
Tweeënvijftig

De wereld heeft een vrouwelijke oorsprong
die de ‘moeder van de wereld’ genoemd kan worden.

Je moeder kennen, is haar kind kennen.
Als je haar kinderen gekend hebt, behoed haar op haar beurt dan ook.

Het leven eindigt zonder gevaar.
Doe je mond dicht.
Vergrendel de poort.
Leidt een leven zonder geploeter.

Open je mond en bemoei je met zaken
en zolang je leeft is er geen redding.

Het zien van het kleine verheldert.
Tederheid aanhouden wordt ‘kracht’ genoemd.
Gebruik dit licht om terug te keren naar verlichting en bespaar je tegenspoed.

Dit heet ‘eeuwige beoefening’.

Tweeënvijftig

Het begin van het heelal, zodra het gemanifesteerd wordt,
kun je beschouwen als haar moeder.
Als een man de moeder heeft gevonden, 
zal hij ook de kinderen kennen;
hoewel hij de kinderen heeft gekend, 

houdt hij zich toch aan de moeder;
zo zal hij, ook al vervalt zijn lichaam, nooit vergaan.
Als hij zijn mond sluit en zijn deuren sluit, 

kan hij nooit uitgeput raken.
Als hij zijn mond opent en zijn zaken doet toenemen, 

kan hij nooit gered worden.
Het kleine zien, wordt inzicht genoemd;
het zwakke vasthouden, wordt kracht genoemd.
Gebruik je licht, maar maak je helderheid;
zodoende zul je jezelf niet schaden.
Dit wordt het volgen van het eeuwige Tao genoemd.

Tweeënvijftg

Ales wat bestaat heeft een oorsprong 
en die oorsprong is de moeder van de wereld.

Wie de moeder bereikt, die kent de kinderen.
Wie de kinderen kent,  keert trug tt de moeder.
Hoewel vergankelijk, zal hij niet vergaan.

Sluit de poortn en dicht de gatn.
Aldus behoud je jezelf.
Treed naar buitn, begeef je in het gedoe,
en de elende is niet meer t overzien.

Het kleine opmerken is klaarheid.
Je zwak houden is kracht.
Gebruik het heldere licht, maar verblijf in het vage licht.
Stl je leven niet in de waagschaal, 

en je wordt omkleed met eeuwigheid.


