LaoZi 5 - Menselijkheid en Gaia
Hemel en Aarde zijn inhumaan.
Ze behandelen de tienduizend dingen als
strohonden.
Wijzen zijn inhumaan.
Ze behandelen het volk als strohonden.
De ruimte tussen Hemel en Aarde is als een
blaasbalg,
leeg en onuitputtelijk,
en in beweging steeds meer voortbrengend.
Veel spreken leidt tot snelle uitputting
Het is verstandiger in stilte het lege midden te
houden
‘Strohonden werden in oude Chinese rituelen gebruikt als offer voor de goden en met grote eerbied
behandeld. Na afloop werden ze vertrapt en afgedankt. Als mensen het evenwicht op de planeet
(tussen hemel en aarde) blijven verstoren, ondergaan ze uiteindelijk hetzelfde lot’. John Gray,
Strohonden (2003)
'Succesvolle ecosystemen zijn complexe zichzelf aanpassende systemen, evenals succesvolle steden
en samenlevingen. Volgens het Gaia-concept van wetenschapper James Lovelock is de aarde als
geheel zo’n ingewikkeld zelfregulerend systeem. Een goed denkbare lange termijn zelfregulatie,
één die ons allemaal zou moeten interesseren, is dat de aarde zich uit zelfbescherming misschien
wel van de mens als soort zal ontdoen. Of dat wel of niet gaat gebeuren zou wel eens af kunnen
hangen of we in staat zullen zijn de complexe regelmechanismen van het “systeem aarde” te
doorgronden en of we dan vervolgens wijs genoeg zullen zijn om ons aan die regels te
conformeren.'
Len Fisher, 'Zwermintelligentie' (2009)
‘Hemel en Aarde zijn niet menselijk, de Wijze die het voorbeeld van Hemel en Aarde volgt is dat
evenmin. De Confucianisten hebben menselijkheid tot het hoogste cultuurgoed gemaakt. Het
contrast tussen Taoïst en Confucianist kan niet groter zijn.
LaoZi snijdt radicaal door alles heen wat met de weg van de
cultuur te maken heeft. Bij de confucianisten staat de
relatie tussen mensen centraal in de opbouw van een
samenleving. Ieder mens wordt aangespoord zijn mens-zijn
te ontplooien in relatie tot de ander. Zo ontstaat een
samenleving waarin men in vrede samenleeft.
De schaduwzijde van deze aanpak krijgt gestalte in het vaak
op groteske wijze inperken van de individuele vrijheid door
extreme normen en waarden op te leggen. De cultuur is dan
op te vatten als een collectieve persoonlijkheid die,
belichaamd door de machthebber(s), streeft naar eeuwige
continuïteit en zekerheid. De unieke individualiteit wordt
daarvoor opgeofferd.
Dat is voor de Taoist onaanvaardbaar. Die vraagt zich af hoe hij als instrument van Tao, de weg van
de natuur, zich tot de natuurlijke wereld kan verhouden’
Jaap Voigt, Dao De Jing (2003). Opnieuw uitgegeven in 2011 - Prachtig boek!

