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Lao Tzu: Dao De Jing Knud Strandby Thomsen Hent PDF Det fortælles, at Lao Tzu i en alder af 80 år var i

færd med at forlade Kina, fordi ingen længere fulgte hans ord. Ved grænsen til Tibet blev han af
grænsevagten opfordret til at nedskrive sin lære, inden han forlod landet. På tre dage nedskrev han de 81 vers,
som tilsammen udgør Dao De Jing – det vigtigste skrift inden for daoismen. Et centralt begreb i bogen er

’ikke-handlen’ – wuwei – den skabende ro ved ikke at gribe ind i verdens gang. Ingen tvivl om, at den tid vi
lever i har brug for wuwei. Hvert vers har fået en overskrift, som går igen på de såkaldte ’daokort’.

Daokortene er et praktisk værktøj for den, som gerne vil opnå en dybere forståelse af teksten samt arbejde
med sin egen personlige udvikling og forsøge at ’Leve Dao’. Bogen indeholder desuden 81 illustrationer, som

supplerer daokortene i arbejdet med teksten. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med Dao De Jing.
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