komen tot een vrije 
expressie van de energiestroom in het lichaam. Men zegt soms: 
 

"Leer en beoefen. Herleer en herbeoefen" 
 

Kortom: herhaling is de sleutel tot vooruitgang en ontwikkeling. Maar het louter 
mechanisch hernemen zal echter weinig of niets opleveren: zelfreflectie is nodig 
om te weten te komen wat nodig is om oefenen: vorm, ontspanning, 
energiestroom, intentie,… . Belangrijk is ook om zicht te krijgen op de vele 
facetten van Tai chi chuan, in het bijzonder op de cyclus van verzamelen, richting 
geven, loslaten en ontspannen. Naast de uitvoering van de solo-vorm, zijn er ook 
de vechttoepassingen, de betekenis, de culturele achtergrond, … . Het beoefenen 
van Tai chi chuan, is voor alles meer dan verbetering van de techniek alleen. Door 
het regelmatige doorlopen van de reeks, willen we beetje bij beetje onze 
gezondheid verbeteren en ondersteunen. Het verfijnen van de techniek is slechts 
een middel daartoe. 
 
De ontwikkeling die men zo bouwt langs de dagelijkse routine om, wordt 
uiteindelijk menselijke zelf-verwezenlijking, "Kung Fu". 
 
(1) http://www.youtube.com/watch?v=JiIm-vNBpao 
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 HSR-AIKIDO 

Terugdenkend aan Aizu 

Deze foto toont het kasteel 
Aizuwakamatsu. In 1868, tijdens de 
Boshin-oorlog, zag het er minder vredig 
en idyllisch uit. Er woedde toen een 
bittere strijd tussen twee partijen, tussen 
de verdedigers van het kasteel en de 
belegeraars ervan (1).  
 
De belegerende troepen buiten rond het 
kasteel waren de troepen van het 
Keizerlijke Leger. Zij wilden de Shogun 
weg. Binnen, in het kasteel, trachtten De 

verdedigers van de Shogun en van het Aizu-domein zich te organiseren.  
 
Ook buiten, maar dan in de bossen en de heuvels in de buurt, was een groepje van 
20 tieners - 20 Shogun-gezinde samoerai van de Byakkotai, de Witte Tijgers-  op 
weg naar het kasteel. Tot hun verbijstering zagen ze er rook uit opstijgen. Deze 
jonge samoerai dachten dat de slag voor hen al verloren was, en, met zicht op 
Aizuwakamatsu, pleegden ze samen zelfmoord (2). Een vrouw vond later 19 
lichamen, en één overlevende, die het verhaal kon vertellen. Veel later, na de 
Boshin-oorlog, en toen de Keizer eindelijk de toestemming tot hun begrafenis 
gegeven had, schreef de leider van het verzet in het kasteel voor hen het volgende 
gedicht:  
 

"Hoeveel mensen ook deze stenen wassen met hun tranen, deze namen zullen 
nooit verdwijnen uit de wereld." 

 
De strijd rond het kasteel van Aizu was bijzonder hevig en bitter. Het was ook niet 
zo maar een militaire machtstrijd. Het was zelfs niet alleen een strijd om de 
toekomst van Japan. De strijd ging om een conflict tussen twee 
levensbeschouwingen. Het ging,  een beetje paradoxaal, om  "de oude school" van 
"de nieuwe generatie" (en van de Keizer), tegenover "de nieuwe school" van de 
"oude garde" (en van de op dat ogenblik heersende Shogun).  
 
Voor de geschiedenis van  Aikido heeft deze belegering een bijzondere betekenis.  
Aikido immers stamt af van de krijgskunst van de Takeda-familie, goede vrienden 
van de Shogun. Sokichi Takeda, "de vader", was aanwezig in het kasteel. Sokaku 
Takeda, "de zoon", liep rond buiten het kasteel, verbroederend en spelend met de 
soldaten die granaten schoten naar de plaats waar zijn vader verscholen zat. Hij 
was uitdrukkelijk oude-orde-Keizer-gezind, een keuze die "de zoon", meermaals 
zou herbevestigen bv door steun te betuigen aan de 10-jaar-latere opstand van 
Saigo Takamori (de anti-modernist, in beeld gebracht in de film "The Last Samurai" 
met Tom Cruise). De tweesprong voor de toekomst Japan bleek ook een 
tweesprong voor de invulling van Aikido. 



 
4 

 
Hoe kunnen we dit levensbeschouwelijk conflict beter begrijpen ?  
 
In de voorafgaande periode, tijdens het bewind van de Shoguns (dwz van de 
Tokugawa-familie, die regeerde van 1603 tot 1867), bleef Japan gesloten voor de 
buitenwereld. Het Chinese neo-confucianisme was toen de toonaangevende 
filosofie, maar daarin bestonden twee tegengestelde stromingen, die uiteindelijk 
waarlijk vijandig tegenover elkaar werden. Het ging om "De School van het 
Principe" (dwz yin-yang) tegenover "De School van de Geest".  
 
De eerste stroming werd genoemd naar haar grondlegger, de Chinese filosoof Zhu 
Xi: de Shushi-gaku. Het belangrijkste motto was hier: "Onderzoek van alle dingen". 
In het begin bedoelde men daarmee "Onderzoek van alle teksten", maar later 
betekende dit ook wetenschappelijk onderzoek (dat noemde men Ran-gaku (3), "De 
Nederlandse School", want tot 1850 was in Japan de taal van de wetenschap het 
Nederlands). Binnen de stroming van Zhu Xi stond men doorgaans ook positief 
tegenover meditatie onder de vorm van "Stil-Zitten" (om het te onderscheiden van 
het Boeddhistische Zazen). Dit was ook de filosofie van de Shogun, van het hele 
domein "Aizu" en van Sokichi Takeda, "de vader", en van de meesten in het kasteel. 
De Shoguns hadden ook begrepen dat Japan niet voor eeuwig gesloten kon blijven, 
en best kon moderniseren, zoals het Westen. Soemon Takeda, "de  grootvader", gaf 
onderricht in de lijn van de Shushigaku. 
 
De tweede, "De School van de Geest", ging uit van aangeboren kennis, die in Japan 
gezien werd als "aangeboren Japanse kennis", dwz kennis in de oude Japanse Shinto 
traditie. "De School van de Geest" werd in Japan zo "De School van de Oude 
Kennis". Deze "oude school" noemde men de Koku-gaku. Hierin vond men meditatie 
tijdverlies en verkoos men de zuivere actie. De hoofdleuze van de Kokugaku was 
"Sonno-Joi !!!": "Leve de Keizer en Weg met de Barbaren !!". Uiteindelijk leidde 
deze fanatiek anti-Westerse instelling in de 20ste eeuw tot het bombardement op 
Pearl Harbor. Kokugaku was de filosofie van de belegeraars, van de Keizer-gezinde 
troepen. Sokaku Takeda, "de zoon", sympathiseerde met de oude school.  
 
Zoals gezegd verwees de Kokugaku  uitdrukkelijk naar Shinto. Dat verklaart het 
ontstaan van Japan, van de wereld, van de Japanse Keizerlijke familie, én van "Het 
Japanse Volk", in één en hetzelfde verhaal (de Kojiki). De leerling van Sokaku 
Takeda en meestal als "stichter van het moderne  Aikido" genoemde Morihei 
Ueshiba, zei letterlijk nog in de jaren zestig: "Het Japanse Volk komt van de 
Goden, en ik ben één van hen". Het  Aikido van Morihei Ueshiba is dan ook een 
uitgesproken op Shinto-traditie-gericht Aikido. Eigenlijk is dit een andere keuze 

dan de oorspronkelijke lijn van de 
Takeda-familie. 
 
Hoe liep het af met de belegering van 
Aizuwakamatsu ? De Shogun-gezinde 
troepen moesten het kasteel opgeven in 
het aanzien van massale overmacht. 
Sommigen vluchtten (zie foto) naar het 
noordelijke Japanse eiland Hokkaido en 
stichtten er "De Republiek van Ezo"(4). 
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Die werd echter spoedig ontmanteld door de Keizerlijke legers. Anderen kregen 
levenslang huisarrest. Nog anderen werden veroordeeld tot een leven als boer op 
een klein stukje grond, waardoor ze ontberingen leden en 's winters bijna de 
hongerdood stierven. 
 
De Keizer werd in zijn militaire acties  geholpen door de Britten. De Shogun van 
zijn kant genoot  in den beginne de steun van Frankrijk, maar omdat het Europa 
van de 19de eeuw, en Frankrijk in het bijzonder,  zelf in knoei lag met de 
republikeinse gedachte, verloor het die steun. Anders gezegd: de toenmalige 
Europese grootmachten konden niet verdragen dat in Japan een werkelijkheid zou 
worden wat ze toen zelf op eigen bodem hevig bekampten. 
 
De omwenteling in de Boshin-oorlog blijft aanspreken, en werd door de schrijfster 
Lesley Downer als thema gebruikt in haar nieuwste boek "The Courtesan and the 
Samurai". Ze kadert het verhaal als (5): 
 

The real 'last samurai': the story of a ship, some samurai, nine French 

officers and the battle for Hokkaido 

In 1862, the first ever young Japanese went to Europe to study. They 
commissioned a state of the art sail and steam ship, the Kaiyo Maru, and 
sailed her back to Japan. But shortly after they arrived, their master the 

shogun was driven from power. The leader of 
the young men, by now commander-in-chief of 
the navy, was ordered to hand over all eight 
ships – including the flagship, the Kaiyo Maru – 
to the new government. 

But he refused and instead the fleet sailed 
north. Together with the remnants of the 
shogun’s army, the Shinsengumi (the shogun’s 
feared special forces) and nine French officers 
who had deserted from the French army to fight 
alongside them, they sailed through the 
ferocious northern winter for the island of 
Hokkaido. The plan was to make a homeland for 
the shogun’s supporters there, hold elections 
and create Japan’s first republic. But the new 
government was already massing its forces … 

De Kaiyo Maru (6) was door de Shogun in Nederland besteld en werd in Dordrecht te 
water gelaten. De Japanse voorstanders van de "Republiek van Ezo" wilden er hun 
paradepaardje van maken, maar de geschiedenis heeft anders beslist. 
 
Het "Aizuwakamatsu-conflict" heeft inderdaad ook vandaag nog een hoog-actuele 
waarde. De tegenstelling tussen Aizu en andere Japanners is nog steeds niet 
geheeld (7). Amerikaanse bronnen staan doorgaans redelijk positief tegenover Aizu, 
maar op de studenten-website van K.U.Leuven wordt Saigo Takamori (de 
voornoemde anti-modernistische opstandeling) daarentegen "progressief" genoemd, 
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en de Aizu "koppig" (8). Het feit dat Aizu de steun van Frankrijk genoot, zal daar 
wel niet vreemd aan zijn…, alsook enige aantrekkingskracht tussen gelijkgezinde 
zielen. 
 
En mbt tot Aikido-beoefening ? In tegenstelling tot andere, meer gangbare,  Aikido-
stijlen, gaan we in HSR-aikido eerder terug op "De School van het Principe", op de 
gedachte van de Shushigaku, maar in een eigentijds perspectief. In de Takeda-
familie sprak men rond 1800 over "Aiki in yo ho", wat betekent: "Aiki volgens de 
methode van Yin en Yang". Die draad nemen we in HSR-aikido terug op, wel met 
het oog op een democratische, geglobaliseerde samenleving van en voor vandaag. 
 
 
Verwijzende links:  

(1) http://www.tower.com/remembering-aizu-testament-shiba-goro-
paperback/wapi/101327498 

(2) http://members3.jcom.home.ne.jp/goetheschubert/byakkoeng.htm 
(3) http://nl.wikipedia.org/wiki/Rangaku  
(4) *http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ezo 

http://passingstrangeness.wordpress.com/2009/01/28/the-republic-of-ezo/  
(5) http://www.lesleydowner.com/books/the-courtesan-and-the-samurai/ 
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_battleship_Kaiy%C5%8D_Maru  
(7) http://joi.ito.com/weblog/2006/02/28/aizu-does-not-f.html 
(8) http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Val_bakufu  

 
 
 

 QI GONG 
 

Wat zie je er goed uit! 

We worden vandaag, misschien meer dan ooit, overspoeld met ditjes en datjes om 
er "mooi" uit te zien. Schoonheidsproducten en technieken worden in grote 
hoeveelheden aangewend, om meer aanzien te hebben of om erbij te horen, om 
een beetje te gelijken op de kliek van gewaardeerde en aanbeden sterren. Maar 
waarom zouden we niet werken aan een natuurlijke schoonheid, eentje die straalt 
van binnenuit naar onze medemensen, eerder dan onszelf te beschouwen als een 
ding waar we de crème van de dag opstrijken, of naar believen een stukje 
bijplakken of afsnijden? 

 
Een slanke lijn blijkt de uitdaging bij uitstek. Maar 
beter dan tegen-natuurlijke crash-dieten om aan de 
volgende zomer-strand-lijn te komen, is een stabiel 
verantwoord gewicht door een aangepaste levensstijl. 
Een gezond lichaamsgewicht heeft een heel eenvoudig 
geheim: wat minder eten dan nodig is.  
 
De beoefening van Qi Gong kan daarbij helpen. De 
"Swimming Dragon" bv stimuleert de klieren van het 
lichaam, en op die manier de gezondheid van de huid 



 
7 

en de vetverbranding. De spieren worden op een zachte en natuurlijke manier 
versterkt. Elke Qi Gong oefening begint met "de rust binnentreden". Die techniek 
kan je goed gebruiken om van snoep af te blijven of om geeuwhonger te laten 
voorbijgaan, maar hij brengt ook de innerlijke zelfgenezingsprocessen op gang 
waardoor je meer straalt.  
 
Vooral komen we zo tot het bewustzijn dat ons lichaam gemaakt is om natuurlijk te 
functioneren en niet om verminkt te worden. Waarom zouden we onze 
lichaamsgeur en onze lichaamsbeharing niet meer waarderen? Waarom zouden we 
onszelf niet zien als een prachtige panter, ipv als een organische Ken of Barbie ? 
 
Het is niet de verbleekte zwarte bloes die ons zelfvertrouwen vernietigt. Het is 
gebrek aan zelfvertrouwen dat maakt dat we die leuke bloes van vorig jaar, die 
ondertussen al enkele malen gewassen is met, uiteraard, het verkeerde product, 
niet meer durven dragen. 
 
Gewoon, puur natuur: wat zie je er prachtig uit! 
 
 

 OOSTERSE CULTUUR 

De drie azijnproevers 

Waarom geen "drie honing-proevers" ? Azijn staat 
symbool voor het leven dat "soms moeilijk" 
ervaren wordt. De drie proevers zijn Laozi 
(Taoïsme), Kongzi (Confucianisme) en Siddhārtha 
Gautama (Boeddhisme). Elk geven ze hun visie op 
de essentie van het menselijk  
bestaan. 
 
Voor het jaar 1000 werden deze religies als 
tegenstrijdig ervaren. Confucianisme was de 
officiële leer van het Chinese Keizerrijk, die veel 
aandacht besteedde aan hoffelijkheid en aan 
klassieke rituelen. Taoïsme was de leer van wie 
zich uit de samenleving terugtrok, in de natuur. 
Boeddhisme was voor kloosters en monniken, voor 
wie overtuigd was van de leegte van het aardse 
bestaan. Na het jaar 1000 ontstonden vele 
overbruggingen die elementen van de drie religies  
combineerden tot iets nieuws.  
 
Die combinaties namen vele diverse vormen aan, 
maar het algehele voelen was "De Drie Leren zijn 
Eén". Na 1600 werd die tendens verlaten en 

keerde de Keizer voor het bestuur van het land terug naar het oude Confucianisme, 
maar de geest van "het overbruggen" bleef bestaan. 
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 KOKEN MET DE VIJF ELEMENTEN 

Yin-Yang in de keuken 

In de Chinese voedingsleer speelt het principe van yin en yang een belangrijke rol. 
Dat is niet echt verbazend, maar waar zit die indeling dan in de keuken ? Je kan 
het op drie manieren benaderen: 

- Naargelang het effect (het lichaam opwarmen of afkoelen): voedingsstoffen 
die verwarmen zijn yang, die afkoelen zijn yin. Warme thee is dus yin, een 
koude jenever is yang (!) 

- Naargelang het voedingsproduct: bonen en look zijn yang, perziken en peren 
zijn yin 

- Naargelang de bereidingswijze: koken en stomen zijn yin, bakken en grillen 
zijn yang 

Een invalshoek als een andere, en een mogelijke manier om evenwichtig en 
gevarieerd te koken. 
 
Verder lezen: http://chinesefood.about.com/library/weekly/aa101899.htm 
 
 
 

 "ASK PETER"  

Hoe vergelijk je  Aikido en Tai chi chuan ? 

Het hangt ervan af hoe je de twee disciplines invult. Kies je voor een gymnastische 
invulling van TCC, en voor een benadering van  Aikido als vechtsport, dan hebben 
beide niets met elkaar te maken. TCC is afkomstig van Chinees boksen,  Aikido van 
Japans worstelen. Er bestaat ook enige historische vijandigheid tussen China en 
Japan. 
 
Als je TCC benadert als krijgskunst in al haar facetten, en als je  Aikido ziet als een 
expressie van het principe van Yin en Yang (aiki in yo ho), dan vullen ze elkaar aan, 
sterker, dan is er sprake van een wederzijdse verrijking. In dat geval zijn ze beide 
een expressie van dezelfde gedachte. 
 
Dat maakt beide daardoor dan nog niet volledig hetzelfde, integendeel. TCC is "low 
tech", dwz je hebt er niets voor nodig en TCC is toegankelijk voor alle leeftijden. In 
TCC blijf je op je voeten staan.  Aikido is "high tech", dwz je hebt een zaal, 
matten, materiaal, … en vooral een trainingspartner nodig.  Aikido is ook gericht 
naar een iets jonger publiek (jong-volwassenen), niet in het minst omdat je ook 
gaat rollen en vallen.  
 
Juist omdat ze anders zijn, maar hetzelfde, of omgekeerd, ontstaat mogelijk een 
boeiende wederzijdse verrijking. 
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VREDESCULTUUR 

Instant-koffie en appeltaart 

De manager van een Chinese filiaal van de Amerikaanse supermarkt-keten Wal Mart 
bedacht een truc om de verkoop wat te stimuleren: een promo-actie voor 
varkensvlees aan halve prijs. De actie kende groot succes, met lange rijen Chinese 
vrouwen bij de vleesafdeling en aan de kassa. Ze waren trots dat ze zoveel moeite 
hadden gedaan om het wachten te trotseren, en vooral om alleen met varkensvlees 
in de tas de supermarkt te verlaten. Zo had de manager het natuurlijk ook weer 
niet bedoeld… . 
 
Die had er, het behoeft geen toelichting, op gerekend dat de Chinese vrouwen niet 
met varkensvlees, maar met een kar vol impulsaankopen naar huis zouden gaan. 
Het verschil in houding maakt duidelijk waar op dit ogenblik de economie in het 
Westen om draait: "Koop,… onmiddellijk, nu !". Er zijn zelfs website-domein-
extenties die zo heten:".nu" ipv ".be", ".com" of ".org". Er is een ware cultuur rond 
"het nu" gebouwd, de IG-cultuur, de cultuur van de Instant Gratification, van 
"Onmiddellijke Voldoening". Wie verslaafd is aan "Onmiddellijke Voldoening", heet 
een "Instant Gratification Junkie" ( een "IGJ").  

 
Wat wil een IGJ ? Hij wil gewoon alles, en hij eist 
van producten en diensten dat ze gemakkelijk in 
gebruik, onmiddellijk beschikbaar, altijd 
beschikbaar, kant en klaar, én op maat zijn. Dat 
anderen aan zijn noden voldoen, vindt hij geen 
optie maar een recht, een vanzelfsprekendheid. 
Van zelfverantwoordelijkheid is geen sprake. Deze 
houding is bij een belangrijk aantal mensen binnen 
onze samenleving een levenswijze geworden, en 
aldus ontstaat er een gemeenschap van IGJ's, de 
"Paradise-Now-Community".  
 
De aanzet hiertoe is van economische aard, en 
heeft weinig te maken met "de jeugd van 
tegenwoordig". Omdat het verschijnsel een 
economische  bron heeft,  vindt men het terug in 

de meest diverse en schijnbaar volkomen tegengestelde trends:  
 

• Het GSM-bericht dat zo nodig onmiddellijk een antwoord nodig heeft. 
• Groepen van christelijke fundamentalisten in de USA die volgens de leuze 

"Uw Koninkrijk Kome" de 10 Geboden nu, onmiddellijk gerealiseerd willen 
zien. Ze kunnen niet wachten op de beloofde Hemel.  

• Het "Geëngageerde Zen" van Thich Nhat Hanh  dat het boeddhistische "Pure 
Land" nu onmiddellijk werkelijkheid wil zien worden.  

• Moslimfundi's die zichzelf opblazen met een bikini-bom, "instant" recht de 
Hemel in.  
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• Regionalisten die hun regio onafhankelijk willen: Nu !  
• In de reclame, die steeds herhaalt: "Niemand houdt van wachten. Daarom 

ontwikkelde Signal "Signal White Now": onmiddellijk wittere tanden !" 
 
Voorts is er ook het spiegelbeeld van "onmiddellijke voldoening": volkomen 
onbeschikbaarheid voor anderen. IGJ's zijn namelijk alleen met zichzelf bezig. De 
maatschappelijke gevolgen zijn niet klein: verminderde solidariteit, polarisering, 
onverdraagzaamheid, afhankelijkheid en onvermogen.  
 
Waar ligt het probleem ? Doom-denken kan ongeduld veroorzaken, en een dag 
heeft voor iedereen maar 24 uur. De vroegere vraag naar werktijdverkorting is 
ondertussen definitief oud-en-out, "passé",  langer en meer werken is de officiële 
leer. Maar ook sparen is uit den boze, want hyper-consumptie is de norm en dé 
levensstijl. Na een drukke werkdag wordt van de brave burger verwacht in een 
mum van tijd het verdiende geld terug uit te geven om de economie draaiend te 
houden, en, om al doende ook de schatkist bij te vullen. Langer werken en meer 
consumeren, zo is er uiteraard geen tijd  over om vaardigheden te ontwikkelen. De 
enige link tussen behoefte en voldoening is daardoor "kopen", het kopen van kant 
en klare producten. Waarom zou je een taart zelf bakken als je ze kan kopen in de 
superette ? 
 
Omdat IGJ's een community vormen, is wie zijn taart wel zelf bakt in hun ogen een 
ouderwetse freak. Liever dan taarten bakken wordt men "vriend" op Facebook. Wie 
daar niet aan meedoet, valt weerom uit de boot en ziet zichzelf niet langer 
uitgenodigd op feestjes. Wie uitgestoten wordt uit de "Paradise-Now-Community", 
heeft niets meer om terug te vallen, want kopen is de enige vaardigheid die nog 
aangeleerd wordt. Wie uitgestoten wordt uit de gemeenschap van IGJ's wacht de 
afgrond, en pleegt in extreme gevallen soms zelfmoord. Het blijkt een droeve vorm 
van samenleven, absoluut geen "Paradise Now". 
 
Hoe kan men hier mee omgaan ?  
 
Het is belangrijk meer zelfvertrouwen te kweken door eigen vaardigheden te 
ontwikkelen. Door alleen te kopen wat echt nodig is, en bereid te zijn de prijs 
ervoor te betalen. Door geduldig met kleine realiseerbare projecten aan lange 
termijn doelen te werken. Door zich leren aan te passen aan de omstandigheden. 
Door creatief te zijn. Door aandacht te hebben voor het familieleven. Door respect 
op te brengen voor de medemens. Door concrete  relaties aan te gaan, 
rechtstreeks, met mensen van vlees en bloed. Door niet mee te lopen in de laatste 
gadget-trend. 
 
Meditatie en ontspanning kunnen bijzonder helpen: door zelf-reflectie neemt men 
het eigen leven weer in eigen hand, en blijkt het mogelijk om ook naast Facebook 
toch nog zinnige en vreugdevolle dagen door te brengen. 
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