
Drieënzestig

Handel zonder doen. Werk zonder zwoegen. Geniet zonder proeven.

Groot, klein, veel, weinig – 
reageer met deugdzaamheid op kwaadwilligheid.
Bereid je voor op moeilijkheden als het gemakkelijk is.
Pak het grote aan als het nog klein is.

De moeilijkste dingen in het leven beginnen terwijl het gemakkelijk is.
De grootste zaken in het leven beginnen altijd met iets kleins.

Daarom streeft de wijze nooit naar grootheid,
en bereikt grootheid op die manier.

Zeker is dat lichtzinnige beloften weinig vertrouwen wekken.
Wanneer de zaken te gemakkelijk zijn, wacht moeilijkheid.

Daarom aanvaardt de wijze wat moeilijk is 
zodat dingen uiteindelijk niet zwaar vallen.

Drieënzestig

Betracht het niet-handelen, begin geen onderneming, proef het smakeloze.
De wijze begeert het begeerteloze, 
hij hecht geen waarde aan wat moeilijk te krijgen is.
Hij leert geen geleerdheid, maar beschouwt wat anderen hebben doorgemaakt.
Zo laat hij alle dingen hun natuurlijke loop gaan, 
en waagt zich niet aan handelen.
Beschouw het kleine als groot en het weinige als veel.
Leid de moeilijken zolang zij meegaand zijn;
en de groten zolang zij nog klein zijn.

De boom die door mensenarmen niet omspannen kan worden, verrees uit een tere scheut;
de toren van negen verdiepingen werd opgebouwd uit een hoop aarde.
Een reis van vele honderden kilometers begint op het punt van iemands voet [uit 64].

Daarom streeft de wijze nooit naar grote dingen, 
en kan aldus heet grote tot stand brengen.
Wie gemakkelijk beloften geeft, houdt zelden zijn woord.
Wie vele dingen gemakkelijk vindt, zal vele moeilijkheden ontmoeten.
Daarom vindt de wijze de dingen moeilijk, en ontmoet dus nooit moeilijkheden.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Drieënzestg

Doe door t latn. Breng tt stand vanuit stlstand. Weet vanuit niet-wetn.
Wees groot in het kleine en zie het vele in het weinige.
Beantwoord onrecht zoals de natuur doet: met waarachtgheid.

Bereid het moeilijke voor vanuit het makkelijke.
Een heet bord soep begin je aan de rand.
De moeilijkst dingen tr wereld beginnen heel makkelijk;
de grootst dingen beginnen heel klein.
De wijze onderneemt geen grot dingen en juist dat is zijn grootsheid.

Hij die veel belooft is zelden veelbelovend.
Hij die ales licht neemt krijgt het zwaar t verduren.

De wijze verwacht overal moeilijkheden en ondervindt ze nergens.

Drieënzestig

Doe door niets te doen. Grijp in door op te geven.
Proef wat geen smaak heeft. 
Zie het kleine als groot, wat weinig is als veel. 
Beantwoord haat met innerlijke kracht.

Bereid je voor op het moeilijke zolang alles nog 
gemakkelijk is. Doe iets groots terwijl alles nog klein is.
Want de moeilijkste dingen in de wereld komen uit 

wat eens eenvoudig was; 
de grootste kwesties uit wat aanvankelijk klein was.

Daarom streeft de Wijze nooit naar het het grote:
zo is hij in staat het grote te verwezenlijken.

Zij die te lichtvaardig iets beloven schieten 
ongetwijfeld tekort in geloofwaardigheid.

Zij die zaken te makkelijk achten zullen zeker veel
moeilijkheden ondervinden.

Daarom beschouwt de Wijze ze als moeilijk: 
zo heeft hij nooit moeilijkheden.

[Michael Baker; Kristofer Schipper]


