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I.1. De eeuwige weg

De eeuwige weg van de Tao wordt niet
langs de weg van het woord bereikt.
De eeuwige naam
is zonder naam.

Zonder woord is het begin van,
de bron van de 10.000 dingen.
Het woord is de moeder van,
behoeder der 10.000 dingen.

Wie zich van zijn behoeften bevrijdt,
geeft aan het Mysterie zijn vlees.
Wie voor zijn behoeften bezwijkt,
voert het Mysterie aan zijn lijf.

Die beide vormen één geheel,
maar raakten door de taal verdeeld.

Die eenheid is het Mysterie
in alle levende lijven.
In de poort van het Mysterie lonken
de 10.000 geheimen.




