


Bevezető
A hozzáértők tudják, hogy A változások Symbolonja egy sokkal 
átfogóbb műnek csupán egyetlen értelmezési módja. A legkisebb 
és legzsengébb leánya egy kiterjedt családnak, amely bő száz 
nemzedéket vonultat fel a keleti, és mintegy hat generációt a 
nyugati világban. E család neve: Ji Csing.
Minthogy ez a háromezer esztendőt maga mögött tudó játék 
mindenkor az orákulum szerepét töltötte be, úgy az általunk 
elkészített változat célja is az, hogy orákulumként adjon taná-
csot.
De mi végre ez az új változat?
Miért nem maradhatunk a régi, jól bevált megfogalmazásoknál? 
Hát nincs forgalomban épp elég – legalább nyolcvanféle – kom-
mentár az őseredetihez? Tekintve magas színvonalukat, jósze-
rével nem felülmúlhatatlanok ezek a művek? Különösen a nagy 
sinológus és emberismerő Richard Wilhelm munkája, az első 
ízben 1924-ben megjelent Ji Csing-kommentár áll toronymagasan 
az élen. Habozás nélkül fejet hajtok előtte, akit a Ji Csing-kutatás 
Freudjának is nevezhetek: nálánál mélyebben aligha hatolhat em-
ber – szellemileg – a szellemiség e hatalmas építményébe.
Igen, a Ji Csing építmény. Hatásmódja a Nyugat nagyszerű em-
lékművéhez, Delphoihoz teszi hasonlatossá, amelyből ránk, ma 
élőkre, csupán néhány omlatag rom maradt. Düledékei között áll-
va már alig érződik a jóshely egykori nagysága – az idő vasfoga 
azonban annál inkább.

A Ji Csing nagy előnye, hogy ősi szövegeinek az idő mit sem árt-
hatott. Szájról szájra terjedt, és szavai változatlanul fennmarad-
tak. Ám mint minden nyelv háromezer esztendős történetében: 
mindenkor a változó időhöz igazodván, a szöveg szavainak jelen-
tése ez esetben is változott – bizonyára többszörösen is. (Hogyan 
is történhetett volna másként egy olyan mű esetében, amely a 
változások törvényszerűségéről szól?)
Mégis: mennyire számolhatunk ezekkel a változásokkal? Miként 
hidalható át akár csak az a Wilhlem óta eltelt majd’ kilencven 
év oly módon, hogy mélyreható szellemisége a mai közlésmóddal 
legalább megközelítőleg kifejezhető legyen?
És mi végre?



Mert jómagam már 1975 óta folyton ugyanabba a dilemmába 
kerülök, amikor cickafarkpálcikát húzok vagy érmét vetek, amely 
a delphoi jóshelyen választ keresőket is megzavarhatta: e miszti-
kus kútfő válaszai oly mélyenszántóak voltak, hogy a kérdező, aki 
legfeljebb a felszínt ismerte, meglehetősen elveszettnek érezhette 
magát a jóslat hallatán.
(Jobb esetben egy mukkot sem értett a válaszból, rosszabb eset-
ben viszont többféleképpen is értelmezhette, aszerint, hogy mit 
szeretett volna hallani.)
Persze évek múltán magam is éreztem, hogy egyre mélyebbre 
hatolok, és egyre jobban megértem a válaszokat. Ám ez a meg-
értés még mindig csak „mélyebb” volt, és nem „teljes”! Wilhelm 
mondatainak jó része homályos maradt, amikor megpróbáltam 
kihámozni belőlük a kérdéseimre adott választ. („Kívánatos kitar-
tani. Üdvös nem otthon enni. Kívánatos átkelni a nagy vízen.” 
Wilhelm, 26. Ta Csu – A nagy szelídítő erő) Más szerzők monda-
tai ellenben annyira felszínesek voltak, hogy az ember sokszor 
sajátos szándékot vélt felfedezni bennük: annak szándékát, hogy 
megmutassák, milyen finom népek ők máris (mármint a szer-
zők), avagy hogy mennyire a szívükön viselik mások (a kérdezők) 
megnemesítésének ügyét, ami, ugyebár, nevelési szándék. Talán 
elkerülte figyelmüket, hogy a Ji Csing nem állítható az ezoterikus 
lelkület javító szándékának szolgálatába. Olyan szellemi közegből 
származik ugyanis, amely jón és rosszon messze túl esik. Akár-
csak a delphoi jóshely, amelynek titokzatos mondatokat kinyilat-
koztató papnőjét először is elszakították a valóság felszíni réte-
geitől, kábítószerekkel távolítva el saját egyéniségétől, és ezáltal 
(jó vagy rossz) szándékaitól.
Egyszóval: a „sötétség” és az „orákulum” fogalma – Keleten 
csakúgy, mint Nyugaton – szinte mindig együvé tartozott. E te-
kintetben volt még valami, ami a rendszerezést és a megértést 
alaposan megnehezítette: tudniillik nem volt elég az orákulum 
gömbjének 64 fazettáját számításba venni – ez még ment volna 
–, de minden egyes fazetta, minden egyes hexagram hatfélekép-
pen törte meg a fényt, aszerint, hogy a pálcikák vagy az érmék 
hogyan estek. Ebből elvileg 6×64, azaz háromszáznyolcvannégy 
különféle figyelembe veendő kijelentés adódott.
Ami tehát első pillantásra a lencse finombeállításának tűnt, a 
másodikra már enyhe ködösítésnek bizonyult, és a lényegtől elka-
nyarodott. Csak egyetlen példa: ha az orákulum 64-féle válaszát 



egy festőművész színpalettájához hasonlítjuk, egy közönséges 
hexagram (például a húszas számot viselő) zöldessárgára színezi 
a tudat vásznát. Ez a szín némi fantáziával könnyen elképzelhető. 
Ám ha minden árnyalatával számolunk (hatos a harmadik helyen, 
kilences az ötödik helyen, fent pedig egy újabb kilences), akkor a 
kikevert színt legfeljebb így jellemezhetnénk (von Bülow után sza-
badon): „amolyan narancsba játszó vöröses-szürkés zöldessárga, 
némi barna beütéssel”.
Itt aztán hamar csődöt mond a képzelőerő.
Nyilván komoly kritikának tesszük ki magunkat, ha A változások 
Symbolonjában ezektől a részletektől eltekintünk. A kritikusok 
ugyanis azonnal átlátják, hogy a kijelentések finomításának lehe-
tősége elvész, és csupán a durva körvonalak maradnak.
Igen.
Így igaz.
Ugyanis éppen ez a cél vezérelt minket!
Ezt a kritikát vállaljuk.
Ennélfogva játékunkat nem is Ji Csingnek nevezzük, hanem A 
változások Symbolonjának. (És ezzel rögtön be is állítjuk korábbi 
kártyáink: a Symbolon és A párkapcsolat Symbolonjának sorába.) 
Egyébként azzal, hogy az orákulum kijelentéseinek részletgazdag-
ságát mérsékeltük (azaz most nem mutatja be a változásokon 
keresztül elérhető végső állapotot, csupán a következő lépést), 
egyúttal használhatóbbá is tettük.
Az olvasó erre joggal kérdezhetné: létezik, hogy az orákulum az 
ember következő lépését megszabja?
Nos, az orákulum sajátos közeg, amelynek a kérdező eleinte 
vonakodva adja át magát. Ellenkezik vele, mégis elébe áll. Kiszol-
gáltatja magát neki, ugyanakkor azonban éppen ő szolgáltat-
ja az alapanyagot e különös közeg létrejöttéhez. (Magyarán: az 
orákulum kijelentése csak a kérdező jelenlétének hatására jön 
létre.) Vagyis a kérdező, valamint – esetünkben – az „A” jelzésű 
kalligram-lap által keletkezik ez az – Albrecht Mahr szavaival élve 
– „tudatos erőtér”, amely a könyv megfelelő oldalának szövege 
révén „beszélő erőtérré” válik. Ez azonban azt is jelenti, hogy 
miután a kártyalapok közül az „A”-t szertartásosan kihúztuk és 
szemügyre vettük, és a rajta látható szám utalása nyomán a 
könyv vonatkozó szövegét, „B”-t megtaláltuk, az orákulum kije-
lentését megismerve egyúttal a következő lehetséges lépés is 
elénk tárul. A könyv megfelelő oldalán ugyanis két szöveg ol-



vasható. Az első egyfajta általános jellegű tanítás, amelyet olybá 
kell tekinteni, mintha minden élőlényre, sőt gyakran az egész 
világmindenségre vonatkozna. (3) Ezekről a bevezető szövegekről 
több-kevesebb részletességgel olvashatunk az alább felsorolt Ji 
Csing-kommentárokban is. (Így egyúttal azt az erőteret is meg-
teremtjük, amely napokon vagy heteken keresztül körülvesz ben-
nünket.)
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A fenti művek szellemisége szinte kézzel-
foghatóan árasztja magából a Ji Csing leg-
fontosabb gondolatait. Dolgozószobámat 
valósággal átitatta ez a szellemei jelenlét, 
amelynek hatására, midőn az egybecsen-
gő gondolatok szinte hallhatóvá sűrűsödött 
kara elcsendesült, egyfajta belső párbeszéd 
vette kezdetét, alapot vetve az első szöveg 
(3) létrejöttének.
Az orákulum megszövegezése már szinte 
magától ment, mintha a gondolatok önma-
guktól fogalmazódtak volna meg, miután az 
első szöveggel elkészültem. „Az orákulum 
azt mondja” alcím alatt tehát a megfelelő 
könyvoldal egyénen túlmutató, felső szöve-

A nagy befogadás
A Befogadó, az árnyékos oldal, 

a Föld, egy követ

Létezik – lelked rejtekén – egy befogadni 
készül , s t befogadni kényszerül  végte-
len er . Ez az er  nyitott hüvely módjára 
várja, hogy az érkez t magába fogadhassa. 
A hexagram hat megszakított vonásból áll, 
azaz hatszorosan is jin, meghatszorozódott 
egyetemes n i er , amely nem képes másra, 
mint valami megel z  eseményre reagálni. 
Számára elképzelhetetlen az olyan elfogadás, 
amelyet nem el z meg az adás gesztusa. Az 
elfogadás tehát másodlagos mozzanat, egy 
megel z  tett alárendeltje, miként a Hold 
sem képes önerejéb l világítani, csupáncsak 
létezik, mint a Nap fényének alárendeltje. Ez 
az anya ereje, a Föld és a termékenységis-
tenek ereje, nevezzék ket bár Déméternek, 
Májának vagy Máriának. Egyúttal ez a népek 
királyn inek méltóságában kifejezésre jutó 
anyai er  sképe is.

Az orákulum azt mondja:
Aki saját erejéb l akar el re jutni, egész biz-
tosan eltéved.



gének (3) személyes iránymutatássá sűrített változata olvasható. 
Egyfajta kapaszkodó, amely a következő lépést illetően eligazít. 
(Csupán lehetőségképpen említem, hogy a következő lépés akár 
a tétlenség is lehet, amikor az ember kivárja, amíg a következő 
lépés magától adódik. Lásd például az 5., 12., 20 stb. lapokat.)

Ez a (4) szöveg sajátos hatással bír – természetesen aszerint, 
hogy a kérdező milyen hatást tulajdonít neki. Ezzel a tulajdonság-
gal már az eredeti írásjelek is rendelkeznek, vagy úgy is fogal-
mazhatnánk: már e jelek is magukért beszélnek. Hadd világítsam 
ezt meg egy rövid történettel, amely egyúttal játékunk keletkezé-
sének körülményeibe is bepillantást nyújt.

Említettem már, hogy több mint harminc évvel ezelőtt viszonylag 
sokat foglalkoztam a Ji Csinggel és Wilhelm kommentárjaival, és 
(már amikor egyáltalán megértettem!) mélységes tiszteletet érez-
tem látnoki ereje iránt. Amikor aztán megjelent életemben az 
asztrológia és a pszichoterápia, amelynek kijelentései és megálla-
pításai sokkal világosabbnak tűntek, mint a Ji Csing, amelynek vé-
leményeit egyre homályosabbnak és érthetetlenebbnek éreztem, 
önkéntelenül is mindinkább eltávolodtam ettől az amúgy haté-
kony eszköztől. Ma már azt mondanám, hogy akkoriban egysze-
rűen nem nőttem még fel hozzá. Harminc esztendőn keresztül 
gyűjtöttem a tapasztalatokat a lélek erőivel és megközelítésével 
kapcsolatban. Kitérőimen a Tarot, a Kabala és a homeopátia 
rendszerét tanulmányoztam, de hamar észrevettem, hogy látó-
teremet két eredeti érdeklődési területem, az asztrológia és a 
pszichoterápia túlságosan is kitölti, így hiába is folytatnék további 
tanulmányokat.
Ez alatt a harminc esztendő alatt életem két fő kutatási területe 
számos megközelítési módját tártam fel, és mélységes hálával 
fedeztem fel bennük újabb és újabb árnyalatokat. Így e három 
évtized a legkevésbé sem nevezhető hiábavalónak – ha eredmé-
nyeként csupán a két Symbolon-kártyát (az eredeti Symbolont 
Ingrid Zinnel, illetve A párkapcsolatok Symbolonját Heidermarie 
Orban közreműködésével) említem is, amely segített átfogóbb 
pillantást vetni lelkünk csillagos égboltozatára.
Négy évvel ezelőtt azonban felbukkant valami – igaz, meglehe-
tősen furcsa köntösben és helyen lépett elibém (mint már any-
nyiszor), a bolhapiacon. Egy szombati napon Wallauban (az Ikea 



roppant udvarán) egy házaspár néhány szürkésbarna, méteres 
tekercset árult asztalán. Minthogy a bolhapiacon még inkább 
kiütközik rajtam, ami hivatalomnál fogva amúgy is vagyok: a 
„kíváncsi dilettáns” (a latin delectare szóból, ami annyit tesz: 
mulatni, szórakozni), most is örvendező izgalommal kérdeztem 
meg, mi légyen az a pár szürkésbarna tekercs. Kérdésemre az 
asszony férjére mutatott: „Még a nagyapjától maradt ránk.” Ki-
göngyölte az egyiket, és ez a kép tárult a szemünk elé (lásd az 
ábrát). Az asszony annyit mondott még, hogy a jel alighanem 

japán lehet. Az olvasó nem fog meglepődni, 
ha elárulom, hogy mind a négy tekercset 
megvásároltam. Nem mintha tudtam volna, 
mit jelentenek. Egyszerűen csak szépnek ta-
láltam az írásjeleket. Odahaza még egyszer 
alaposan szemügyre vettem mind a négyet, 
kiörvendeztem magam, aztán elraktam őket 
valahová a pincébe.
Még ma is ott hevernének, ha a videoté-
kámban kisegítő ifjú hölgy, név szerint Zufall 
kisasszony (micsoda „véletlen”…!) mesélni 
nem kezd az egyik vevőnek sinológiai tanul-
mányairól. Ez felkeltette az érdeklődésemet. 
Beszámoltam neki posztereimről, mutattam 
róluk képeket, de ő nem ismerte fel a jele-
ket. Többször hangsúlyozta azonban, hogy 
egy ősi dialektus írásjelei lehetnek. Hat hét 

múlva elküldte a fotókat mannheimi professzorának, aki tovább-
küldte azokat saját egykori professzorának. Időközben Norbert 
barátom kínai felesége is véleményezte őket. Norbert, ez a te-
hetséges régiségkereskedő, kínai professzor ismerősét kereste 
meg a képekkel – az ő nevére már nem emlékszem –, egyszóval 
minden a kedvem szerint alakult: senki sem tudott semmit, de 
mindenki nagyon örült.
Végül aztán kiderült, hogy csakugyan ősi dialektusról van szó. Egy 
régi harcművészet egyik műszaváról, amely így hangzott: jing, a 
jelentése pedig „csönd” volt. Pontosabban: meditatív visszavonu-
lás a támadást, a heves előremozdulást követően – visszavonulás 
a csöndességbe.
A posztert nyomban az ágyam fölé akasztottam, és (még ugyan-
aznap este) úgyszólván a nyugalom védett burkában éreztem 



magam. Még ma is ott érzem – ha akarom, minden áldott este 
és éjszaka.
Amikor rájöttem, hogy már maga a művészi vonalvezetésű kínai 
írásjel ilyen hatást – vagy ahogyan ma mondanám: erőteret – 
áraszt magából, lelkem rejtekéből szempillantás alatt felszínre 
szökött az, ami harminc esztendőn át benne szunnyadt: a Ji 
Csing.
Újból előkotortam a régi könyveket, és végignéztem a Ji Csinghez 
tartozó írásjeleket. Az olvasó sejtheti, milyen kérdés fogalmazó-
dott meg bennem: ha egy poszter méretű harcművészeti írásjel 
ilyen jól érezhető hatást kelt, vajon mit áraszthatnak magukból 
a bölcsesség és a jövőbelátás háromezer esztendős könyvének 
betűi?
Ám minél többet és minél tovább keresgéltem a rendelkezésemre 
álló húsz Ji Csing-könyvben és az interneten, annál kevésbé ta-
láltam olyan képet a Ji Csing festett jeleiről, amely a kétszer két 
centiméteres nagyságot meghaladta volna. Ez a méret azonban 
a legjobb szándékkal sem nagyítható (számítógépen) A3-as nagy-
ságúra. Ráadásul arra is gondolnom kellett, hogy amennyiben a 
nagyítás sikerrel járna is, rögtön számot kellene vetnem bizonyos 
jogi kérdésekkel. A festett írásjelek tulajdonjoga ugyanis vagy 
a kalligráfust, vagy az adott mű szerzőjét, illetve kiadóját illeti. 
Többnyire azonban mindhármukat.
Dilemmámra kínálkozott egy igen egyszerű válasz. Egy gyakorlott 
kínai kalligráfust kellett találnom, aki számomra mind a 64 jelet 
megfesti. (Ez a keresés, amely az internet és a barátaim segít-
ségével egész Németországot és Európa számos más országát 
bejáratta velem, hogy végül a házunktól ötutcányira bukkanjak 
rá a kínai Wang Ning mesterre, külön történet, amelyet egyszer 
majd elmesélek.)
Mindenesetre Wang mestert fellelkesítette, hogy az általa nagyra 
becsült könyv jeleit újra megfestheti. Évekkel azelőtt egyszer már 
megtette. Így történt hát, hogy mintegy három évvel a poszterek 
megvásárlása után, finom kínai rizspapíron kezemben tartottam 
a Ji Csing 64 írásjelét, A4-es formátumban. Ezeket a képeket már 
könnyűszerrel nagyíthattam A3-asra (vagy még nagyobbra).
Ma, egy esztendő elteltével, mint említettem, a hozzájuk tartozó 
szövegek is elkészültek, szűkszavúan és tömören, a mai korszel-
lem igényeihez igazítva, egynéhány tanácsadás során kipróbálva 
és tesztelve.



A húzásról
A hozzáértőkben először a kérdés fogalmazódik meg, és csak 
azután nyúlnak a jóskártyához. Kíváncsiságból vagy unalomból 
sohasem jutna eszükbe lapot húzni. Egyetlen görög sem szánta 
volna el magát a Delphoiba vezető (gyakran igencsak) hosszú 
útra, ha nem lett volna valamilyen égető kérdés a tarsolyában. 
Sokszor igen súlyos kérdés – akár élet és halál kérdése. (Ennek 
persze nem feltétlenül kell így lennie!)
A játékot kellő komolysággal kell játszani. (A komolyság neve: 
Szaturnusz.) Ezért az 
1. szabály az, hogy ne zargasd az orákulumot, ha nincs kérdésed!
Továbbá: a kártya ellenszegül az olyan vizsgakérdéseknek, ame-
lyekre – a kérdező óhaja szerint – IGENNEL vagy NEMMEL kellene 
(vagy lehet) válaszolni. A válasz úgyis csak a kérdező reményeit 
tükrözné, hiszen az illető eleve egy bizonyos feleletet kíván hallani. 
Sikerül jogosítványt szereznem? (Igen vagy nem?) Péterrel vagy Pál-
lal leszek boldogabb? (Péterrel igen, Pállal nem?) HIV-pozitív vagyok? 
(Jujj, csak azt ne!) Az orákulum a sors, a sorsod felderítésének 
eszköze, és ez a sors akkor lép csak igazán működésbe, miután 
az igenlő vagy nemleges válasz elhangzott.
Csak ekkor segít az orákulum? De miben? Miben segít egyáltalán?
Segít megérteni. Tehát a
2. szabály, hogy igennel vagy nemmel éppoly kevéssé válaszol, 
mint valamely konkrét időpont megadásával. Hiába is kérdeznéd 
tehát, hogy holnap vagy holnapután leszel-e megoperálva.
A lélek amúgy sem becsüli sokra az időpontokat. Az időpontok 
kitűzése menekülés. Menekülés saját lelked elől. Az orákulum so-
hasem fogja menekülőre!
A lapok húzását illetően gyakran merül fel a kérdés, hogy jobb 
vagy bal kézzel húzzanak-e. Indiában (talán) még volna értelme 
ennek a kérdésnek: ott azt javasolnám (legalábbis ha az én 
kártyámról van szó), hogy semmiképpen se azzal, amelyikkel a 
feneküket törlik. Európában az ilyesmi tökmindegy. Az orákulumot 
sem az nem érdekli, hogy melyik kézzel húzol, sem az, hogy előtte 
megmostad-e. Ennek csak a kártyavetők nagyzási hóbort táplálta 
elképzeléseiben van jelentősége. Mintha azzal, hogy a „szép” ke-
zükkel húznak, enyhíthetnének a jóslaton. Ennélfogva a



3. szabály, hogy mind az orákulum, mind a kezed szempontjából 
lényegtelen, miként húzol. Ha ettől jobban érzed magad, húzhatsz 
úgy is, ahogyan évtizedeken keresztül tanultad vagy tanítottad a 
kurzusaidon. Ez azonban nem játszik semmilyen szerepet!
4. szabály: miután alaposan végiggondoltad a kérdést, húzz egy 
lapot!
Így kapsz egy kínai írásjelet. (Végül pedig a könyv adott oldalá-
nak szövegét, amelyet az írásjelet tartalmazó lapon látható szám 
alapján kell kikeresned.) Mindkettő a kérdésedre vonatkozik: a 
kártya és a könyv szövege is. Akár érted az orákulum kijelentését, 
akár nem.
Még valamit a kérdésről: jól jöhet, ha megfogalmazásában se-
gítségedre van egy barát, egy társ, egy segítő vagy akár egy 
gyógyító. Néhány kérdés esetében elkél az ilyesmi. Például ha azt 
szeretnéd tudni, hogy van-e esélyed Lujzikánál. Eltekintve attól, 
hogy ez így egy eldöntendő kérdés, hasznos lenne, ha segítőd 
átfogalmazná, valahogy így: „Miként közeledjek Lujzikához?” Vagy: 
„Mi akadályozza meg, hogy közeledjem Lujzikához?” 
5. szabály: szinte minden kártyajáték csalóka. Arra csábít, hogy 
az ember az első lap után még egy másodikat, sőt harmadikat 
is húzzon. Ez rendben is volna, csakhogy húzogatás közben a lé-
lek és az a bizonyos erőtér szép csendben visszahúzódik, elvész. 
Az ember rendszerint akkor csábul el, ha egy komoly orákulum 
válaszát elsőre nem érti meg. Ezért megpróbál kicsikarni egy 
érthetőbb (vagy könnyedebb) feleletet. Az ismételt húzás azonban 
csak tovább növeli a zűrzavart.
Egyszerűbb elfogadni, hogy a legelső válasz mindig teljes! Ezt a 
teljességet azonban karosszékemből nem mindig látom kielégí-
tőnek. Időnként fel kell állnom, hogy tegyek is valamit! (Esetleg 
menjek el valahová, és puhatoljak ki vagy sajátítsak el valamit, 
amit eddig nem ismertem.) Ha húzok egy második lapot, önkén-
telenül is ki akarok térni a cselekvés kényszerűsége elől. Pedig 
nem lehet! 

     



A húzás menete
    Összefoglalva:
1. Végiggondolod, hogy csakugyan érted-e a kérdésedet. (Nem a 

választ, a kérdést!)
2. Talán időre van még szükséged, mielőtt felteszed. Vagy ke-

resned kell valakit, aki segít kérdezned.
3. Kérdésedet érdemes feljegyezned Ji Csing-naplódba. Leírva 

esetleg még világosabbá válik.
4. Ezt követően gondoskodj róla, hogy az elkövetkező órában 

semmi se terelhesse el a figyelmedet (telefon, ajtócsengő, 
gyerekek).

5. Most legyezőszerűen szétteríted magad előtt (hátoldalukkal 
felfelé) a 64 kártyalapot.

6. Ezzel megteremtetted az erőteret. Egy idő után előkívánkozik 
egy lap a többi közül. Ezt kihúzod.

7. Megnézed a rajta látható írásjelet, és engeded, hogy hasson 
rád. Megvan hozzá a kellő ereje. Nem baj, ha nem érted. Ak-
kor is hat rád, ha nem tudod, hogyan.

8. Végül megnézed a lapon látható számot, és ennek alapján 
kikeresed a könyvből a megfelelő oldalt. Így kapsz egy ma-
gyarázó szöveget és egy kinyilatkoztatást.

9. Naplódba feljegyzed a lap számát és az orákulum tanácsát.
10. Az orákulum gyakran figyelmeztet valamilyen tennivalóra. Gon-

dold végig, miképpen tudnád ezt úgy elvégezni, hogy hely-
zetednek a legjobban megfeleljen. Ezt is jegyezd fel néhány 
mondattal a naplódba. Néha érdemes határidőt is szabnod 
magadnak. Például: „Még ezen a héten felhívni a nővéremet, 
és megkérdezni, mi van Juliska nénivel!”



A nagy kiáradás
Az Alkotó, a világos oldal, 

az Ég, nagy siker

Létezik – lelked rejtekén – egy kiáradni ké-
szülő végtelen erő. Ez az erő olyan hatalmas, 
hogy áradása közben nem emészti fel, nem 
semmisíti meg önmagát. A hexagram hat 
folyamatos vonásból áll, azaz hatszorosan 
is jang: egyfajta egyetemes, férfias teremtő 
erő, amely teljes töretlenséggel nemzi, te-
remti és tölti el az élőket. Ez a nemzőerő 
archetípusa. Az atyák ereje, a nagy Atya, a 
nagy Isten ereje. Az Ég ereje. (Izrael vagy 
a kereszténység Istenénél jobban szemlélteti 
ezt Zeusz, a görög istenek legfőbbike.) Egyút-
tal ez a népek királyaiban vagy császáraiban, 
illetve – akár – saját apánk ősképében kife-
jezésre jutó földi uralom ereje is.

Az orákulum azt mondja:
Amit teszel és adsz, mindenképpen elegendő 
a nagy sikerhez.



A nagy befogadás
A Befogadó, az árnyékos oldal, 

a Föld, egy követő

Létezik – lelked rejtekén – egy befogadni 
készülő, sőt befogadni kényszerülő végte-
len erő. Ez az erő nyitott hüvely módjára 
várja, hogy az érkezőt magába fogadhassa. 
A hexagram hat megszakított vonásból áll, 
azaz hatszorosan is jin, meghatszorozódott 
egyetemes női erő, amely nem képes másra, 
mint valami megelőző eseményre reagálni. 
Számára elképzelhetetlen az olyan elfogadás, 
amelyet nem előz meg az adás gesztusa. Az 
elfogadás tehát másodlagos mozzanat, egy 
megelőző tett alárendeltje, miként a Hold 
sem képes önerejéből világítani, csupáncsak 
létezik, mint a Nap fényének alárendeltje. Ez 
az anya ereje, a Föld és a termékenységis-
tenek ereje, nevezzék őket bár Déméternek, 
Májának vagy Máriának. Egyúttal ez a népek 
királynőinek méltóságában kifejezésre jutó 
anyai erő ősképe is.

Az orákulum azt mondja:
Aki saját erejéből akar előre jutni, egész biz-
tosan eltéved.




