
Eenenzestig

Een groot land zou omlaag moeten stromen als een rivier,
waarin de wereld samenvloeit.

De wereld is het vrouwelijke,
het vrouwelijke in onveranderlijke stilte,
dat het mannelijke overwint.

Neem om stil te zijn de mindere positie in.

Daarom verlaagt het grote land zich voor het kleinere.

Kleine landen die lager staan,
worden geregeerd door het grote land.

Kleine landen stellen zich nederig op
om tot een akkoord te komen met een groot land.

Zo vernederen sommigen zich om te regeren,
anderen stellen zich nederig op om zich te laten regeren.

Een groot land wil vooral eenheid, waarin het kan zorgen voor mensen.
Een klein land wil zich het liefst in dienst stellen van het volk.

Willen beide hun wensen vervuld zien,
dan moet de grootste de mindere worden.

Eenenzestig

Een grote staat is de diepste stroom van de wereld,
waarin alle rivieren zich storten;
ze is het veld van de wereld, en de vrouw van de wereld,
het vrouwelijke overwint het mannelijke altijd door rust.
Rust wordt gebruikt als middel om zichzelf te vernederen.
Zo vernedert een grote staat zich voor een kleine, voordat ze die in bezit neemt.
Een kleine staat vernedert zich voor een grote, voordat ze die in bezit neemt.
Sommigen vernederen zich om te nemen, 
anderen vernederen zich om te verzamelen.
Een grote staat wil niets liever dan vele mensen verzamelen en beschermen,
en een kleine staat begeert niets liever dan nog meer te doen.
Wanneer beide hun wensen willen verwerkelijken, dient de grote zich te vernederen.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Eenenzestg

Een groot rijk is als een diepe bedding waar ales naar te stoomt.
Het is het vrouwelijke van de wereld.
Het vrouwelijke bedwingt het mannelijke door de kalmt.
Door de kalmt neemt het de laagst plek in.

Een groot rijk is nederig tgenover een klein, en overwint het.
Een klein rijk is nederig tgenover een groot, en wint het voor zich.
Beide dient de nederigheid.
Een groot rijk wil omsluitn en zorg dragen.
Een klein rijk wil erin opgaan en het dienen.
Beider belang is gediend wanneer het grootst zich het kleinst maakt.

Eenenzestig

Een groot land dat zich stroomafwaarts plaatst,
is de vrouwelijkheid van de wereld;
daar waar de wereld gemeenschap heeft.

Het vrouwelijke in stilte overwint immer het mannelijke
door stil onder te gaan liggen.

Als een groot land zich zo onder een klein land plaatst,
dan wint het van dat kleine land.

Als een klein land zich onder een groot land bevindt,
dan het wint het van dat grote land.

Het ene land moet de lagere positie innemen om dit te bereiken,
terwijl het andere dit doet vanuit de lagere positie [die het al 
heeft].

Wat een groot land wil, gaat niet verder dan toevoegen aan zijn 
bevolking.
Een klein land wil alleen toetreden om werk te vinden voor zijn 
bevolking.

Opdat beide bereiken wat ze willen is het dus het beste dat het 
grote land zich onder het kleine plaatst.

[Michael Baker; K. Schipper]


