
I`Chings filosofi
Den filosofi som är grundläggande för I´Ching säger att allt i vår värld (den fenemenologiska) är i konstant 
förändring. Ingen situation är permanent eller oföränderlig. Världen och de milliarder saker den innehåller 

är i grunden uppbyggd av två typer av energi - den skapande Yang-energi och den mot-
tagande Yin-energin som kombinerar sig i olika mängder och i olika konfigurationer el-
ler gestalter. För att kunna beskriva alla dessa mängder av variationer och kombinationer 
så skapades ett grafiskt system hexagramen. Ett hexagram är som namnet indikerar en 
symbol med sex olika linjer. var och en av dessa linjer kan representera Yang i form av 
en hel linjer eller yin och är då en bruten linje. Det finns 64 möjliga kombinationer med 
dessa sex Yang eller Yin linjer. Dessa 64 hexagram representerar 64 arketypiska situatio-
ner. Enligt legenden så skrevs texten till I´Ching av King Wen, i det fängelse han var in-

låst av tyrannen Di Xin 1200 F.Kr och den skrevs färdigt av hans son , Hertigen av Zhou. Senare blev boken 
förbättrad av generationer av lärda tills den definitiva texten blev inskriven i sten I Xian 572 efter Kr.

Ingenting är statiskt...
Eftersom ingenting är statiskt utan varje situation förändras och transformeras till nya situationer, så trans-
formerar vartenda ett av I´Chings hexagram till ett nytt hexagram. Faktiskt varenda linje förändras vid ett 
visst tillfälle till sin motsats, en Yang linje blir Yin, är Yin ett tag och förändras och blir en Yang linje igen, 
förändras igen till Yin osv. och samma gäller för Yin linjer. Den här processen sker med alla sex linjerna och 
en del förändras tillsammans andra individuellt. För varje hexagram finns det 64 möjligheter till föränd-
ring och varenda en av dessa möjliga förändringar för varje hexagram kommer 
att producera ett nytt hexagram som kommer att förfina förståelsen av det ur-
sprungliga hexagramet (situationen). Kopplar man ihop möjligheterna som de 
två hexagrammen i en konsultation ger så finns det 4096 olika situationer som 
dessa hexagram kan ge. 

Då kan vi lättare förstå att I´Ching representerar ett system av både precision och 
sofistikation. Den text som finns i I´Ching är ganska kort och ”bara” 4082 ideo-
gram beskrivs. Alla de 64 kapitlen börjar med en teckning av ett hexagram, se-
dan följer dess namn, situationen defineras tex. väntan, revolution, stor styrka, hinder, retirera, överflöd osv. 
sen kommer ”beslutet”, en kort sammanfattning av situationen som ofta ger strategiska råd för att handskas 
med situationen. Sedan slutar texten med sex små stycken som förklarar vad som händer när de olika linjer-
na förändras, hur vart och ett av de olika rörelserna av linjerna förändrar situation och de innehåller också 
råd om hur man kan handskas med dessa förändringar av situationen. Den text som räknas som accurat och 
autentisk innefattar också den del som kallas de ”Tio Wingarna” som är klassiska kommentarer som tillräk-
nas Konfucius (en stor lärd i Kina 551-479) som var en av de stora utövarna av I´Ching. 

I`Ching den första av det gamla Kinas klassiker
Det är boken varje lärd och varje högt rankad ibland Kinas styresmän skulle kunna utantill. ”I” betyder 
förändring och ”Ching” betyder klassisk. Titeln betyder alltså ”Förändringarnas Klassiker” men kallas ock-
så ”Förändringarnas Bok”. Kinesiska forskare härleder I´Chings ursprung till mer än 5000 år bakåt i tiden 
till en legendarisk historisk person Fu Xi en slags grundare av den Kinesiska kulturen, som sägs ha ”sett” 
I´Chings trigram på en skölpaddas skal. I´Chings historia startar i Bronsåldern, i mitten av det andra mille-
niet före Kr. med en dynasti vars namn var Shang och dess medlemmar sägs varit synska och accurat kunnat 
förutse bla. framtiden. Vid den tiden användes liturgiska offer ritualer för att bestämma bla. den rätta tiden 
att utföra viktiga uppgifter som att; så och skörda ris, starta en resa, förklara krig m.m.  Man trodde först att 
det var högre krafter som gav ett svar på människors frågor. Men den tron efterträddes gradvis av en annan 
som sade att det var den ”kvalite som nuet hade” som var viktig och som skapade svaren på de högre kraf-
ternas vilja.
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Det som är ovanligt med I`Ching är...
sättet att bestämma hexagramen och linjerna som förändras och hur de korresponderar eller relaterar till si-
tuationen som vi vill ha råd eller vetskap om. Det är slumpen som kommer att bestämma hur de ska utveck-
la sig, om man erkänner att slumpen finns! Det finns två huvudsakliga metoder att bestämma hexagrammen 
och linjerna, den klassiska och omständiga med 50 Röllek pinnar och en enklare med tre Kinesiska brons-
mynt som kastas sex gånger i följd och det finns också en tredje metod som heter plommobloms oraklet och 
som huvudsakligen kommer att användas i denna kurs. Plommonblomsoraklet är en mer psykologisk me-
tod där också nummerologi används. bla skrivs frågor om till tal som visar hexgramet.  

Traditionellt anses det att det är viktigt att innan man konsulterar I´Ching överväger vilken fråga man vill 
ställa eller veta mer om. Det är på sin plats att skriva ner frågan i aktiv form som har med den att göra som 
vill ha svaret. I´Ching svarar inte med ja eller nej, och förutsäger inte framtiden, den beskriver objektivt den 
nuvarande situationen och vad den består av och också det som den frågande inte klart uppfattar och före-
slår också lösningar eller, möjliga vägar och strategier för att handskas med situationen. Man bör uppmärk-
sammas att en situation eller händelse inte är god eller dålig i sig. Allt har sin plats och spelar sin roll i exis-
tensens tjänst och är inte permanenta förr eller senare så kommer de att förändras. I`Chings visdom säger 
att man bör inte glädja sig i övermått åt de bra eller goda händelserna för de kommer att förändras till sin 
motpart förr eller senare och inte heller klaga eller deprimeras för mycket åt dåliga situationer eller händel-
ser för de kommer obetvingligen att bli bättre. 

Bla. C.G. Jung som blev känd för sitt stora verk om ”det undermedvetna” var förtjust i I´Ching och konsulte-
rade den ofta. 

I den här kursen används gamla Kinesiska bronsmynt och ”Plommonbloms oraklet” för att konsultera 
I´Ching. Plommobloms oraklet är en mer intuitiv och psykologisk form för att konsultera I´Ching och 
bronsmynten en mer traditionell metod. 




