Lao Tzu gezegden.
Een goede reiziger heeft geen vaste plannen, en is niet zinnens aan te komen.
Een leider is op zijn best als mensen nauwelijks weten dat hij bestaat, als zijn werk klaar is,
zijn doel bereikt, zullen ze zeggen; we hebben het zelf gedaan.
Alle moeilijke dingen komen voort uit wat makkelijk is, alle grote dingen uit wat klein is.
Ambitie zit met één hak vast in de bron, maar ze strekt haar vingers tot aan de hemel.
Een mier in beweging doet meer dan een sluimerende os.
Loop vooruit op het moeilijke door het makkelijke te beheersen.
In het centrum van uw wezen bevind zich het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je
wil.
Wees blij met wat je hebt, schep vreugde in hoe de dingen zijn. Als u zich realiseert dat er
niets mankeert behoort de hele wereld u toe.
Diep geliefd worden geeft je kracht, iemand diep liefhebben geeft je moed.
Geboren om onstuimig te zijn – leven om dit te ontgroeien.
Doe de moeilijke dingen als ze makkelijk zijn en doe de grote dingen als ze klein zijn.
Een reis van duizend mijl moet beginnen met één enkele stap.

Vul je tas tot de rand en je zal morsen, blijf je mes slijpen en het zal afstompen.
Geef een man een vis en verschaf hem voedsel voor één dag, leer hem hoe te vissen en
verschaf hem voedsel voor zijn leven.
Bestuur een natie zoals je een kleine vis zou koken, overdrijf niet te veel
Groots inderdaad is het superieure van creativiteit, waartoe alle wezens hun ontstaan schuldig
zijn en waarvan de gehele hemel is doordrongen.
Hij die anderen overwint is sterk, hij die zichzelf overwint is machtig.
Hij die anderen onvoldoende vertrouwt zal gewantrouwd worden.
Hij die tevreden is rijk.
Hij die anderen kent is verstandig, hij die zichzelf kent is scherpzinnig.
Hij die anderen kent is wijs, hij die zichzelf kent is verlicht.
Hij die beseft dat voldoende betekent voldoende zal altijd voldoende hebben.
Hij die weet zal er niet over praten, hij die erover praat weet niet.
Hij die verkrijgt heeft weinig, hij die verstrooit heeft veel.
Hij die meer praat is sneller uitgeput.
Gezondheid is het grootste bezit. Tevredenheid is de grootste schat. Vertrouwen is de grootste
vriend. Niet-zijn is de grootste vreugde.
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Als de Grote Weg vergaat ontstaat er moraal en recht. Wanneer slimheid en kennis ontstaan
zullen grote leugens bloeien. Wanneer families uiteen vallen komen er kinderlijke plicht en
liefde. Wanneer staten in verwarring zijn verschijnen er trouwe dienaren
Als je niet van richting verandert kun je terug op dezelfde koers belanden.
Als je beseft dat alles veranderd is er niets dat je wil vasthouden, als je niet bang bent te
sterven is er niets dat je niet kan bereiken.
Als je wil nemen moet je eerst geven, dit is het begin van kennis.
In je woning, leef dicht bij de grond. In je denken, houdt het eenvoudig. Bij conflicten, wees
eerlijk en vrijgevig. In het besturen, probeer niet te overheersen. Op het werk, doe wat je
prettig vind. In je gezin, wees volledig aanwezig.
In deze wereld is niets meer slaafs of zwakker dan water. Harde en sterke zaken kunnen in de
strijd ermee niet weerstaan.
Het is beter je eigen plicht te doen, hoe gebrekkig ze ook mag zijn; dan de plicht te volgen
van anderen, hoe perfect je ze ook uitvoert. Hij die zijn plicht doet zoals zijn eigen natuur ze
voorschrijft zondigt nooit.
Vriendelijkheid in woorden verwekt vertrouwen, vriendelijkheid in denken verwekt diepte,
vriendelijkheid in geven verwekt liefde.
Leven en dood zijn één draad, dezelfde lijn bekeken van verschillende zijden.
Leven is een serie van natuurlijke en spontane veranderingen, weersta dit niet – dit
veroorzaakt alleen zorgen. Laat werkelijkheid de werkelijkheid. Laat de dingen natuurlijk
voorwaarts vloeien op de manier dat ze doen.
Vereenvoudig duidelijkheid, omarm eenvoud, verminder egoïsme, heb weinig wensen.
Muziek in de ziel wordt gehoord tot in het universum.
Natuur haast zich niet, want alles is reeds verwezenlijkt.
Men kan zich niet spiegelen in stromend water. Alleen zij die inwendig vrede kennen kunnen
dit doorgeven aan anderen.
Reageer aangenaam, zelfs bij een onaangename behandeling.
Stilte is de bron van grote kracht.
Gesimuleerde wanorde vereist perfecte discipline; gesimuleerde angst vereist moed;
gesimuleerde zwakte vereist kracht.
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De carrière van de wijze kan twee kanten op; Hij wordt geëerd door allen in de wereld, zoals
een bloem zwaaiend met het hoofd, of hij verdwijnt in een zwijgend bos.
De wijze hamstert niet, alles geschonken te hebben aan anderen heeft hij nog meer, alles
gegeven hebbend aan aanderen is hijzelf zelfs rijker. Hoe meer hij anderen helpt, hoe meer het
hemzelf ten goede komt. De weg van de wijze is te handelen, niet te wedijveren.
De slechte leider wordt door het volk veracht. De goede leider wordt door het volk vereert. De
grote leider is hij waarbij de mensen zeggen, wij deden het zelf.
Woorden van waarheid klinken altijd paradoxaal.
Wie kennis heeft voorspeld niet, wie voorspeld heeft geen kennis.
Te weten, zelfs te denken dat men het niet weet is in orde, te weten, zelfs te denken dat men
weet zal leiden tot moeilijkheden.
Om mensen te leiden loop achter hen aan.
Iemand innig liefhebben geeft je kracht, door iemand innig geliefd worden geeft je moed.
Beseffen dat je iets niet begrijpt is een deugd, niet beseffen dat je iets niet begrijpt een defect.
Dingen zien in het zaad, dat is meesterlijk.
Aan de ziel die in rust is geeft het heelal zich over.
Behandel hen die goed zijn met goedheid, en behandel ook en die niet goed zijn met goedheid
Aldus wordt goedheid bereikt. Wees eerlijk tegenover degenen die eerlijk zijn, en wees ook
eerlijk tegenover degenen die niet eerlijk zijn. Aldus wordt eerlijkheid bereikt.
Als ik laat gaan wat ik ben bekom ik wat ik zou kunnen zijn.
Wanneer de maagdelijkheid verloren is verschijnt welwillendheid, wanneer welwillendheid
verloren is verschijnt juist gedrag, wanneer juist gedrag verloren is verschijnt een uitweg. De
uitweg is louter de schaduw van juist en waar, het begin van chaos.
Als je tevreden bent louter jezelf te zijn en je niet vergelijkt of wedijvert, zal iedereen je
respecteren.
Zonder buitenshuis te gaan kan men de wereld kennen, zonder buiten te kijken kan men de
weg naar de hemel zien, Hoe verder men gaat, het minder men weet.
Lao Tsu en de Tao Te ching, uitgewerkte versie op
http://www.verbodengeschriften.nl/html/overlaotzuendetaoteching.html
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