
 

                                                                                                                                                     
 
 

QUOTES LAO TZU 
De mooiste quotes van Lao Tzu 

• Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht. 

• Iemand die vlug instemt, wordt zelden geloofd. Iemand die denkt dat de dingen gemakkelijk 
gaan, komt veel problemen tegen.  

• Haal voordeel uit wat is, maar zie het nut van wat niet is. 

• De natuur heeft geen haast en toch komt alles voor elkaar. 

• Zonder zelf kleiner te worden kan men anderen doen groeien. 

• Wie anderen overwint is sterk, wie zichzelf overwint is machtig. 

• Aan de geest die stil is, geeft het hele universum zich over. 

• Het nut van een pot komt voort uit zijn leegheid. 

• De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan. 

• Wat je wilt hebben, moet je eerst geven. 

• De wijze weet zonder te reizen, heeft inzicht zonder te kijken, bereikt iets zonder te handelen. 

• Wie veel schatten vergaart, heeft veel te verliezen. 

• De wijze vergoedt kwaad met goed. 

• Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht. 

• Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets. 

• Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel 
even pakken. 

• Uit iets is wel voordeel te halen, maar iets bruikbaars vinden we alleen in het niets. 

• Vertel me en ik luister; laat me zien en ik kijk; laat het me beleven en ik leer. 

• De echte meesters komen binnen langs de achterdeur. 

• Leven is leven in relatie. 

• Alle grote dingen komen voort uit het onbelangrijke. Daarom streeft de wijze nooit naar het 
grote. Op die manier kan hij grote dingen bereiken. 

• Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven; spreken leren wij al eerder. 

• De Grote Weg is vlak maar mensen begaan liever de bergpaden. 

• De wetende is karig met zijn woorden; de woordenrijke is onwetend. 

• Wie het kleine ziet, heeft inzicht. Wie in zachtheid verblijft, heeft kracht. 

• Genoeg hebben is geluk. Meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle dingen, 
echter vooral voor geld. 

• Wie zeer integer is, legt daar geen nadruk op. 

• Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voordat de chaos intreedt. 

• Als je goed naar de staart van de kikker kijkt, zie je dat hij er geen heeft. 
 


