WEGWIJS WORDEN IN DE

I TJING
________
________
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___
Dit betekent voor u:
inzicht in veranderingen van
verleden, heden en toekomst,
betere keuzes maken,
kijk op het eigen functioneren,
moeilijke situaties de baas blijven.

___ __ __ ____ __ __

HOE WERKT DE I TJING IN UW LEVEN
Wat is de I Tjing?
De I Tjing is het oud-Chinese Boek der Veranderingen. Het werd
eeuwen in hofkringen gebruikt als raadgever. Het geeft de krachten
aan die werkzaam zijn om iets ten goede te laten veranderen. Zo
vormt het een kompas om onszelf beter in het dagelijks leven te
kunnen oriënteren, de juiste weg te bewandelen of overtuigender te
beslissen in het maken van keuzes. De I Tjing geeft aan wat je kunt
veranderen, hoe, waar en wanneer, het is daarom heel praktisch en
draagt een universele wijsheid in zich die de tijd trotseert.

Voor wie?
De I Tjing biedt concreet advies in privé- en werksituaties.
Je krijgt inzicht hoe de eerstvolgende stap op je weg er uit gaat zien,
als je erom vraagt op de juiste manier.
Je leert om jezelf en anderen beter te begrijpen waardoor je handelen
in het dagelijks leven evenwichtiger wordt.
Wereldwijd zien we grote veranderingen gebeuren, soms ontroerend
fijn, soms dramatisch gruwelijk. Dan is het handig om je eigen plek
en taak te weten binnen dit collectieve transformatieproces. Als je de
betekenis ziet van de dingen om je heen, blijf je verzekerd van een
gemoedsrust.
Voor wie het boek te moeilijk vindt, maak ik het laagdrempelig.

Werkwijzen
De studie omvat 3 dagdelen waarbij drie fasen worden doorlopen:
basis, proces en visie. De aanpak is zowel verdiepend als praktisch.
We hanteren o.a. de ‘I Tjing, het Boek der Veranderingen’ vertaling
Richard Wilhelm, uitgeverij Ankh Hermes. Er zijn tussentijdse
leeropdrachten.
Op verzoek kan in het najaar een vervolgcursus van twee
bijeenkomsten worden georganiseerd.

Inhoud
Fase 1: Basis
Begrip en gebruik
•
•
•
•
•

Opbouw van de 64 hexagrammen.
Uitleg van de 8 trigrammen.
Oefenen in de juiste vragen stellen.
Eenvoudige raadpleging met munten, kaarten of pc.
Begrijpen van I Tjing-antwoorden.

Fase 2: Proces
Groeipaden, actiepatronen en legsystemen
•
•
•
•

Gebruik van de I Tjing zonder te orakelen.
Persoonlijke groei volgens plan: Hoe kom ik bv. van A naar E en wat
zijn de tussenliggende stappen?
Betekenis van veranderlijke lijnen, opdrachten en actiepatronen.
Selectie van een kaartlegsysteem dat past bij de situatie.

Fase 3: Visie
Dieper inzicht en interpretatie
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen van neutraliteit, onderscheidingsvermogen en schouwen.
Inzicht in krachtenvelden, gunstig en ongunstige.
Symboliekverklaringen.
Oefenen van de nodige vertaalslag.
Ontwerpen van metaforen, meditaties en spreuken bij I Tjing-tekens
ter verinnerlijking.
Associaties maken bij het oerbeeld van een trigram.
Acht trigrammen zien in een pa kwa of mandala.

Effecten
•
•
•
•
•
•

Men heeft bruikbare uitgangspunten voor besluitvorming.
Men wordt meer oorzaak dan gevolg.
Men herkent toekomstprofielen.
Men krijgt een natuurlijke veranderingsdynamiek.
Men ontwikkelt zowel long-term-view als helicopter-view, een totaal
kijken wat leidt tot juist handelen in privé- en werkrelaties.
Men krijgt een fijnere intuïtie en een besef van verbonden zijn met
elkaar en met een groter geheel.

Begeleider: Guido Lamot
Sinds 1975 speelt de I Tjing een actieve rol in mijn leven, zowel bij
het bestuderen van kennis en diepe wijsheid als bij het raadplegen
voor belangrijke situaties en keuzes.
Open contact met deze universele bron geeft mij meer kracht,
inzicht, creativiteit en verbondenheid.
Ik volgde verschillende masterclasses over dit onderwerp en deel
mijn ruime ervaring via consulten, lezingen en workshops.
Ik wil u tijdens deze workshop succesvol laten werken met dit
toegankelijk en effectief adviessysteem.

Locatie, data, prijs, inschrijving
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de Loge Den
Haag, Laan van Meerdervoort 1A, 2517 AA Den Haag op 3
zaterdagmiddagen: 24 maart, 7 en 28 april 2018, telkens van 13:30
tot 17:00 uur. Tijdens de sessies wordt tweemaal een pauze ingelast.
De kosten bedragen € 105,00 inclusief het cursusmateriaal en een
unieke set I Tjing-kaarten van eigen ontwerp.
Er zijn ook een aantal tweedehands boeken op voorraad.
Aanmelden bij Jaap Trouw, tel: 070-397 50 71, mail:
tvndenhaag@gmail.com
Meer info bij Guido Lamot, tel.: 035–588 52 25, mail:
guidolamot@gmail.com
Het cursusgeld kan contant worden betaald bij de eerste les of door
overschrijving op bankrekening NL24 TRIO 0391 0664 55 t.n.v. Loge
Den Haag TVN, o.v.v. I Tjing cursus.

________
________
___ ___
___ ___
___ ___
___ ___

Wanneer de wind waait over de aarde,
gaat hij heel ver en wijd, en de korenvelden golven mee. Het gadeslaan van
verheven krachten geeft de edele de
mogelijkheid om het inzicht te krijgen
en tot het juiste handelen te komen.

__ __ ____ __ __ ____

