Previziunile I Ching si anul 2012

In ultima vreme publicul larg a inceput sa acorde din ce in ce mai multa atentie teoriei
Apocalipsei programata pentru 21 decembrie 2012. Acest fapt a fost sporit si de lansarea
filmului facut la Hollywood – 2012. In film John Cusack s-a intalnit in parcul Yellowstone cu un
om care spunea ca astfel de predictii despre Apocalipsa se regasesc in Biblie, in calendarul
mayas si in I Ching.
Relatia dintre I ching si 2012 a fost tratata si intr-o carte numita “The Invisible Landscape: Mind,
Hallucinogens, and the I Ching” (Peisajul invizibil: mintea, subtantele halucinogene si I
Ching-ul), al carui autor, Terence McKenna a trecut in nefiinta in anul 2000. In scrierea cartii, el
a fost inspirit de aranjarea celor 64 de hexagrame din I Ching-ul Regeleui Wen (Cartea
Schimbarilor). Regele Wen are o modalitate speciala de aranjare a celor 64 de hexagrame,
asezandu-le dupa criteriul Cerului (Emisiv, Creator) si Pamantului (Receptiv). Acesta ordonare
reprezinta diferitele stadii ale dezvoltarii lumii noastre, incepand de la Cer si Pamant pana la
final cu Foc si Apa.
Inspirat de acesta secventa de hexagrame, McKenna a atribuit o valoare matematica fiecareia
dintre cele 384 de linii (jao) a celor 64 de hexagrame si i-a rezultat un grafic, care, spunea el,
reflecta momentele unor evenimente importante la nivel mondial. Fiecare punct maxim si minim
al graficului parea sa coincida unei etape importante din istoria mondiala. El a numit aceasta
teorie, Teoria “Time Wave”.
Cea mai semnificativa teorie a sa afirma ca daca punem la finalul graficului data de 21.12.2012,
atunci toate punctele maxime si minime de pe grafic corespund unor evenimente importante din
istorie, iar datei de mai sus ii revine cel mai jos punct de pe grafic.
Prin urmare nu putem afirma ca I Ching-ul insusi a prezis sfarsitul lumii in 2012, ci ca doar a fost
o sursa de inspiratie pentru McKenna si teoria lui - Time Wave. Intelesul original al ultimelor
doua hexagrame – “After Completion” si “Before Completion” nu presupune sfarsitul lumii, ci din
contra, implica lipsa unui final, pentru ca schimbarea inca nu este completa. Este asemenea
multelor schimbari ciclice din natura - cand un set de patru anotimpuri al unui an se termina,
incepe setul de patru anotimpuri al anului urmator. Prin urmare nu este corect sa afirmam ca I
Ching prevede Apocalipsa pentru 2012.
Exista ceva in I Ching care sa faca referire la sfarsitul lumii?
Cred ca cel mai relevant sistem care face referire la un posibil sfarsit al lumii este cel al
“Principiilor ordinii Supreme a Lumii” inventat de Shao Yong din dinastia Sung. Shao Yong a fot
un expert in I Ching care a inventat un sistem de impartire a timpului in Yuan, Huai, Yun, Shi.
Shao Yong a impartit deasemenea erele lumii in 64 de cicluri, conforme celor 64 de hexagrame.
Secventa de 64 de hexagrame pe care a folosit-o este similara ordinii Imparatului Wen, cu
Cerul si Pamantul la inceput. Numai ca numarul de ani atribuit fiecarei Etape este foarte mare.
De exemplu:
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Ciclul 1 – Element: Cerul, Durata: 60.000 yuan – 777.600.000 ani, Inceputurile Planetei
Pamant.
Ciclul 2 – Element: Pamant, Durata: 3..600 de yuan – 466.560.000 de ani, Perioada Veche a
Pamantului.
Ciclul 3 – Elemente: Apa pe Fulger, Durata: 1.000 de yuani – 129.600.000 de ani, Perioada de
formare a oceanelor si a continentelor.
Ciclul 4 – Elemente: Munte pe Apa, Durata: 124 yuani – 22.749.000 de ani, Perioada in care au
aparut primele plante si vegetatia.
Ciclul 5 – Elemente: Apa pe Cer, Durata: 36 yuani – 6.678.600 de ani, Perioada aparitiei
animalelor.
Ciclul 6 – Elemente: Cer pe Apa, Duurata 10 yuani – 1.296.000 ani, Potop
Ciclul 7 – Elemente: Pamant pe Apa, durata 5 yuani - 648.000 ani, Aparitia omului.
Ciclul 8 – Apa de Pamant, Durata 1 yuan – 129.600 ani, Perioada civilizatiei umane –
Momentan ne aflam in mijlocul acestei perioade.
Ciclurile de la 9 la 57, Durata: 50 yuani – 6.480.000 ani, Perioada de continuitate a civilizatiei
umane.
Ciclul 58 – Element: Lacul, Durata: 5 yuan – 648.000 de ani, Perioada de declin a umanitatii.
Ciclul 59 – 10 yuani – 1.296.000 ani, Potop.
Ciclul 60 – 36 yuani – 4.665.600 ani, Perioada de declin a speciilor de pe Pamant
Ciclul 61 – 124 yuani – 16.070.400 ani, Perioada in care plantele nu mai pot creste.
Ciclul 62 – 1.000 de yuani – 129.600.000 ani, Perioada in care continentele se scufunda.
Ciclul 63 – 3.600 yuani – 466.560.000 ani, Sfarsitul Planetei Pamant.
Ciclul 64 – 60.000 yuani – 7.776.000.000, Sfarsitul Timpului.
Total: 129.600 yuani

Conform acestui sistem suntem acum pe la mijlocul Etapei 8, deci mai avem inca 60.000 de ani
pana cand vom intra in ciclul urmator, si chiar si dupa aceea mai sunt multe etape pana la
sfarsitul civilizatiei umane si al planetei. Ideea din spatele acestui sistem este aceeasi ca si in
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cazul teoriei Time Wave, numai ca este aplicata pe o perioada mult mai mare de timp.[….]
Inainte a ajunge la o concluzie am consultat si Cele Patru Coloane ale Destinului pentru data de
21 decembrie 2012.

Ziua
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Foc Yang

Apa Yang

Dragon Yang

Sobolan de Apa

Anul
Apa Yang
Dragon de Pamant

2012 este anul Dragonului de Apa Yang. Dragonul este cel care aduna apele, precum si un
element puternic de Pamant. De obicei anul dragonului este unul cu sanse sporite de cutremure
– un exemplu este anul 1976 (an al Dragonului de Foc Yang), anul cutremurului din orasul
chinez Tangshan, care a fost soldat un numar considerabil de victime.
Apa Yang are corespondent apa tumultoasa a oceanului, si este mai puternica in decembrie luna Sobolanului. Cu un dublu de Apa Yang in Radacinile Celeste in conflict cu Focul Yang al
acestei zile, si pe Ramurile Terestre un dulbu Dragon care se combina pe jumatate cu
Sobolanul, rezulta un mare ciclu de de apa. Nu va fi o mare surpriza daca in aceasta luna vor fi
cutremure si inundatii. In anul Dragonului si luna Sobolanului sunt trei stele in Sud – SE 3, S 2
si SE 1 si schema stelelor zburatoare a acestei luni are 5 si 3 in SE. 3 reprezinta cutremure, 5
reprezinta ghinionul, deci nu va fi o mare surpriza daca vor avea loc cutremure in regiunile din
Sud si Sud Est in decembrie 2012, dar nu sunt elemente care sa indice ca va avea loc un
dezastru planetar.

Autor: GM Raymond LoTraducere si adaptare : Maestru Feng Shui Cristina Groza Orice
reproducere partiala sau integrala a acestui articol este strict interzisa fara acordul autorilor!
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