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Voorwoord

De Chinese filosofie, en met name het daoïsme, staat al decennia- 
lang in de belangstelling. Velen richten hun leven in volgens oos-
terse principes, en ook de hieruit voortvloeiende geneeskunst, 
huis- en landschapsinrichting (feng shui) en zelfverdedigingskunst 
(tai chi) vinden hun doelgroep in het Westen. Onder al deze uitin-
gen van de Chinese cultuur is één gemene deler te vinden die de 
fundering van de Chinese filosofie bevat: de I Tjing, het Boek der 
Veranderingen. De I Tjing wordt gezien als de basis waar de gehe-
le Chinese samenleving op is gestoeld, en de wereldbeschouwing 
die uit het boek naar voren komt vindt zijn toepassing in alle facet-
ten van de Chinese samenleving. In de vele bronboeken van de 
verschillende filosofische stromingen uit China wordt de I Tjing 
regelmatig aangehaald.

Het Boek der Veranderingen leert ons de unieke onderliggende 
structuur in een situatie te ontdekken waar we vervolgens ons han-
delen op kunnen aanpassen. Dit is de grote kracht van de I Tjing: 
dat we de waarde en uitwerking van ons eigen denken en handelen 
leren kennen en dit kunnen aanpassen wanneer de situatie daar om 
vraagt. De I Tjing voorspelt geen toekomst, maar vertelt je de es-
sentie van elk moment. Hierdoor kun je dat moment objectief be-
grijpen en beleven. Nelleke Versteegen-Van Luyn, die mij in 1986 
lesgaf in de I Tjing, verwoordt het zo:

Hoe frapperend de uitspraken van de I Tjing soms ook zijn, het 
gaat met betrekking tot de vraag ‘Wat moet ik doen?’ vooral 
om de praktische interpretatie: handelingsalternatieven vin-
den in de gegeven omstandigheden. Letterlijk! Alleen daar-
door zet men zélf een proces van verandering in gang, waar 
men niet meer het slachtoffer van is maar medeverantwoorde-
lijk voor. Hoe eenvoudiger deze handelingen zijn, hoe beter. 
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Hoe eenvoudiger, hoe duidelijker. Hoe duidelijker, hoe beter 
toepasbaar in de dagelijkse situatie. Voorbeeld: een vrouw in 
een scheidingssituatie trok de tekst met als titel ‘Verminderen’. 
Doordat dat woord en de inhoud van de tekst zo treffend waren 
in de gegeven situatie, zag zij in dat zij zelf het proces van ver-
mindering ter hand moest nemen. Dus gaf zij de vermindering 
in alle mogelijke vormen gestalte. Bleef thuis, zocht geen com-
pensaties, liet haar teveel aan make-up achterwege, kleedde 
zich sober, at en dronk eenvoudig en was spaarzaam in haar 
uitgaven. Zij leerde voor het eerst om zonder angst alleen te 
zijn. Er ontstond een herwaardering van vele materiële en im-
materiële zaken. De hoopvolle troostende gedachte in de oude 
tekst van de I Tjing dat ‘vermindering het begin van bloei’1 is, 
had zij zelf gestalte gegeven. Zo werd de verandering, die ge-
wekt werd en gestalte kreeg, daardoor een levend geheel en 
werkte vormend in de hele persoonlijkheid. Vooral ten aanzien 
van de houding ten opzichte van de eigen situatie en de moge-
lijkheden die gebruikt werden. Deze verandering van houding 
is blijvend en daarop kan men steeds terugvallen bij elke keus 
of vraag die zich voordoet. Er is geen Verandering mogelijk 
zonder dat men er iets voor doet. Het handelen is de onmiddel-
lijke consequentie van de wens tot verandering, het zoeken naar 
en het vinden van de zin.2

Het gebruik van de I Tjing is niet moeilijk als je weet hoe het boek 
in elkaar steekt en hoe je de verschillende onderdelen als de 
hexagrammen, trigrammen en de tekst kunt lezen. Dit boek gaat je 
daarbij helpen en leert je stap voor stap hoe je de I Tjing kunt toe-
passen in je leven. Het in 1999 bij AnkhHermes verschenen Anker-
tje met dezelfde titel is opgenomen in dit boek en aangevuld met 
nieuw materiaal en recente inzichten. Het boek is gericht op de 
absolute beginner, maar zal ook de doorgewinterde gebruiker op 
nieuwe ideeën brengen.

Mijn dank gaat uit naar Carla Hofland, die de eerste versie van dit 
boek heeft nagekeken op grove fouten en waardevolle suggesties 

1 I Tjing; p. 454
2 Luyn 1984
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heeft gegeven waardoor de inhoud op menig punt is verbeterd. Te-
vens wil ik Jack Kuo en Amy Chang bedanken voor hun toestem-
ming om de afbeeldingen uit het hoofdstuk over het duizendblad-
orakel te gebruiken. Als laatste wil ik de I Tjing Ontmoeten Groep 
bedanken: de tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn nog steeds een 
bron van inspiratie en hebben mede dit boek gevormd.

Harmen Mesker
e-mail: harmen@yjcn.nl
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Inleiding

Meester Kong raadpleegde de I Tjing en verkreeg daarbij het 
teken ‘De Bekoorlijkheid’. Dit voelde hij als onheilbrengend. 
Zigong sprak: ‘De Bekoorlijkheid is toch een gunstig teken, 
waarom zou het onheilbrengend zijn?’ Meester Kong sprak: 
‘Dit teken gaat over de uiterlijke schijn waarbij kleuren worden 
vermengd met als enig doel het aangezicht te verfraaien. Maar 
wit zou wit moeten zijn en zwart moet zwart zijn, dat is ten min-
ste duidelijk. Als dit teken iets over mij zegt, wat zou er dan aan 
De Bekoorlijkheid gunstig zijn?’ Daarom wordt er gezegd: wat 
de deugdzame man aan de dingen het meeste haat is als ze geen 
zekerheid hebben. Wat de wereld het meeste haat is als iemand 
onbetrouwbaar in zijn handelen is. Als iemand onbetrouwbaar 
is, dan willen zelfs de rovers niets met hem te maken hebben, en 
maken dieven geen plannen met hem.1

De Meester Kong waarover hier wordt gesproken is niemand 
minder dan Confucius, de grootste wijsgeer en filosoof van Chi-
na. Het orakel dat hij raadpleegt is de ‘I Tjing’, wat vertaald bete-
kent ‘Het Klassieke Boek der Veranderingen’. Er zijn meer van 
dit soort verhalen over Confucius, waarin hij advies zoekt bij dit 
oude boek. Als we deze legenden mogen geloven, had ook hij, 
met zijn volledige kennis van oude rituelen en gebruiken, regel-
matig de wijsheid die uit dit boek naar voren komt nodig, als on-
partijdig helper bij vraagstukken. Het moet wel een uitzonderlijk 
boek zijn, wil het de wijste man die ooit in de geschiedenis van 
China heeft geleefd van dienst kunnen zijn.
De I Tjing is dan ook niet zomaar een boek. In de I Tjing vinden 
we de basisfilosofie van de Chinese samenleving: de principes van 
Yin en Yang, het passieve en actieve principe, de twee oermachten 

1 Knoblock 2000, p. 577-578
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die in hun oneindige wisselwerking de loop der dingen tot in detail 
vormgeven. De wisselwerking tussen deze machten vindt zijn 
praktische toepassing in de I Tjing.

De inhoud
De I Tjing bestaat uit vierenzestig hoofdstukken. Elk hoofdstuk 
kan gezien worden als een vervolg op het vorige, maar dit is niet 
noodzakelijk voor het lezen van het boek en voor het raadplegen 
van het boek is het doorgaans niet van belang. Meestal worden de 
hoofdstukken los van elkaar gezien. Elk hoofdstuk draait om een 
tekentje dat is opgebouwd uit zes hele en/of gebroken lijnen. Zo’n 
tekentje, hier in het Westen ‘hexagram’ genoemd, zou er zo uit 
kunnen zien:

䷱
Elk hexagram heeft een naam, en dit hexagram heet ‘De Spijspot’. 
De verdeling van de hele en gebroken lijnen mag geheel willekeurig 
zijn; in totaal zijn er vierenzestig combinaties mogelijk. In zo’n 
hexagram zien we gelijk het principe van Yin en Yang terug, want de 
hele lijnen staan voor Yang en de gebroken lijnen voor Yin. Wat de 
I Tjing met die vierenzestig hexagrammen probeert te zeggen is het 
volgende:

Alles in het universum bestaat uit een wisselwerking tussen Yin en 
Yang. Yang is beweging, actie. Yin is rust, reactie. Het één kan niet 
zonder het ander, en als je het ene noemt impliceer je automatisch 
het andere. Als Yang beweging is, is Yin de achtergrond waartegen 
de beweging zichtbaar is.
Elke situatie in dit universum kan worden weergegeven door één 
van de hexagrammen van de I Tjing, met andere woorden, op elk 
voorval, elke gelegenheid is een hexagram van toepassing dat de 
kern bevat van die situatie. Tezamen bevatten de vierenzestig 
hexagrammen dus het gehele universum.
De betekenis van elk hexagram is niet willekeurig, er zit een rede-
nering achter die te herleiden is uit de structuur van het hexagram. 
Een hexagram is namelijk meer dan een willekeurige verzameling 
van hele en gebroken lijnen. Er zijn elementen in te ontdekken die 
het hexagram zijn waarde geven. De belangrijkste elementen vin-
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den we als we een hexagram in tweeën splitsen. Als we dat doen 
met het eerder genoemde hexagram ‘De Spijspot’, dan krijgen we 
de volgende stukjes:

☲  ☴
Je ziet nu twee stukjes van elk drie lijnen, de zogenaamde ‘trigram-
men’. Deze trigrammen hebben, net als de hexagrammen zelf, een 
naam en een betekenis. Bij dit hexagram heet het bovenste trigram 
‘Het Vuur’, als eigenschap heeft het ‘vasthechten aan’. Het onderste 
trigram heet ‘De Wind’, en als eigenschap heeft dit ‘indringen’. Zo 
zijn er acht trigrammen te onderscheiden.

Bij elk hexagram is in de loop der tijden een stukje tekst geschre-
ven, meestal vertaald als ‘Het Oordeel’, dat in symbolische be-
grippen een advies bevat die bij de situatie hoort die door het 
hexagram wordt geschetst. Daarnaast is er nog een stukje tekst, 
‘Het Beeld’, dat een voorbeeldsituatie of -handeling geeft die bij 
het hexagram past.

Toepassing
Omdat elke situatie kan worden weergegeven door een hexagram uit 
de I Tjing, kun je de I Tjing om advies vragen bij vraagstukken en 
problemen. De I Tjing kan je dan zeggen: ‘Je zit nu in déze fase, en 
je kunt nu het beste dít doen’. Hiermee geeft de I Tjing doe-gerichte 
informatie die je uit de door het probleem geschapen impasse kan 
halen.
Precies zoals Confucius deed in het verhaal waarmee dit hoofd-
stuk begint. Confucius was een man die zich uitermate had ver-
diept in de oude rituelen van de Zhou-dynastie (ca. 1046-256 v.
Chr.), de dynastie waarin hij leefde maar die in zijn tijd in verval 
was geraakt en ten einde liep. Hij was zeer nauwkeurig op de 
hoogte van alle regeltjes, wetten en gebruiken die in het begin van 
de Zhou-dynastie golden.
Het hexagram ‘De Bekoorlijkheid’ kan een situatie schetsen die 
door uiterlijk vertoon er aantrekkelijk uitziet, maar bij nadere be-
schouwing weinig voorstelt en een holle inhoud heeft. Misschien 
dat de I Tjing Confucius probeerde duidelijk te maken dat rituelen 
geen waarde hebben zonder de juiste innerlijke houding. Als de 
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I Tjing dit probeerde te zeggen kan ik me voorstellen dat Confu-
cius zich door dit antwoord onbehaaglijk voelde …

De I Tjing: een boek voor iedereen

De tand van een gecastreerd everzwijn. Heil!1

Hij fladdert omlaag, niet pochend op rijkdom,
Te samen met zijn naaste, argeloos en oprecht.2

Stilhouden van zijn romp. Geen blaam.3

Het zijn maar een paar teksten uit de I Tjing die je voorgeschoteld 
kunt krijgen als je het boek raadpleegt. Wie niet bekend is met de 
Chinese symboliek die hierin naar voren komt, kan de zin ervan 
ontgaan. Een argeloze lezer zou kunnen denken dat er in deze zin-
nen een Groot Geheim verborgen zit, dat in cryptische taal gestal-
te is gegeven. Mystieke kennis, geopenbaard door een ingewijde, 
is wellicht nodig om tot het Mysterie van de I Tjing door te drin-
gen; jarenlange studie moet wel vereist zijn om deze taal te begrij-
pen. De I Tjing: een ondoorgrondelijk boek, wijs misschien, maar 
in al zijn wijsheid niet te bevatten.

Gelukkig valt dit reuze mee. De I Tjing kent geen geheimen: ieder-
een die de moeite wil nemen om zich de grondbeginselen van het 
boek eigen te maken, krijgt toegang tot een wereld die in eenvou-
dige regels het hele universum omvat. De I Tjing is niet moeilijk. 
De I Tjing is te begrijpen, juist omdat de regels voor het gebruik 
van dit eeuwenoude boek zo eenvoudig zijn. Het zijn regels die 
zijn ontstaan door te kijken naar de natuur in en om ons heen: zij 
zijn te herkennen en te vatten voor iedereen die dat wil. De I Tjing 
sluit niemand uit, de I Tjing is voor iedereen.

Maar het boek is geschreven in het oude China van meer dan 2500 
jaar terug, en bevat het beknopte taalgebruik dat toen werd gehan-

1 Hexagram 26, 5de lijn
2 Hexagram 11, 4de lijn
3 Hexagram 52, 4de lijn

VBK_AnkhHermes_De_I_Tjing_stap_voor_stap_proef4.indd   16 31-3-2017   14:00:21



17

teerd: het schrift had zich nog niet zo ver ontwikkeld dat complexe 
en abstracte uitdrukkingen moeiteloos door tekst konden worden 
overgebracht. Dat was toen ook nog niet aan de orde, men had het 
al druk genoeg met zichzelf in leven houden, en filosofie kwam 
nog maar net om de hoek kijken. De woorden van de I Tjing zijn 
dan ook heel praktisch, en bevatten vele verwijzingen naar concre-
te situaties. Dit maakt de I Tjing een boek van de praktijk. De situa-
ties die worden geschilderd stammen echter uit die oude Chinese 
cultuur, en daar ligt vaak het struikelblok voor de westerling die 
hiermee niet vertrouwd is. Moet je dan half Chinees zijn om de taal 
van de I Tjing te kunnen snappen? Het zal wellicht helpen, maar 
het is geen absolute voorwaarde. Want de taal van de I Tjing is 
universeel, en niet louter gebonden aan de cultuur waarin ze is ont-
staan.

Maar beter dan dit te lezen, is het ervaren. Dit boek richt zich dan 
ook op de praktijk van de I Tjing, het gebruik van het boek in het 
leven. Het bekijkt de I Tjing als datgene waarvoor het ‘t meest 
wordt gebruikt: als orakel. Je kunt vragen stellen aan het boek, en 
het verkregen antwoord overwegen en toepassen in jouw situatie. 
Dit boek zal je daar stap voor stap bij begeleiden, en tevens zal het 
je iets vertellen over de achtergrond en inhoud van de I Tjing.
Er wordt van uitgegaan dat je de herziene editie van de I Tjing-ver-
taling van Richard Wilhelm in huis hebt (21ste druk of later), dit is 
het grote zwarte boek zoals dat door uitgeverij AnkhHermes wordt 
uitgegeven. Dit is wereldwijd de meest verkochte I Tjing-verta-
ling. Onder sommige hoofdstukken in dit boek zie je de regel ‘lees-
stof’ staan, met daarachter een verwijzing naar een tekst in de 
I Tjing-vertaling. Hiermee wordt verwezen naar een toelichting in 
de I Tjing van Wilhelm die aansluit bij wat er in het hoofdstuk is 
behandeld.

Zoals gezegd is de I Tjing een boek van de praktijk. Dus: pak pen 
en papier, en drie gelijke munten. We gaan aan de slag!

* * *

Leesstof: Woord Vooraf en Inleiding van Richard Wilhelm, p. 35-46.

VBK_AnkhHermes_De_I_Tjing_stap_voor_stap_proef4.indd   17 31-3-2017   14:00:21



19

Stap 1: De vraag

De I Tjing is een orakel. Eenvoudig gezegd betekent dit dat je vra-
gen aan het boek kunt stellen, en dat je daar in symbolische begrip-
pen een antwoord op krijgt. Meer dan dit is het niet, dus het ge-
bruik lijkt vrij simpel. Vragen stellen is immers niet moeilijk. Maar 
voor een duidelijk antwoord zul je goed moeten weten wat je wilt 
vragen aan de I Tjing. Het formuleren van de juiste vraag luistert 
vrij nauw, want het antwoord dat je van de I Tjing krijgt is in zeke-
re zin een weerspiegeling van de vraag. Een duidelijke vraag geeft 
doorgaans een duidelijk antwoord. Daarom is het ‘de juiste vraag’ 
waar we ons eerst mee bezig gaan houden En: wat kun je vragen 
aan de I Tjing?

De I Tjing bevat een gesloten ordening, bestaande uit de vierenzes-
tig hoofdstukken van het boek. In symbolische termen bevat deze 
ordening alle mogelijke situaties in het universum. Dit is niet niks: 
alles in het universum, of het nu in ons of buiten ons is, kan worden 
weergegeven door een hoofdstuk uit de I Tjing. Automatisch houdt 
dit in dat alle denkbare vragen aan de I Tjing gesteld kunnen wor-
den, want als de I Tjing het hele universum omvat, kunnen ook alle 
mogelijke antwoorden worden weergeven door een hoofdstuk uit 
de I Tjing. Dit is de kracht van de I Tjing, maar het is een kracht die 
zich niet laat misbruiken. In principe kan alles gevraagd worden 
aan de I Tjing, de praktijk leert echter dat de I Tjing alleen ant-
woord geeft op de vragen die op dat moment werkelijk relevant 
zijn. Wat niet ter zake doet wordt eenvoudigweg niet, of beter: niet 
begrijpelijk, beantwoord. Juist daarom is het zo belangrijk om uit 
te vinden wat voor jou werkelijk belangrijk is, en wat je werkelijk 
aan informatie nodig hebt om verder te kunnen in de situatie waar-
voor je de I Tjing raadpleegt.

VBK_AnkhHermes_De_I_Tjing_stap_voor_stap_proef4.indd   19 31-3-2017   14:00:21



20

Het herkennen van de juiste vraag, de vraag die de essentie van de 
situatie bevat, leer je door de I Tjing regelmatig te gebruiken. La-
ten we daar eens een begin mee maken. Pak pen en papier, en 
schrijf, nadat je de volgende aangrijpingspunten hebt gelezen, de 
vraag op waar je op dit moment het liefst antwoord op zou willen 
hebben. Wat ook heel goed is, is een apart schrift te pakken waarin 
je al je I Tjing-vragen bijhoudt. Je kunt later dan altijd je inzichten 
nog eens overlezen en aanvullen. Als je al je I Tjing-sessies op 
deze manier bijhoudt, krijg je een mooi overzicht van wat je in de 
loop der tijd zoal hebt gegooid. Wellicht dat er dan patronen aan 
het licht komen.

Tips
– Probeer de essentie van de situatie samen te vatten in één tref-

woord. Bijvoorbeeld, als je niet weet wat je moet doen, zou het 
trefwoord ‘twijfel’ kunnen zijn. Je vraag aan de I Tjing zou dan 
kunnen worden: ‘Wat moet ik doen om deze twijfel op te lossen?’

– Als je een keuze moet maken uit verschillende alternatieven, is 
het belangrijk de verschillende keuzemogelijkheden te onder-
scheiden. Stel dat je twee verschillende banen aangeboden krijgt 
en je weet niet welke je moet kiezen, dan kun je aan de I Tjing 
vragen ‘Welke baan past het beste bij mij?’ Zijn de banen het-
zelfde (zijn het bijvoorbeeld allebei secretaressefuncties), maar 
zijn de bedrijven verschillend, dan zou de vraag beter kunnen 
zijn: ‘Welk bedrijf past het beste bij mij?’

– Vraag jezelf niet af of de I Tjing de vraag misschien belachelijk 
of niet belangrijk genoeg vindt. Als jij de vraag belangrijk vindt, 
is dat voldoende. Stel de vraag die jou op dit moment het meest 
bezighoudt.

– Stel vragen die over jezelf gaan, stel geen vragen over of voor 
een ander. Vragen als ‘Hoe gaat het met …?’ ‘Wat is voor … 
belangrijk?’ ‘Waar is … mee bezig?’ zijn een inbreuk op het 
privéleven van een ander, en de I Tjing hiervoor raadplegen zou 
omslachtig zijn als je de ander gewoon kunt vragen hoe het met 
hem of haar gaat. Als je het nodig vindt een vraag te stellen over 
of voor een ander, doe dit dan waar die ander bij is. Bedenk 
echter dat als jij de vraag stelt, het antwoord ook iets zegt over 
jou en jouw relatie tot die ander. De vraag en de vraagsteller 
zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het in zo’n geval 
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beter de ander de vraag te laten stellen waar hij of zij mee wor-
stelt.

– Vermijd vragen die de toekomst willen ontsluieren. Deze heb-
ben niet veel zin, tenzij je blijft zitten waar je zit en gaat wachten 
op wat onvermijdelijk zou moeten komen. Volgens de I Tjing 
ligt de toekomst niet vast, en kan je altijd bijsturen waar je wilt. 
Vragen waar de I Tjing bijzonder geschikt voor is zijn vragen 
die te maken hebben met nu en wat je moet doen om in het be-
treffende proces verder te komen.

– Goede vragen beginnen vaak met ‘Wat moet ik doen om …’, of 
‘Wat is de oorzaak van …’ Vragen die zo beginnen kan de 
I Tjing heel gericht beantwoorden. Ook een goede vraag kan 
zijn: ‘Is het goed om …’, maar kijk niet vreemd op als de I Tjing 
geen nadrukkelijk ‘ja’ of ‘nee’ geeft. Weinig verzoeken aan de 
I Tjing krijgen een nadrukkelijke afwijzing of beaming, het één 
is doorgaans niet minder, of slechter, dan het ander. De I Tjing 
beschouwt elk pad als nuttig en leerzaam, en zegt alleen wat de 
consequenties kunnen zijn van je keuze. Wat je hiermee doet is 
helemaal aan jou.

– Vermijd ‘of’-vragen: ‘Moet ik dit doen of moet ik dat doen?’. Je 
weet dan moeilijk of het antwoord op ‘dit’ of op ‘dat’ slaat. 
Vraag dan eerder ‘Is het goed om dit te doen?’. Eventueel kun 
je, als het antwoord niet nadrukkelijk ja of nee zegt, daarna nog 
altijd de vraag ‘Moet ik dat doen?’ aan de I Tjing voorleggen, en 
de twee antwoorden vergelijken.

– Probeer de vraag kort te houden. Lange omschrijvingen waar-
mee je de vraag toelicht zijn niet nodig, de I Tjing voelt goed 
aan wat er in je omgaat.

Is de vraag een absolute noodzaak?
Er zit een valkuil in het voorleggen van een concrete vraag aan de 
I Tjing. Een vraag is een afkadering binnen je situatie, je isoleert 
als het ware een aspect van het geheel en richt daar je aandacht op. 
Daarbij bestaat het risico dat je andere mogelijkheden of onmoge-
lijkheden negeert of ontkent. Ik kan aan de I Tjing vragen ‘Wat 
moet ik doen om deze baan als piloot te krijgen?’, maar als ik niet 
de vereiste opleidingen voor deze functie heb afgerond zal het ant-
woord van de I Tjing niet veel zinvols bijdragen. Zorgwekkender 
zijn vragen in de trant van ‘Hoe zorg ik dat hij van me houdt?’ 
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– een type vraag die vaak wordt losgelaten op de I Tjing. 
Liefde laat zich niet dwingen, en tevens maakt de liefde 
blind. Wie zich in zo’n gemoedstoestand bevindt kan het 
stellen van vragen aan de I Tjing beter vermijden.

In het oude China stelden ze gaan vragen aan de I Tjing; in plaats 
daarvan legden ze een (potentiële) situatie voor aan het boek. Je 
beschreef in het kort wat er aan de hand was, benoemde de elemen-
ten die er een rol in speelden, hoe je er zo in verzeild was geraakt, 
en vervolgens vroeg je middels de I Tjing aan de voorouders of 
geesten wat zij ervan dachten, waarbij je hoopte dat hun oordeel je 
zou helpen te bereiken wat je voor ogen had. Als hun oordeel in 
jouw nadeel uitpakte, kon je door het geven van offers proberen de 
voorouders aan jouw kant te krijgen, om vervolgens weer het ora-
kel te raadplegen, ditmaal hopend op een gunstiger uitkomst. Of je 
legde een gewenste situatie voor: ‘koning worden’, waarbij impli-
ciet in de stelling de huidige omstandigheden als leidend werden 
gezien. Je kon op die manier te weten komen of je zaken moest 
veranderen, moest ingrijpen, of dat de tendens in de door jou ge-
wenste richting ging. Het antwoord dat je van de I Tjing kreeg gaf 
op deze manier aan wat er nu speelde, het benadrukte wat er op dat 
moment belangrijk was. De focus werd zo bepaald door de I Tjing 
en niet door de vraagsteller.

Als we de oude manier van I Tjing-gebruik in onze huidige tijd 
toepassen, dan betekent dit dat we niet altijd een concrete vraag 
hoeven te hebben om de I Tjing zinvol te kunnen gebruiken. We 
mogen een gevoel hebben, een idee, of een wens, en door deze niet 
in een vraag te vangen maar in plaats daarvan de situatie in haar 
geheel voor te leggen, vertelt de I Tjing jou waar je nu op moet 
focussen.

Voorbeeldvragen
– In welke fase (van m’n leven) zit ik nu?
– Wat moet ik doen om deze impasse te doorbreken?
– Wat betekent deze relatie voor mij?
– Wat zou in deze situatie mijn houding moeten zijn?
– Hoe los ik dit conflict (met mijn baas, met mijn vriend(-in), met 

mijn buurman) op?
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– Waar moet ik vandaag mijn aandacht op richten?
– Wat zijn de consequenties als ik met deze baan stop?
– Wat is er aan de hand?
– Beschrijf de situatie voor me.

Als je het nog niet hebt gedaan, schrijf dan nu de vraag of situa
tie op waar je de I Tjing voor wilt raadplegen.
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