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Woordje vooraf 

Met plezier versturen we de tweede nieuwsbrief van 

onze vereniging.  

Het centrale thema is de vorm en de invulling die een 

krijgskunst kan krijgen in onze moderne samenleving. 

Die beschouwingen kunnen inzichten aanbrengen die 

onze training richting geven. 

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,  voor alles, het 

allerbeste voor het nieuwe jaar, 2012 ! 

 

 TAI CHI CHUAN  

Yang- en Wu(Hao) Tai chi chuan 

Toen de Duitse wiskundige G.W. Leibniz rond 1700 via uitgezonden jezuïeten kennis 
maakte met de Chinese cultuur, ontdekte hij wel de I Ching ("Het Boek der 
Veranderingen") , maar geen Tai chi chuan. Hij raakte gefascineerd door de leer 
van Yin  en Yang, die hij vergeleek met de houten computer die hij zojuist had 
uitgevonden. Beide gebruikten een "binaire taal": aan/uit, wit/zwart, "1" of "0". 
Maar geen woord schreef hij over mensen die in parken 's ochtends stonden te 
oefenen.  
 
De reden daarvoor ligt voor de hand: Tai chi chuan, zoals we het nu kennen, 
bestond nog niet in 1700. Slechts rond 1800 zien we de eerste aantoonbare tekenen 
van een nieuwe krijgskunst die meditatie, gezondheid en vechttechniek 
combineert. De plaats: het Chen-dorp, en  nabij gelegen: Zhaobao. De TCC-stijl die 
daar ontstond, heet dan ook de "Chen-stijl". "Chen" was ook de achternaam van de 
leraars ervan. 
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De familie Yang woonde een heel eind daar vandaan. Het was een gewone 
volksfamilie, ongeletterd. Yang Luchan maakte deel uit van de "Keizerlijke 
Lijfwacht", en werd later één van de  leraars van de elitetroepen van het Hof. Hij 
was bevriend met Wu Yu Xiang. Die was afkomstig uit een erg welstellende familie, 
magistraat en dus hoog opgeleid.  
 
Allebei wilden ze het Chen-TCC leren, en daarom gooiden ze het op een akkoordje: 
Yang Luchan zou naar het Chen-dorp gaan trainen en leren, en bij terugkomst alles 
doorgeven aan Wu Yu Xiang, die thuis de familiezaken opvolgde voor beiden. Door 
samen te oefenen, konden ze dan verder hun kennis verdiepen. Later ging Wu Yu 
Xiang ook naar het Chen-dorp, maar de leraar die Yang Luchan had onderwezen, 
was al erg oud. Ondertussen had hij "antieke" manuscripten gevonden, en zo begon 
Wu Yu Xiang aan een eigen studie van TCC. Hij kon zich ongestoord aan zijn 
zoektocht wijden. Wu Yu Xiang had slechts enkele leerlingen, want hij was niet 
geïnteresseerd in les geven, de Wu-familie was immers welstellend genoeg.  
 
Twee nieuwe TCC-stijlen werden zo simultaan geboren: de Yang-stijl en Wu (Yu 
Xiang)-stijl.  
 
Als lijfwachten waren de Yang's sterk geïnspireerd door de krijgskunsttoepassingen, 
als intellectueel was Wu Yu Xiang vooral gericht op een theorie om de discipline te 
ondersteunen. De  "40 Hoofdstukken over Tai chi chuan" van de Yang-familie, 
werden daarom waarschijnlijk geschreven door Wu Yu Xiang. Kortom, Wu Yu Xiang 
creëerde niet alleen zijn eigen TCC-stijl, maar legde mee het theoretisch 
fundament voor de Yang-stijl. 
 
Een leerling van de neef van Wu Yu Xiang, Hao Shaoru, maakte de reeks van Wu Yu 
Xiang enigszins ronder en verwerkte er een energiecyclus in: starten, contacteren, 
openen en sluiten. De sluitende beweging, door het bijeenbrengen van de handen 
na bijna elke techniek, is zijn kenmerk. Omdat dit een aanpassing was van het TCC 
van Wu Yu Xiang, noemde hij uit erkentelijkheid zijn reeks: Wu (Hao). Maar 
vandaag wordt veel gesproken over de Hao-stijl van TCC, als een reeks met eigen 
bestaansrecht. Het is een, vooral buiten China,  weinig beoefende en vrij 
onbekende TCC-stijl. 
 
Uit deze geschiedenis blijkt duidelijk dat er een grote verwantschap bestaat tussen 
de Yang-stijl enerzijds en de Wu (Yu Xiang)- en Wu(Hao)-stijlen anderzijds. Voor 
wie zich grondig wil verdiepen in de Yang-stijl, lijkt enige kennis van de Wu(Hao) 
vorm zeker een aanrader. 
 
Hier volgen enkele voorbeelden van elk: 

 Wu (Yu Xiang)-stijl: http://www.youtube.com/watch?v=sAtvVirt7pM  

 Wu(Hao)-stijl:  http://www.youtube.com/watch?v=WKVLswhX8ZY  

 Yang-stijl: 
http://www.youtube.com/watch?v=AoAa-xc6WEk  
http://www.youtube.com/watch?v=y0_9C-TCF3I 
http://www.youtube.com/watch?v=t_hCCTTG3UY  

 
Verder lezen: 
http://www.wuhaotaichi.com/Hao-Shaoru.htm  

http://www.youtube.com/watch?v=sAtvVirt7pM
http://www.youtube.com/watch?v=WKVLswhX8ZY
http://www.youtube.com/watch?v=AoAa-xc6WEk
http://www.youtube.com/watch?v=y0_9C-TCF3I
http://www.youtube.com/watch?v=t_hCCTTG3UY
http://www.wuhaotaichi.com/Hao-Shaoru.htm
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 HSR-AIKIDO 

Wapenwerk, een fundamenteel thema 

De mensen, beseffen ze het? 
Je kan wel in de stroom van een rivier slaan 
maar er blijft geen teken over in het water 
  

Dit gedicht schreef Tanomo Saigo (1) op 12 mei 1898 om 
zijn koppige leerling Sokaku Takeda op het goede pad te 
brengen. Tevergeefs, maar zijn inzicht en statement 
blijven.  
 
Je zou dit gedicht kunnen lezen als: "Een slag met een 
zwaard in stromend water, laat geen sporen na."  
Tanomo Saigo wou duidelijk maken dat het tijdvak van 
het zwaard voorbij was, niet alleen aan Sokaku, maar aan 
het hele deel van de (Japanse) samenleving dat bleef 
dwepen met de feodale samoerai-cultuur. Sokaku 
daarentegen dacht: "Als de tijd van het zwaard voorbij 

is, dan ga ik maar ju jutsu beoefenen". Zijn familie, Takeda, bewaarde de traditie 
van aiki-jujutsu, d.w.z. een vechtmethode volgens de principes van yin en yang: 
aiki-in-yo-ho. En zodoende sloot hij zich aan bij de Kokuryukai, een Japanse 
extreemrechtse gangsterorganisatie die ijverde voor de restauratie van de 
feodaliteit. Sokaku Takeda was dan ook het enfant terrible binnen zijn familie, om 
welke reden zijn vader hem als leerling naar Tanomo Saigo had gestuurd. 
 
Tanomo Saigo had het echter goed begrepen, net zoals vele andere 
krijgskunstmeesters van de vorige eeuwwisseling: het zwaard is in een moderne 
samenleving nutteloos geworden. De laatste maal dat het zwaard als wapen 
daadwerkelijk gebruikt werd, was door de Japanse officieren tijdens WOI.  
Daarvoor was zelfs een speciaal aangepast zwaardwerk ontworpen. Met het einde 
van die armatuur kwam in 1945 een transformatie tot voltooiing die begon rond 

1600 met  de veldslagen die de Tokugawa 
Shogun aan de macht brachten, met 
behulp van bij de Portugezen gekochte 
musketten. De nieuwe Shogun verbood 
zwaardduels, en zo begon men toen al te 
zoeken naar een nieuwe invulling van 
zwaardtraining. 

 
Niet alleen het zwaard is nutteloos in onze samenleving, maar eigenlijk elke vorm 
van krijgskunst, tenminste als men dit nut in pre-moderne termen omschrijft. In 
onze moderne samenleving geldt een geweldmonopolie voor de democratische 
overheid (die mag dus wel vechttechniek in het dagelijkse leven gebruiken), 
bovendien zijn tegen het moderne wapentuig  de vroegere wapens zonder waarde. 
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Soms gebeurt het dat iemand komt informeren naar onze HSR-aikido-lessen met de 
boodschap  geen wapenwerk te willen oefenen. "Dat gebruik je niet in het echt", 
heet het dan, in tegenstelling tot ongewapende ju jutsu technieken, "want die heb 
je nodig als je aangerand wordt op straat.". Zeker, het zwaard is nutteloos 
geworden, en juist omwille van die nutteloosheid is het oefenen met zwaarden de 
basis van een moderne krijgskunst. Anders gezegd: we oefenen met zwaarden om 
andere redenen dan zich te leren verdedigen of om slagveldvaardigheid te 
ontwikkelen. Welke dan ? 
 
Gichin Funakoshi, de grondlegger van het moderne shotokan-karate wou met 
karatetraining aan karakter-vorming doen. Hij stelde 20 regels (2)  op die een 
krijgskunstbeoefening  mogelijk maakten met als inzet betere mensen te worden. 

Karate is slechts veel later een competitiesport 
geworden. Hetzelfde geldt voor kendo, ook daarbij 
stond persoonlijkheidsvorming voorop. Maar daarom ook 
werd kendo door de Japanse nationalisten 
gerecupereerd als  verplichte training  om de ware 
"Japanse Ziel" in te prenten bij de jeugd die weldra 
Pearl Harbor moest bombarderen. "Kendo" betekende 
toen niet zozeer "zelfontwikkeling door middel van het 

zwaard", maar eerder  "zwaard-demonstratie ter ere van de Keizer". Zo gezien is 
dit geen positief voorbeeld, maar het toont wel aan dat krijgskunsttraining andere 
doelen kan dienen dan het leren winnen van een "echt fysiek gevecht". 

 
Een andere recuperatie van de krijgskunst is die van de 
"vechtsport-work-out", waarbij je kan tellen hoeveel 
calorieën je per uur verbrandt, zoals bij deze nieuwe 
fitnessrage voor celebrities, budokon (3). Fitness 
overgoten met enige supermarkt-zen (4), waarbij de 
deelnemers  niets mogen verwachten van of beogen met 
hun training…behalve een strak getraind lichaam dan,  als 
bewijs dat "het werkt" (5) Maar ook hier gaat het niet puur 
om "self-defense". 

 
De moderne overheid wordt verondersteld garant te staan voor een veilige 
samenleving. Het gebruik van geweld is voor de burgers alleen toegestaan in  
uitzonderlijke gevallen die deze regel bevestigen. Veelal wordt beoefening van 
krijgskunst zo omgezet in het trainen van een vechtsport die voor deze 

noodgevallen de nodige vaardigheid zou kweken. Eve Torres bv 
(6), een worstelkampioene die zelfverdedigingcursussen voor 
dames aanraadt, geeft toe dat 75 % van de vrouwen nooit seksueel 
aangerand wordt (d.w.z. zij stelt dat 25 %  er wel ooit slachtoffer 
van wordt), en dat ze hoopt nooit de technieken te moeten 
gebruiken die ze onderwijst. Deze "women empowerment" heeft 
zeker zijn nut, en schept meer zelfvertrouwen, maar waarom zo 
hard oefenen om iets te vermijden dat je waarschijnlijk nooit zal 

overkomen ? Om nog te zwijgen over de vraag of in die noodgevallen de geleerde 
technieken echt het verschil gaan maken, of niet… . 
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Op enkele freaky uitzonderingen na, kan men er echter gerust van zijn niet of nooit  
met een scherp zwaard aangevallen te worden. Voor zwaardtraining komt het er 
dus op aan andere, waardige en positieve doelen te vinden om te realiseren, dan 
louter zelfverdediging. Wanneer we die redenen en motieven ontdekken, kunnen 
we die ook op het oefenen met andere wapens, of op het oefenen van 
ongewapende technieken toepassen, waardoor het fundament gelegd wordt voor 
een moderne krijgskunst. 
 
Hier volgen een achttal motiveringen voor zwaardwerk, en waarom het 
noodzakelijk is binnen HSR-aikido-training. 
 

 Bewustzijn van geweld.  Een zwaardaanval maakt duidelijk hoe vernietigend 
de impact van geweld kan zijn. Het creëert voor de verdediger een 
confrontatie met de agressie die op hem afkomt. Het maakt duidelijk dat 
een vorm van "antwoord" nodig is om zich veilig te stellen. Je komt bij de 
vraag: "Wat is geweld? " "Is geweld alleen fysiek ?". De aanvaller van zijn 
kant leert verantwoordelijkheid, want het is de bedoeling in de training dat 
hij de andere juist niet kwetst en steeds een volledige controle heeft over 
het zwaard dat hij hanteert. 
 

 Emotioneel evenwicht. Het hanteren van de emoties die opkomen tijdens het 
oefenen met wapens, is al een vorm van zelfontplooiing en zelfzorg. 

 

 De kern van krijgskunst. Door zwaardwerk komen we zo bij het kernbegrip van 
krijgskunst: zelfbehoud. Krijgskunst gaat niet om winnen of vernietigen, 
maar om het beëindigen en neutraliseren van geweld. Daarin verschilt 
krijgskunst ("martial art") principieel van vechtsport ("combat sport"). 
Krijgskunst gaat om zelfbehoud, terwijl vechtsport om show, 
entertainment, trofeeën, fitness, weddenschappen en dergelijke gaat. Om 

die reden is wapenwerk zo fundamenteel, omdat het misverstand tussen de 
twee dan zo goed als onmogelijk is. Door die invalshoek ontstaat een heel 
spectrum aan mogelijke verdedigingsstrategieën, gaande van de vernietiging 
van de aanvaller in het ene uiterste, tot louter ontwapenen (en dus het 
redden van het leven van de aanvaller) in het andere.  

 

 Conflicthantering. Gaan we ervan uit dat de aanval deel kan uitmaken van 
een conflict, komt de vraag hoe we daar (in het algemeen) op een optimale 
manier mee omgaan. 

 

 Gezondheidsbevorderende doelen. Het verbeteren van coördinatie, 
houdingscorrectie, ontspanning, verbetering van de energiestroom, meer 
zelfvertrouwen.  

 

 Technische verfijning en inzicht. Werk met het zwaard of andere houten 
wapens is ook algemeen technisch belangrijk, omdat men beginselen als 
timing en afstand oefent, beginselen die ook in de training van ongewapende 
technieken terugkomen. Men kan bovendien met wapens de 
bewegingspatronen oefenen van ongewapende technieken en ze op een 
andere manier benaderen. 
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 Zelfontplooiing. Zo ingevuld is werken met zwaarden(of met de andere 
houten wapens die we gebruiken, d.w.z. de stok, de korte stok, het "dubbel-
zwaard" en het mes)  een vaardigheid, een discipline waarop men zich kan 
toeleggen, waarin men zich kan ontplooien.  

 

 Plezierige training. En als laatste, kan het leren van  wapenwerk, mits 
enigszins luchtig ingevuld, gewoon erg plezierig zijn om oefenen, of een 
welkome variatie binnen de training. 

 
Uiteindelijk komen we dus, langs het zwaard om,  tot de kern van een nieuwe 
invulling voor krijgskunst in onze moderne samenleving: zelfzorg,  zelfontplooiing 
en zingeving. Juist omdat het leren werken met wapens zoals het zwaard, de 
stok,… nutteloos geworden is in de gewone betekenis van het woord, kan het 
aanleren ervan de weg openen naar het vinden van een nieuwe invulling voor de 
kern van krijgskunst, d.w.z. zelfbehoud tegenover de complexe en belastende 
aspecten van het leven in de 21ste eeuw. 
 
Verwijzende links: 

(1) http://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Saigo_Tanomo  
(2) http://www.theshotokanway.com/nijukun.html 
(3) http://www.youtube.com/watch?v=U14Lh6rnYXo  
(4) http://www.dailymail.co.uk/health/article-1026766/Balance-body-soul-

Budokon--fusion-yoga-martial-arts-meditation.html 
(5) http://www.trendystyle.net/trends/budokon.html  
(6) http://www.youtube.com/watch?v=o87EqXS9OC8  

 
 
 
 

 QI GONG 
 

Tai chi chuan en qi gong 

De vraag naar het verschil tussen TCC en Qi Gong komt veel voor, vooral omdat 

sommige TCC-leraren het krijgskunst-aspect ervan enigszins vergeten. Het is een 

beetje als met appels en peren: volledig verschillend, maar allebei fruit. 

"Qi Gong" betekent "leren oefenen met lichaamsenergie", d.w.z. de eigen 

energiebanen, na lang en toegewijd oefenen, openen met het oog op een betere 

gezondheid. TCC is een innerlijke krijgskunst, "boksen volgens het principe van Yin 

en Yang", soms ook "lang boksen" genoemd omdat het als reeks beoefend wordt, en 

niet als aparte, op zich staande oefeningen. De energie-projectie in de TCC-

techniek ("fa jin") opent ook de energiebanen, maar nu door zich te richten op een 

(denkbeeldige) tegenstander. 

Zowel TCC en Qi Gong zijn energetische gezondheidsdisciplines, maar toch erg 

verschillend van aard, en met een sterke eigenheid. 

http://wiki.samurai-archives.com/index.php?title=Saigo_Tanomo
http://www.theshotokanway.com/nijukun.html
http://www.youtube.com/watch?v=U14Lh6rnYXo
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1026766/Balance-body-soul-Budokon--fusion-yoga-martial-arts-meditation.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1026766/Balance-body-soul-Budokon--fusion-yoga-martial-arts-meditation.html
http://www.trendystyle.net/trends/budokon.html
http://www.youtube.com/watch?v=o87EqXS9OC8
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 OOSTERSE CULTUUR 

De Oosterse Fenix: de "Feng-Huang" of de "Hou-ou"  

De Oosterse Fenix heet Feng Huang in het Chinees en Hou-ou in 

het Japans. Feng is de naam van het mannetje, Huang van het 

vrouwtje. Deze mythische vogel vertegenwoordigt de plaats en 

de invloed van de Keizerin, en komt alleen te voorschijn in 

tijden van vrede. Soms wordt zijn verschijning gezien als het 

begin van een nieuw tijdperk. 

Feng-Huang staat ook voor de eenheid van Yin en Yang. Samen met de Draak staat 

hij symbool voor een gelukkige relatie en daarom wordt zijn beeltenis veel in de 

decoratie van huwelijken verwerkt. 

Verder lezen: 
http://www.onmarkproductions.com/html/ho-oo-phoenix.shtml 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fenghuang 
 

 

 "ASK PETER"  

"Flow", positieve psychologie en Tai chi chuan 

"Is TCC een vorm van "Flow", zoals bedoeld in sommige boeken over levensstijl ?", 

was een vraag die me werd doorgestuurd.   

"Flow" is een verschijnsel waarmee een langdurige concentratie op één onderwerp 

bedoeld wordt. Die toestand kan een intense gelukservaring met zich meebrengen, 

zoals bv een tennisspeler tijdens een wedstrijd. Omgekeerd, door zich op één 

onderwerp te concentreren tijdens een saaie situatie, kan men de negatieve 

gevoelens ombuigen naar positieve. "Flow" creëert een soort  zalige 

bewustzijnsvernauwing. 

De vraag ligt dan ook voor de hand: als we ons tijdens het uitvoeren van de TCC-

reeks op de aaneensluitende vormen concentreren, is dit dan "Flow" ? 

De leer van "Flow" behoort tot de positieve psychologie, waarover de laatste jaren 

enige controverse is ontstaan. Vraag is welke plaats negatieve feiten en ervaringen 

krijgen binnen de context van "positiviteit-alom". Barbara Held is een gedreven 

criticaster van de positieve psychologie, bv in haar boek "Stop smiling, start 

kvetching" of in haar artikel "The negative side of positive psychology". Jennifer 

Senior schreef: "Some dark thoughts on happiness". De opmerkingen die ze maken, 

zijn uiteraard ook op "Flow" van toepassing. 

http://www.onmarkproductions.com/html/ho-oo-phoenix.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Fenghuang
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Om het een beetje karikaturaal te stellen: als slavernij aanvaardbaar wordt omdat 

men zich door geconcentreerde "Flow" gelukkig kan voelen bij slavenarbeid, 

ontstaat er een probleem van maatschappelijke rechtvaardigheid. Negatieve 

dingen kunnen best als negatief  benoemd worden. Natuurlijk, in onontkoombare 

toestanden en in noodsituaties, kan de techniek van "Flow" helpen overleven, en  

dat is een bijdrage tot levenskwaliteit. 

TCC is meer dan het creëren van een ogenblik gelukzaligheid. Met het uitvoeren 

van de reeks willen we de energiebanen in het lichaam openen. Als die erg 

gesloten waren, kan dit openen mogelijk een gevoel van "helings-crisis" 

veroorzaken, ver van een ervaring van geluk dus. Ook hierbij blijkt de "Flow" niet 

goed aan te sluiten. 

Kortom: als het beoefenen van TCC af en toe, of geregeld, een gevoel van geluk 

meebrengt door intense concentratie, dan is dat prachtig. Maar TCC reduceren tot 

het zoeken van Flow, zou de beoefenaar sterk op het verkeerde been zetten. In 

TCC immers draait alles om het evenwicht en de wisselwerking van Yin en Yang, 

van licht en donker. We hebben beide nodig voor een volledige beoefening. 

Verder lezen: 
http://psychology.about.com/od/PositivePsychology/a/flow.htm 

http://jhp.sagepub.com/content/44/1/9.abstract 

http://nymag.com/news/features/17573/index7.html 
 

 

VREDESCULTUUR 

De vele gezichten van geweld: Johan Galtung als pionier. 

In veel krijgskunsttraining stelt men dikwijls, om het louter zelfverdedigings- 

karakter te benadrukken,  dat men niet als eerste mag slaan. Maar wat als die 

eerste slag een reactie is op emotioneel geweld ? Op de radio hoor je nu het 

spotje: "La violence psychologique, c'est de la violence tout court". 

Het benoemen van een handeling als geweld, en zo de mogelijke verdoezelingen 

erover wegnemen, is een van de meest fundamentele aspecten van 

geweldloosheid. Men kan niet geweld-loos zijn, als men niet weet wat geweld 

concreet inhoudt. Is geweld alleen fysiek ? Zelfs de term "fysiek geweld" is 

onduidelijk. Vergiftiging door milieuvervuiling werkt ook in op de fysieke toestand 

van mensen, en hoort die er dan ook bij ?  

Het is de grote verdienste van Johan Galtung, een socioloog van Noorse afkomst,  

om hier meer duidelijkheid over te scheppen. Hij definieerde de term "structureel 

geweld", het onderbrengen van mensen in vakjes van "de goeden" versus "de 

http://psychology.about.com/od/PositivePsychology/a/flow.htm
http://jhp.sagepub.com/content/44/1/9.abstract
http://nymag.com/news/features/17573/index7.html
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slechten", "de uitverkorenen" tegenover de "verworpenen", met andere woorden hij 

omschreef maatschappelijke polarisering als geweldvorm. 

Structureel geweld kan fysiek geweld verantwoorden ("Het is toch maar een 

zwarte"), en wordt in stand gehouden door psychologisch-emotioneel geweld: "Wie 

denk je wel dat je bent om mij zo toe te spreken… ? Ben je vergeten dat je zwart 

bent ? ". Propaganda levert daarvoor het nodige "intellectueel" materiaal. 

Geweldloosheid kan je best zien als "geen geweld gebruiken, tenzij het niet anders 

kan". Echter, "niet als eerste slaan", betekent dat je mag slaan naar hartenlust, 

zolang je niet zelf begint. Kwestie van de andere te treiteren tot die het niet meer 

aankan… , en dan wordt die slachtoffer en dader tegelijk. Zulke manipulaties zijn 

al een geweldvorm op zich. 

In 1959 stichtte Johan Galtung het "Peace Research Institute", en hij startte 

"Journal of Peace Research" in 1964. In 1987 kreeg hij de Alternatieve Nobel-Prijs, 

en in 1993 richtte hij mee "Transcend" op, een "Peace, Development and 

Environment Network". De invloed van zijn werk kan moeilijk overschat worden, al 

krijgt hij, uiteraard, ook veel kritiek. 

Verder lezen: 
http://www.transcend.org/galtung/ 

 

CARTOON 

 

http://www.transcend.org/galtung/

