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vragen stellen, raadplegen en lezen 
 

 I-Tjing Werkplaats   

 
 
In dit hoofdstuk:  
 

1. hoe breng je je vraag of probleem onder woorden: hoe formuleer je je vraag?  
2. Het orakel raadplegen: - Kop/Munt, Yang/Yin. 
3. opzoeken hexagram en lezen 
4. veranderende lijnen 
5. resonantie 
6. andere methoden van raadpleging 
7. veertig voorbeelden van vragen 

_______ 
 
 

1 - hoe formuleer je je vraag? 
 
Goede vragen leren stellen is een mooi bijkomend voordeel van de studie van de Yijing. Je 
kunt dat overal op elk moment in je leven en je werk gebruiken. Persoonlijk vind ik: weinig 
dingen zijn waardevoller dan een echte goede vraag, de juiste vraag, die de kern raakt. 
Daarom hier een paar ideeën die behulpzaam kunnen zijn bij het onder woorden brengen 
van je vraag, puur zoals die is.  
 
Inzoomen tot de kern: Zelf hanteer ik graag het uitgangspunt om alleen een vraag voor te 
leggen aan de Yijing als ik “het werkelijk niet weet”. Vaak weet je een heleboel aspecten van 
je vraag al wèl. Die moeten er eerst uit. Je pelt je vraag als het ware af tot je bij het punt ge-
komen bent waar voor jou het werkelijke knelpunt zit, de ‘pit’.  
 

Dat is op dat moment de kern van je probleem. Eenmaal aangekomen bij dat punt, ben je al 
een eind op weg naar een oplossing.  
Hoe lastig een probleem ook is, het geeft vaak rust als je meer duidelijkheid hebt over wat je 
precies bezighoudt, waar het je echt om te doen is. 
 
Opschrijven: Het helpt als je je vraag of probleem opschrijft. Soms raak je pas bij je derde of 
vierde versie de kern van je probleem.  
Maar ook als je hem direct scherp hebt, is het raadzaam hem op te schrijven. Des te gemak-
kelijker kun je de vraag even naast je neerleggen zodat je je met volle aandacht kunt richten 
op de Yijing tekst en de betekenis die hij hier voor je heeft. 
 
Je houding. Hoe moet je je opstellen? – Dit beschouw ik als het belangrijkste bij het stellen 
van je vragen.  
Nodig is: werkelijke aandacht, ‘seriousness’, toewijding, echte nieuwsgierigheid, rustige ge-
duldige openheid voor een antwoord. Je dient aanwezig te zijn, wakker, alert, verwonderd 
en open als een kind. 
Dus niet: heftig, gretig, koortsachtig vinden van een uitweg. Dan luister je maar met een half 
oor en je aandacht is dan meer gericht op dat ene gewenste (of gevreesde) antwoord.  
Nodig is de rust waarin elk antwoord dat je van de Yijing krijgt kan binnenkomen en in je 
‘landen’.  
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Er is dus rust nodig om tot de juiste vraag te komen. Je bereidheid, je openheid zijn bepalend 
voor de kwaliteit van wat je kunt doen met het antwoord.  
 
Wees dus integer, nieuwsgierig, open en rustig. Ga er voor zitten. De onrust die je aandacht 
versnippert en innerlijke opwinding over wat er uit zal komen staan het zicht op een juiste 
oplossing in de weg.  
Het boek zegt ergens: “Geen begeerte en geen angst.”  
Daarom helpt het je te onthechten van je vraag voordat je de Yijing raadpleegt. Leg je vraag 
terzijde, tien minuten of een uurtje, of desnoods een nacht.  
Mijmeren werkt ook.  
Een stilte, een pauze geeft ruimte en maakt dat je makkelijker open staat voor het vertalen 
van de antwoorden naar wat je hebt te doen. 
 
Vage vragen geven vage antwoorden. Vaak zitten er wensen in een vraag verborgen. Een 
vraag moet schoon zijn; hij moet de kern van je probleem raken.  
Vraag je niet naar de kern dan krijg je ook geen antwoord over de kern. 
 
Stel niet tweemaal dezelfde vraag. Je kunt je Yijing voorstellen als een oude wijze Chinees 
die snel verveeld raakt door ‘nonchalance van de leerling’. Hij stelt het op prijs stelt dat je je 
huiswerk doet voordat je naar hem toe komt. (In Hex. 4 – De Jeugddwaasheid staan hierover 
een paar duidelijke spelregels: Tweemaal vragen is lastigvallen. 
 
Ja/Nee, of/of vragen. - Een moeilijkheid bij problemen is soms dat de situatie aanvoelt als 
een of.. of probleem: het is het één of het ander, ja of nee, A of B. Niks doen en afwachten, of 
ingrijpen. 
Maar de werkelijkheid is rijker. Er zijn meestal meer mogelijkheden. Het hangt er van af 
vanuit welk standpunt je de zaak bekijkt.  
Je hebt meer ruimte wanneer je je vraag open stelt in plaats van gesloten. Dus als je jezelf 
betrapt op een gesloten vraag, maak er een open vraag van. Verderop volgen voorbeelden. 
Niet ‘Moet ik A kiezen, of B?’ Maar ‘Welke keus kan ik hier het beste maken?’ Of: Móet ik 
hier wel een keus maken?’ 
Overigens geeft Yijing meestal, ook op gesloten vragen, heel genuanceerd antwoord; maar 
de moeilijkheid is dat jij dan niet weet op welk van de twee opties het een antwoord is. 
 
Maar soms is toch feitelijk een keus aan de orde tussen twee of meer alternatieven.  
Je kunt die dan wel behandelen door er twee vragen van te maken: Wat gebeurt er als ik A 
kies? En, indien nog nodig, als tweede vraag: Wat gebeurt er als ik B kies? 
 
Checkvragen. – Je kunt ook een checkvraag stellen, een vraag naar het omgekeerde of het 
tegengestelde. Is je vraag bv “Past het hier om in te grijpen?” en als check: “Past het hier om niets 
te doen?” 
Je kunt ook je vraag opsplitsen in meer vragen, bv: Wat is de essentie van het probleem? en: Hoe 
moet ik me hierin opstellen? of Wat heb ik hierin te doen? 
 
Een paar goed werkende vraagstellingen zijn de volgende: 

- Wat is nu de kern, de essentie van …: 
- Hoe moet ik handelen in deze situatie? 
- Ik vraag inzicht in …: 
- Wilt u mij advies geven over…: 
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De Mantra: Yuan, Heng, Li, Cheng.  Deze vier woorden vormen in de Yijing samen een 
mantra en ze betekenen achtereenvolgens: Vernieuwing, Succes, Voordeel en Standvastig-
heid. Zij passen bij de seizoenen: Vernieuwing duidt op Lente, Succes op Zomer, Voordeel 
vanwege de oogst, duidt op Herfst en Standvastigheid op Winter. 
 
Dit inspireert tot een nieuw setje bruikbare vragen: 

- Is … een goed idee? (Vernieuwing) 
- Gaat dit lukken; zal dit leiden tot succes? 
- Gaat dit iets opleveren; zal ik hier voordeel van hebben? 
- Kan ik hiermee door; geeft het mij overlevingsmogelijkheden? (Standvastigheid; want in de pe-

riode van de winter leef je van je eigen voorraden) 
Bij al deze voorbeeld-vragen kun je eens ‘proevend’ kijken welke formulering het best past 
bij wat je bezighoudt en waarover jij duidelijkheid wilt krijgen. 
 
Vragen over het verleden: Je kunt ook vragen stellen om duidelijkheid te krijgen over de 
betekenis van gebeurtenissen uit het verleden, bv wanneer je behoefte hebt daarmee in het 
reine te komen. Bv: 

- Wat voor invloed heeft die gebeurtenis eigenlijk op mij gehad? 
- Waarom is mij dit overkomen? 
- Wat is eigenlijk de essentie van die periode? Of: wat heb ik ervan geleerd? 

 
Je kunt ook de behoefte hebben om iets te weten over een ander. Han Boering zegt hierover 
in zijn Yijing van de 21e eeuw:  
Ieder antwoord dat je krijgt geeft een situatie weer met betrekking tot jezelf. Zou je dus de vraag heb-
ben: Hoe gaat het nu eigenlijk met mijn moeder? Dan geeft de Yijing in dat geval antwoord op de re-
sonantie met jou, en je komt dan iets te weten over hoe je zelf denkt of hoopt of vreest dat het met je 
moeder is; Yijing reageert dus op de ‘geïncorporeerde moeder’. 
 
Twéé vragen stellen kan ook goed werken, bv.: Een ‘Yin-vraag’ over hoe het is, over waar ik 
mee van doen heb, wat zich op dit moment bij me aandient. Bv.:  
- Wat is hier aan de hand? of: Wat is hier de kern van het probleem, of van mijn vraag?  
 

En een ‘Yang-vraag’ over al dan niet ingrijpen, actie of verandering. Bv.:  
- Moet ik iets doen of juist niet; wat moet ik dan doen; (hoe) moet ik handelen; welk optreden wordt 

hier van mij gevraagd? Hoe kan ik mij het beste opstellen in deze situatie?  
 

Samengevat over het stellen van een goede vraag: 
 

- schrijf je vraag op, liefst een paar keer. Hij wordt dan als vanzelf steeds kernachtiger;  
- zorg ervoor dat je rustig bent, gebundeld in plaats van opgewonden en versnipperd; 
- zorg vanuit jezelf voor serieuze neutrale aandacht zodat ieder antwoord welkom is; 
- herformuleer zo nodig je vraag; 
- laat hem even liggen, leg hem even weg, neem afstand, 
- gooi je muntjes of doe een andere manier. 
 

Het gaat op de twééde plaats om het beantwoord krijgen van de vraag. Op de eerste plaats staat: hem te durven stellen. 



 
 Yijing Werkplaats blz. 4 Vragen stellen, raadplegen en lezen.doc 
 

 
2  -  het orakel raadplegen 

 
Hoe raadpleeg je het orakel? - Er zijn veel methodes; de meest gebruikte is die met muntjes. 
Een paar andere methodes staan verderop genoemd.  
 
Bij alle methoden geldt dat je voor het vinden van je hexagram begint met de onderste lijn. 
Je bouwt het hexagram dus altijd van onderaf op, beginnend met de onderste lijn, dan de 
tweede en zo door tot en met de bovenste lijn. 
 

Je gooit met drie munten tegelijk, en dat doe je zes maal, voor elke lijn een maal.  
 

Bij een worp met driemaal Kop of driemaal Munt is er een bewegende lijn. Bij KKM of MMK 
(een stand 2 – 1) is de kant waarvan er maar één ligt doorslaggevend. “De ene is bepalend; 
de twee richten zich op de ene.” 
Je bent vrij in je keus om aan Kop of Munt de betekenis van Yin of Yang te geven, maar je 
moet je daar dan verder wel consequent in zijn.  
Meest gebruikelijk is Kop = Yang en Munt = Yin. Maak daarin zelf je keus.  
Bij twijfel, raadpleeg Yijing. 
 

 
 

Kop = Yang   en   Munt = Yin 
 

 

                   in punten:  
 

       KKK       ---0---    een bewegende Yanglijn                9 
 

       MKK      ---  ---    een niet-bewegende Yinlijn           8 
 

       MMK     --------    een niet-bewegende Yanglijn        7 
 

       MMM     -- X --     een bewegende Yinlijn                  6 
 
 

_______ 
 
 

3  -  opzoeken van het hexagram in de Yijing, en lezen. 
 
Als je de zes lijnen en dus het hele hexagram gevonden hebt, zoek je dit op in een zoektabel. 
Onderste trigram in de linkermarge, bovenste trigram in de bovenmarge. 
 
Nu ben je toe aan het lezen van de tekst in de Yijing.   
Wat lees je?  
Je leest niet alles want dan word je totaal overvoerd.  
Geef jezelf de kans om langzamerhand thuis te raken in de enorme hoeveelheid informatie in 
het boek. Ik ben zelf na 16 jaar nog een beginner. Ik ken mensen die al 30 jaar met de Yijing 
bezig zijn, en ook zij staan van tijd tot tijd voor grote verrassingen. 
Dus doe het rustig aan, dan blijft het leuk. 
 

_______ 
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4 – veranderende lijnen 
 
Vaak levert een worp één of meer veranderende lijnen.  
Hier is een van de belangrijkste principes uit de Yijing aan de orde. In het yin-yang figuur, 
‘de visjes’ wordt dit zichtbaar gemaakt.  
Het principe uit het Chinese denken houdt in dat er in de werkelijkheid geen vaste onveran-
derlijke situaties bestaan. Er is ALTIJD verandering. De Chinese taal heeft zelfs geen woord 
voor ons begrip ‘definitie’; dus ook de betekenis van woorden is aan verandering onderhe-
vig. De kern van dit principe is, dat wanneer een verandering op zijn top is, op zijn hoogte-
punt, dat de situatie dan omslaat in zijn tegendeel. 
Een dictator wordt zó tiranniek dat een revolutie een einde maakt aan zijn bewind. Een stad 
raakt zo vervuild dat er massale acties ontstaan om van die vervuiling af te komen. Je bent 
nu al meerdere malen gestopt met roken en toch later weer begonnen. Nu is de maat vol, het 
is genoeg, en je besluit werkelijk nooit meer te roken. 
Het figuur van de visjes symboliseert een draaiende beweging.  
Onderin zie je het witte, yang, als een dun sliertje beginnen, het 
draait door, wordt dikker, tot het op zijn top is, dikker kan niet, het 
is een en al yang. Op dat moment komt in de kern, in het dikste 
stuk van yang, een kiem van het tegengestelde op: yin. Het kan de 
klap van een revolutie zijn, of de langzaam maar zeker opkomende 
‘andere kant van de medaille’. Yang vermindert, yin komt op. Het 
is een circulair proces, het gaat maar door, zonder einde. 
Hierin zit het verschil tussen een niet bewegende en een bewegende lijn.  
Van een bewegende lijn kun je zeggen: zij is al vrij lang yin (of yang), en zij neigt naar de top, 
zij zal binnenkort omslaan naar haar tegengestelde. Een niet bewegende lijn is ‘rustend’; daar 
hoef je op korte termijn niet te rekenen op verandering. 
Een bewegende lijn in je hexagram betekent dat het hexagram op dat niveau binnenkort zal 
veranderen. Daarmee ontstaat er bij één of meer veranderende lijnen een tweede, zoge-
naamd eindhexagram. Het beginhexagram kreeg je met je worp, het eindhexagram krijg je 
door de veranderende lijnen om te zetten van Yang naar Yin (9 wordt 8) of van Yin naar 
Yang (6 wordt 7). 
Het beginhexagram geeft de situatie weer van dit moment. Het eindhexagram geeft de eind-
situatie, het resultaat weer van het proces dat nu aan de gang is.  
De lijnen geven je informatie of advies over het proces, over de stappen die je hebt te gaan 
om van het begin, je huidige situatie, naar eind te komen. 
Er zijn veel visies over wat je doet met bewegende lijnen. Voor ‘de beginner’ ben je al aardig 
op weg met de handreikingen hieronder.  
 
 

o Bij één en twee veranderende lijnen raadpleeg je die lijnen: zij geven processtappen aan; 
eerst ‘doe’ je de onderste bewegende lijn; vervolgens ‘doe’ je de bovenste. Bij twee of 
meer veranderende lijnen komt het wel eens voor dat de lijnen aandringen op (soms 
schijnbaar) onverenigbare acties. Dit kan betekenen dat je eerst de eerste lijn volgt, en 
daarna de andere lijn(en). Maar ook dan nog kan er onduidelijkheid blijven. In dat geval 
raadt Yijing aan je te beperken tot het advies van alleen de laatste van de bewegende lij-
nen. 
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o Bij drie veranderende lijnen raadpleeg je deze drie lijnen. Zij zijn te duiden als begin, 
midden en eind van je proces. Ook wanneer de lijnen elkaar in hun advies lijken tegen te 
spreken, kun je kijken wat je ermee kunt; soms moet je de tekst van een lijn opvatten als 
waarschuwing: pas op dat je niet in deze valkuil trapt. 

o Bij vier veranderende lijnen is de werkwijze anders. Je raadpleegt dan alleen de eerste 
(onderste) niet-veranderde lijn in het eindhexagram; en je kunt deze tekst lezen als een 
telegram over de hele situatie. 

o Bij vijf veranderende lijnen raadpleeg je de enige niet-veranderde lijn in het beginhexa-
gram, en je beschouwt deze als de veranderde lijn. 

o Bij zes veranderende lijnen verdiep je je vooral in het eindhexagram. De tijd van het eer-
ste hexagram is dan immers goeddeels voorbij.  

o Bij géén veranderende lijnen kun je zeggen dat je worp betrekking heeft op het decor, de 
achtergrond waartegen de verandering zich afspeelt. De periode van het hexagram blijft 
nog een tijdje aan, is min of meer stabiel. Van de teksten van het Oordeel en het Beeld is 
in dit geval die van het Beeld iets belangrijker. 

In sommige teksten wordt aangeraden om in het geval van geen bewegende lijnen àlle lijnen 
van het hexagram te lezen; die geven je een verdere verduidelijking, en ze geven iets aan 
over het gehele proces waarin je je bevindt. 
 
Bij twee of meer veranderende lijnen komt het wel eens voor dat de lijnen aandringen op 
(soms schijnbaar) onverenigbare acties. Dit kan betekenen dat je eerst de eerste lijn volgt, en 
daarna de andere lijn(en). Maar ook dan nog kan er onduidelijkheid blijven. In dat geval 
raadt Yijing aan je te beperken tot het advies van alleen de laatste van de bewegende lijnen. 
 
Nu heb je de teksten gelezen, en … het is je geheel duidelijk, of het duizelt je. In beide geval-
len is het aan te raden nog even geduld te hebben.  

_______ 
 

5 - resonantie 
 

Onze eerste neiging is de tekst te willen begrijpen. Maar hoe logisch ook, het is beter die nei-
ging te vervangen door een andere houding.  
Het is in de Yijing niet zozeer een kwestie van begrip maar een kwestie van “wat wordt er 
nu door deze tekst in mij geraakt?”, “wat doet dit mij nu?” De Yijing spreekt immers je intu-
itie aan: hoofd, hart en buik.  
De Yijing heeft werking door het principe van resonantie. Resonantie overstijgt het verstan-
delijke denken, het raakt als het ware dieperliggende vermogens. Je krijgt, zoals het wel ge-
zegd wordt, “een antwoord onderlangs”. Het moet de gelegenheid krijgen met je te resone-
ren. 
Je gaat er goed mee om als je met je aandacht naar binnen gaat en je afvraagt: “wat betekent 
dit nu voor mij; wat roept het op?”  
We maken het ons moeilijk om de resonantie ruimte te geven door te vragen: “wat wordt 
hiermee nu eigenlijk bedoeld?” Of “Dit is volstrekt onbegrijpelijk!!” Probeer dan afstand te 
nemen van dit soort opstandige drukte in jezelf, word stil en kijk wat er gebeurt. 
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De beelden die de tekst in je oproept hebben ‘werking’. Het is een andere ‘zachtere’ taal dan 
we gewoon zijn uit de krant of een boek. Het is beeldtaal, met archetypische beelden en ge-
voelens.  
 
Leg alles terzijde. Voor een echt belangrijke vraag heb je zelden onmiddellijk een antwoord 
nodig. Gun het de tijd. Kijk er na een paar uur of de volgende dag nog eens op terug, vertel 
iemand wat je gooide en vond, en vertel hoe je er naar kijkt. Mijn eigen ervaring is eigenlijk 
steeds dat ik een uurtje, of één of twee dagen later ineens voel: Ahá, dat is dus de boodschap! 
Bijna altijd borrelt er diep van binnenuit wel een idee in je op dat juist is, dat voel je dan. 
 
Ook gebeurt er gelukkig vaak meteen al iets: terwijl je het hexagram leest, schiet je te binnen: 
JA! dàt moet ik doen. De Yijing spreekt de taal van je intuïtie. Ik denk dan: diep in je hart wist 
je het al, maar ’t was nog niet boven, je wist nog niet dat je dat al wist. Nu is het wakker, en je 
kunt aan de slag. 

_______ 
 
 

6 - andere methoden voor orakelraadpleging 
 
Naast gooien met munten zijn er nog allerlei andere methoden: 
 
1)  Duizendbladstelen 

De oudste, klassieke methode. Wordt uitgebreid beschreven in Boering op blz. 456, in Wil-
helm op blz 256 en in Mesker op blz. 101.  
 

2)  Kettinkje, kralen grijpen 

Ketting met 64 of 16 kralen, elke kleur heeft zijn betekenis. Je sluit je ogen, of je houdt de ket-
ting onder tafel, en laat de ketting door je handen glijden. Je laat je leiden door je handen. Je 
kiest een kraal, kijkt en noteert de lijn. Dit doe je totaal zes maal, beginnend bij de onderste, 
eerste lijn. 
De samenstelling van de ketting is afgeleid van de kansberekening van het duizendbladora-
kel; de verhoudingen zijn: 
Bij 16 kralen:  voor een bewegende Yinlijn: 1 x, voor een niet-bewegende Yinlijn: 7 x, voor 
een bewegende Yanglijn: 3 x, en voor een nietbewegende Yanglijn: 5 x.  
Bij 64 kralen uiteraard: deze getallen maal vier. 
 
3)  Dobbelstenen 

Je gooit zes keer voor de lijnen; oneven is Yang, even is Yin.  
Ten slotte gooi je nog één maal voor een bewegende lijn. 
 
4)  Acht edelsteentjes plus dobbelsteen 

Je zoekt bij een (edel)stenenwinkeltje acht verschillende steentjes uit, verschillend van kleur 
en van vorm. Je schrijft ze elk toe aan een trigram, goed onthouden, goed opschrijven. 
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Je doet ze in een zakje. Het gooien bestaat uit een greep uit het zakje; willekeurig, je laat je 
niet leiden door wat je voelt. Eerste steentje is voor het onderste trigram, tweede steentje 
voor het bovenste. Vanzelfsprekend doe je na je eerste greep dit steentje eerst weer terug in 
het zakje. Met de dobbelsteen bepaal je een bewegende lijn. 

 
5)  Trigramkaarten plus dobbelsteen 

Je maakt acht speelkaarten, voor elk trigram één. Die trek je met het zelfde principe als de 
steentjes. 
 
Er zijn nog meer methoden om een hexagram te krijgen, zoals volgens de Pruimenbloesem-
numerologie, en varianten met meerdere dobbelstenen. 
Zelf zat ik een keer te eten in een druk restaurant waar ik geen zin had om nieuwsgierige 
blikken in mijn richting te krijgen als ik met munten zou gaan rammelen. Maar ik wilde toch 
graag antwoord hebben over een prangende vraag. Nadat ik mijn vraag had opgeschreven 
heb ik zes keer een vraagje bedacht over iets dat ik tellen kon; het aantal gasten in het restau-
rant, het aantal tafels, het aantal lampen aan het plafond, hoe laat ’t was, (een even of oneven 
aantal minuten over 7), en de lijnen werden bepaald door de antwoorden: oneven werd 
Yang, even werd Yin. De bewegende lijn kwam uit het menu; ik prikte met mijn vork ‘blind’ 
een bedrag; het dichtstbijzijnde getal dat 6 of lager was werd m’n bewegende lijn. 
 
Kortom, je hebt eigenlijk niets nodig. Wel van belang is dat je het toeval een rol laat spelen, 
dat je eigen wil er uit verdwenen is. 

_______ 
 
 

7 – wat voor vragen kun je stellen, en wat voor vragen niet? 
-   veertig voorbeelden   - 

 
Zorg ervoor dat de vraag die je formuleert de kern raakt van wat je bezighoudt of wat je 
weten wilt, probeer enkele formuleringen uit. Zorg ervoor dat je bij de behandeling (gooien, 
lezen, betekenis vinden) rustig, kalm, in evenwicht bent.  
Ben je dat niet, wacht dan, kies een beter moment, straks of morgen.  Emoties zoals onrust, 
angst, drukte, verwarring, verdriet, gretigheid, opgetogenheid hebben een belemmerende 
invloed op de zuiverheid van je interpretatiemogelijkheden van de tekst uit de Yijing. 
Géén vragen over ziekte. Daarvoor ga je naar een acupuncturist. En ook geen vragen over 
objectieve niet-persoonlijke aangelegenheden. Dan is geen resonantie mogelijk met jou. 
Vaak willen we veel te veel tegelijk vragen. Bv. de vraag: ‘hoe moet ik hier mee omgaan?’ Het 
lijkt een simpele vraag. Toch is ie dat niet. Je zou hem kunnen splitsen in een paar eenduidi-
ge vragen: 
- Welke houding past mij het best in deze situatie? 
- Wat heb ik hier te doen? 
- En indien nodig nog: Hoe blijf ik daarin echt mezelf, kalm, vriendelijk, enz? 
 
Algemene vragen: 
 

- Wat is nu de kern, de essentie van …: 
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- Hoe moet ik handelen in deze situatie? 
- Wat is hier nu feitelijk aan de hand? Wat is hier de kern van het probleem, of van mijn vraag? 
- Wat is voor mij in deze situatie de beste houding? 
- Moet ik iets doen of niet; wat moet ik doen; (hoe) moet ik handelen; welk optreden wordt hier van 

mij gevraagd? Hoe kan ik mij het beste opstellen in deze situatie?  
- Ik vraag inzicht in …: 
- Wilt u mij advies geven over…: 
 
Han Boering (in zijn ‘De Yijing voor de 21e eeuw’) formuleert vier vragen aan de hand van 
de mantra Yuan, Heng, Li, Cheng (Vernieuwing, Succes, Voordeel, Standvastigheid): 
 
- Is … een goed idee? (Vernieuwing) 
- Gaat dit lukken; zal dit leiden tot succes? 
- Gaat mij/ons dit iets opleveren; zal ik hier voordeel van hebben? (Voordeel) 
- Kan ik hiermee door; geeft dit mij overlevingsmogelijkheden? (Standvastigheid) 
  
Vragen over het verleden: 
 

- Wat voor invloed heeft die gebeurtenis eigenlijk op mij gehad? 
- Waarom is mij dit overkomen? 
- Wat is eigenlijk de essentie van die periode? 
- Ik ben beduveld met geld bij de fietsenstalling? Wat vindt Yijing ervan hoe ik dit heb aangepakt? 
- En wat kan ik een volgende keer doen om te zorgen dat het dan wèl goed uitpakt? 
 
Een paar voorbeelden van ‘Grote Vragen’ die ik aan de Yijing voorlegde aan de hand van 
een legging met de kaarten: 
- Waar moet ik de komende drie maanden in mijn leven de prioriteit leggen? 
- Wat moet mijn leidraad zijn dit najaar? of Wat is voor mij de juiste koers dit jaar? 
 
Klein (en groot) grut: 
 

- Hoe kan ik bijdragen aan deze komende familie-ontmoeting? (Kerst, etc.) 
- Hoe kan ik de studie-avond voor deze groep zo goed mogelijk vorm geven? 
 

- Geef mij een motto voor deze belangrijke dag. 
- Ik heb een totaal lege studiedag vandaag. Wat is hiervoor een goede leidraad? 
- Vandaag begint mijn stilteweek. Wat kan ik doen om te zorgen dat deze week helemaal brengt wat 

ik nodig heb? 
- In welk teken staat komende week? In welke sfeer wil ik er iets van maken? 
 

- We kamperen voor de 3e dag op een ongelofelijk mooie stille veilige plek aan zee in Zweden. Wat 
nog nooit eerder gebeurde: ik wil hier niet meer weg! Wat is er aan de hand; hoe is het met mij? 

- Moet ik nog veel voorbereiden voor morgen en overmorgen? 
- Morgen de laatste dag van deze cursus. Waar moet ik met name attent op zijn? 
- Vanavond de laatste avond van deze cursus; wat voor avond moet het worden? 
 

- Eerste gesprek met cliënt X gehad. Wat moet mijn opstelling naar haar zijn? 
- Hoe moet ik mij opstellen in het komende gesprek met haar? 
- Wat moet naar haar toe mijn basishouding zijn? 
- Straks de veiling van een paar kunstwerken van mijn tekenlerares. Ik heb géén zin om te gaan; 

wat vindt de Yijing daarvan? 
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- Ik had een meningsverschil met een collega over geld; we hebben het uitgesproken, maar … is het 
nu klaar of hangt er nog iets? 

- Ik word gevraagd om mee te werken aan een verdiepingsworkshop Yijing; hoe kan ik zorgen dat 
mijn inbreng zo inspirerend en gévend mogelijk is? 

- Ik heb besloten die klus niet te doen. - Wat vindt de Yijing daarvan? 
- Hoe kan ik mij het best verhouden tot deze rugblessure? 
 

- Geef mij een leefmotto voor het komend half jaar. 
- Ik word 50. In welk teken gaat dit 50e jaar voor mij staan? 
- Mijn belangstelling voor politiek neemt af. Wat voor betekenis moet ik daaraan hechten? 
 
 
Joop van Hulzen (in zijn ‘Handboek Yijing’) onderscheidt  
 

1. Handelingsvragen, bv.: 
- Wat kan ik (in ’s hemelsnaam) doen?  
- Welke actie past hier? 

 

2. Houdingsvragen, bv.: 
- Welke houding kan ik hier het best aannemen? 
- Welke houding past het best bij mijn positie; wat is mijn rol hier? 

 

3. Prognosevragen, bv.: 
- Wat kan ik verwachten? 
- Welk onheil hangt mij boven het hoofd? 

 

4. Inzichtsvragen, bv.: 
- Wat betekent dit voor mij? (Ik snap hier (helemaal) niets van!) 
- Wat zit hier achter verborgen? 
- Hoe ver ben ik in mijn ontwikkeling wat betreft dit gebied? 

 

5. Zijnsvragen, bv.: 
- Ik kom hier niet uit. Welke positie heb ik feitelijk in deze situatie?  
- Dit is een keerpunt; wat is hier goed om te doen, te denken, etc? 

 
 
 

 
 
 


