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ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ YI JING
Ο Lee, Chung-Feng (李淳風), προσωπικός προφήτης και στρατιωτικός σύμβουλος του
πρώτου αυτοκράτορα της Δυναστείας Tang (765 μ.Χ.) είναι ένας από τους πιο ακριβείς
προφήτες που υπήρχαν ποτέ στην Κίνα. Ήταν φημισμένος μαθηματικός, διδάσκαλος
του Yi jing και της αστρολογίας. Έγραψε ένα βιβλίο που περιέχει 60 ποιήματα και 60
σχέδια. Κάθε ποίημα έχει ένα σχέδιο και αντιστοιχεί σε ένα σημάδι του yi jing και σε
μία προφητεία, η οποία περιγράφει ένα ιστορικό γεγονός, κατά χρονολογική σειρά.
Αυτό σημαίνει ότι το 36ο ποίημα προφητεύεται ότι θα συμβεί σίγουρα πριν το 40ο. Από
τις 60 προφητείες, οι 55 έχουν ήδη εκπληρωθεί. Κάθε προφητεία συνδέεται, κύρια, με
την κινέζικη ιστορία.
Αυτό μπορεί να κάνει το Yi jing. Το yi jing είναι ΠΟΛΥ πιο ισχυρό από ό,τι νομίζεις.
Χρειάζεται όμως χρόνια εξάσκησης αν θέλεις να φτάσεις αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς,
πολλές από τις μυστικές τεχνικές τού Lee δεν περιλαμβάνονται σε βιβλία. Έχουμε
όμως τις καταπληκτικές προφητείες του...

Ποίημα #39 Η Ιαπωνία κατακτά την Κίνα
Όταν ο ήλιος ανατέλλει, όλοι κλαίνε. Ο αέρας του Δεκέμβρη δεν είναι
καλός. Στο βουνό του Νότου υπάρχει ένα πουλί κι ο Βορράς έχει ήδη
αλωθεί. Όταν η κότα κράξει, ο ήλιος θα δύσει.
Έχει ήδη εκπληρωθεί
Η ανατολή

Σημάδι του yi jing:
Εξάγραμμο 28. Dà Guò 大
Μεγάλη Υπερβολή
Αστρολογικό σημάδι: y - iX
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Ερμηνεία: Ο ήλιος συμβολίζει την αυτοκρατορία της Ιαπωνίας. Ο αέρας του
Δεκέμβρη δεν είναι καλός. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1941, η Κίνα κήρυξε τον πόλεμο
στην Ιαπωνία. Το βουνό του Νότου αναφέρεται στο Hong Kong, την Γαλλική
Ινδοκίνα και τις Φιλιππίνες. Στο βουνό του Νότου υπάρχει ένα πουλί σημαίνει ότι ο
κίνδυνος έρχεται από τον Νότο. Ο Βορράς έχει ήδη αλωθεί υποδηλώνει την
Μαντζουρία, στα βόρεια της Κίνας, η οποία έχει ήδη κατακτηθεί από τους Ιάπωνες.
Όταν η κότα κράξει, ο ήλιος θα δύσει . Η κότα, στο Κινέζικο ημερολόγιο,
αντιπροσωπεύει τον Σεπτέμβριο ή την Δύση. Εδώ, η κότα αναφέρεται στη Δύση, και
συγκεκριμένα στις ΗΠΑ. Όταν οι ΗΠΑ ρίξουν την ατομική βόμβα στην Ιαπωνία, ο
ήλιος θα δύσει.

Ποίημα # 40 Η Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν)
1, 2, 3, και 4. Ένας φεουδάρχης δίχως γη. Μια μικρή κυβέρνηση λειτουργεί
δίπλα από τους κομμουνιστές. Αυτός, από τα ανατολικά, είναι υπερόπτης. Στην
κεφαλή δεν υπάρχει ο Μao. Στα πόδια του δεν έχει παπούτσια. Αν ο Lee
εμφανιστεί, ο πάγος θα διαλυθεί. Με δημιούργησε ο πίθηκος, με σκοτώνει η
αρκούδα.
Έχει ήδη εκπληρωθεί
3 παιδιά ψηφίζουν

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 18. Gǔ 蠱,
Θεραπεία
Αστρολογικό σημάδι: m - X

Ερμηνεία: 1, 2, 3, 4 αν τα προσθέσουμε 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Αυτό σημαίνει ότι η
Δημοκρατία της Κίνας θα έχει 10 προέδρους. Ο Chen Sui Bien της Ταϊβάν ήταν ο 10ος
πρόεδρος. Ο Chen θα είναι, επομένως, ο τελευταίος πρόεδρος της Δημοκρατίας της
Κίνας. Η προφητεία αυτή προβλέπει ότι ο Chen ή θα ανακοίνωνε την ανεξαρτησία της
Ταϊβάν και θα άλλαζε την ονομασία από «Δημοκρατία της Κίνας» σε «Δημοκρατία της
Ταϊβάν» ή ότι η Ταϊβάν θα κατακτηθεί από την Κομμουνιστική Κίνα. Ένας
φεουδάρχης δίχως γη αναφέρεται στους πρώτους προέδρους της Ταϊβάν που δεν
είχαν κανέναν έλεγχο επάνω στην Κίνα εάν και δήλωναν ότι εκπροσωπούν ολόκληρη
τη χώρα. Μια μικρή κυβέρνηση λειτουργεί δίπλα από τους κομμουνιστές. Αυτός,
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από τα ανατολικά, είναι υπερόπτης. Στην κεφαλή δεν υπάρχει ο Μάο σημαίνει ότι
η Ταϊβάν, ένα νησί που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Κίνας, δεν παίρνει
διαταγές από τον Μάο. Στα πόδια του δεν έχει παπούτσια σημαίνει ότι η Ταϊβάν δεν
έχει επαρκή όπλα και αρκετό κόσμο να την υποστηρίξει. Αν ο Lee φανερωθεί, ο
πάγος θα διαλυθεί. Υπονοεί τον Lee Deng Huay, τον 9ο πρόεδρο. Όταν ο Lee ανέλαβε
τα καθήκοντά του, έδωσε την άδεια στους πολίτες της Ταϊβάν να επισκέπτονται την
Κίνα. Η Κίνα και η Ταϊβάν, στην εποχή του, ξεκίνησαν τις εισαγωγές και εξαγωγές στο
εμπόριο. Ο πάγος μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν πράγματι διαλύθηκε όταν
εμφανίστηκε ο Lee. Με δημιούργησε ο πίθηκος, με σκοτώνει η αρκούδα. Ο
πίθηκος, στην Κινέζικη αστρολογία, αντιπροσωπεύει τη Δύση. Η Δύση είναι οι ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ ήταν αυτές που βοήθησαν την Δημοκρατία της Κίνας να έρθει στην εξουσία.
Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ δημιούργησαν την Δημοκρατία της Κίνας. Η αρκούδα
αντιπροσωπεύει την Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση βοήθησε την
κομμουνιστική Κίνα να έρθει στην εξουσία. Η αρκούδα λοιπόν, σκότωσε την
Δημοκρατία της Κίνας. Η φράση αυτή υπονοεί ότι στο μέλλον η κομμουνιστική Κίνα
θα καταστρέψει την Ταϊβάν.

Ποίημα # 41 Οι Κομμουνιστές της Κίνας γεννιούνται
Ο Θεός είναι τυφλός. Το χορτάρι και τα δέντρα μεγαλώνουν προς τα κάτω. Το +
και το – αλλάζουν θέσεις. Επάνω η Γη και κάτω ο Ήλιος. Όλοι πρέπει να
φορούν κόκκινο στο κεφάλι τους χωρίς να έχουν κεφάλι. Η κατάχρηση της
εξουσίας, πότε θα τελειώσει; 9 και 19 χρόνια ενός μεγάλου λάθους.
Έχει ήδη εκπληρωθεί
Ένας άντρας πατάει πάνω στον ήλιο

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 30. Lí 離: Η
Διαύγεια.
Αστρολογικό σημάδι: cn - I
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Ερμηνεία: Ο Θεός είναι τυφλός. Το χορτάρι και τα δέντρα μεγαλώνουν προς
τα κάτω. Το + και το – αλλάζουν θέσεις. Επάνω η Γη και κάτω ο Ήλιος. Κάθε
φράση περιγράφει τα χαρακτηριστικά του κομμουνισμού, που αγνόησε την
σημασία της οικονομίας και αψήφησε τις κοινωνικές τάξεις. Όλοι πρέπει να
φορούν κόκκινο στο κεφάλι τους χωρίς να έχουν κεφάλι. Όλοι τυφλά
ακολούθησαν τον κομμουνισμό. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποίησαν το μυαλό τους.
Κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι ο κομμουνισμός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα
μεγάλο αστείο. 9 και 19 χρόνια ενός μεγάλου λάθους. Αναφέρεται στα 28 χρόνια
δυσπραγίας για την Κίνα (9 + 19 = 28). Ο Μάο εγκαθίδρυσε την Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας το 1949, και πέθανε το 1976. Ακριβώς 28 χρόνια!

Ποίημα #42 Η Song Ching-Lin
Μία όμορφη γυναίκα έρχεται από τα δυτικά. Η δυναστεία αποκτά ειρήνη.
Το τόξο ακουμπάει στη γη. Επικίνδυνα μα όχι τόσο επικίνδυνα. Η όμορφη
γυναίκα τα βάζει με την κυβέρνηση.
Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 56 Lǚ 旅
Ο ταξιδευτής
Αστρολογικό σημάδι: e - II

Ερμηνεία: Μία όμορφη γυναίκα έρχεται από τα δυτικά. Η δυναστεία αποκτά
ειρήνη. Η Song Ching-Lin ήταν η σύζυγος του Sun Wen, του ιδρυτή της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας. Σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε στην Κίνα
να παντρευτεί τον Sun. Όταν ήρθε στην εξουσία, στα 1920, η Κίνα άρχισε να ησυχάζει
και η οικονομία σημείωσε σημαντική βελτίωση. Το 1926, η Song Ching-Lin
κατηγόρησε δημόσια τον Chiang Kai-Shek, ως προδότη του Δημοκρατικού
κόμματος. Το τόξο ακουμπάει στη γη. Επικίνδυνα μα όχι τόσο επικίνδυνα. Ο
Chiang Kai-Shek θα ήθελε να την δολοφονήσει όπως είχε δολοφονήσει όλους τους
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υπόλοιπους αντιπάλους του. Η Song όμως ήταν η σύζυγος του εκλιπόντος ιδρυτή του
Δημοκρατικού κόμματος. Η δική της δολοφονία θα κατέστρεφε και την δική του
φήμη. Επιπλέον, η Song ήταν η αδερφή της συζύγου του Chiang. Κάθε φορά που ο
Chiang κατέστρωνε σχέδιο για να βλάψει την Song, η γυναίκα του το κατέστρεφε για
να προστατεύσει την αδερφή της. Η όμορφη γυναίκα τα βάζει με την κυβέρνηση. Η
Song εκφράστηκε ανοικτά και πολύ δυναμικά εναντίον της κυβέρνησης του Chiang
και ηγήθηκε επιτυχώς πολλές μαζικές διαμαρτυρίες εναντίον του.

Ποίημα #43 Η Κίνα και η Ταϊβάν
Ο βασιλιάς δεν είναι βασιλιάς. Ο ευγενής δεν είναι ευγενής. Στην αρχή είναι
δύσκολα. Στο τέλος παίρνεται η απόφαση. Το μαύρο κουνέλι δραπετεύει στη
σπηλιά του πράσινου δράκου. Θέλει ένα τέλος μα και δεν θέλει. Το κλαδί έχει
μεγαλώσει έξω από τον φράκτη. Σε 30 χρόνια θα μεγαλώσει ο απόγονος

Έχει ήδη εκπληρωθεί
Ο μεγάλος άντρας σηκώνει το χέρι του
να χτυπήσει τον μικρό άντρα
κι ο μικρός άντρας σηκώνει το χέρι του
να χτυπήσει τον μεγάλο άντρα

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 50 Dǐng 鼎
Το καζάνι
Αστρολογικό
σημάδι: w – III

Ερμηνεία: Ο βασιλιάς δεν είναι βασιλιάς. Ο ευγενής δεν είναι ευγενής. Στην αρχή
είναι δύσκολα. Στο τέλος παίρνεται η απόφαση. Ο Cheng Kai-Shek διαφεύγει στην
Ταϊβάν. Δεν είναι πλέον ο ηγέτης της Κίνας, δεν παίρνει όμως και εντολές από τον
Μάο. Το μαύρο κουνέλι δραπετεύει στη σπηλιά του πράσινου δράκου. Ο Cheng
είναι το μαύρο κουνέλι. Το μαύρο κουνέλι σημαίνει κι ότι ο Cheng είναι γριά αλεπού.
Στην κινέζικη αστρολογία, ο πράσινος δράκος αντιπροσωπεύει την ανατολή. Ο
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Cheng διαφεύγει στα ανατολικά (Ταϊβάν) και βρίσκει ένα νέο καταφύγιο. Θέλει ένα
τέλος μα και δεν θέλει. Ο Cheng αρνήθηκε να αναγνωρίσει την κομμουνιστική
κυβέρνηση σαν τη νόμιμη κυβέρνηση της Κίνας. Ο Cheng ορκιζόταν ότι θα πάρει
πίσω την Κίνα από τους κομμουνιστές. Το κλαδί έχει μεγαλώσει έξω από τον
φράκτη. Σε 30 χρόνια θα μεγαλώσει ο απόγονος. Η Ταϊβάν θα απομονωθεί από την
Κίνα για 30 χρόνια ώσπου η δημοκρατική κυβέρνηση να επιτρέψει ξανά στους πολίτες
της Ταϊβάν να επισκέπτονται την Κίνα

Ποίημα #44 Mao Tze-Dong
Ο ήλιος και το φεγγάρι φώτισαν τον ουρανό. Όλο το σκοτάδι καθάρισε. Τώρα η
Κίνα έχει έναν άγιο. Όχι έναν έξυπνο άνθρωπο, αλλά καλός είναι. Όλες οι ξένες
χώρες τον αναγνωρίζουν ως τον νέο βασιλιά. Όλα πάνε περίφημα!
Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 64. Wèi Jì 未穧
Μη εκπλήρωση

Αστρολογικό σημάδι: wa- iV

Ερμηνεία: Ο ήλιος και το φεγγάρι φώτισαν τον ουρανό. Όλο το σκοτάδι
καθάρισε. Τώρα η Κίνα έχει έναν άγιο. Όταν ανέλαβε ο Mao Tze-Dong την
διακυβέρνηση της Κίνας, όλα πήγαιναν καλά. Το κομμουνιστικό κόμμα πρότεινε
νέους νόμους που ωφελούσαν την πλειοψηφία των ανθρώπων. Απαγόρευσαν, για
παράδειγμα, στους άνδρες να παντρεύονται παραπάνω από μία γυναίκα.
Απαγόρευσαν την χρήση ναρκωτικών και την πορνεία. Εκτέλεσαν όλους τους
γνωστούς εγκληματίες. Όλοι αποκαλούσαν τον Mao άγιο.
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Ποίημα #45 Ο πόλεμος με την Κορέα
Επισκέπτες έρχονται από τη δύση. Σταματούν στην ανατολή. Ξεπλένουν την
ντροπή μας με μέταλλο, νερό, ξύλο και φωτιά. Η τύχη καταφτάνει κι όλοι στον
κόσμο είναι τώρα ίσοι. Οι μεταλλικές χελώνες τους ξαπλώνουν στο λευκό
ωκεανό. Από δω και πέρα, δεν τολμούν να αποκαλέσουν τους εαυτούς τους
«αφεντικά». Η τύχη τους τελειώνει εδώ.

Έχει ήδη εκπληρωθεί
Στρατιώτες επιτίθενται από την ανατολή.
Ενδιαφέρον έχει το σχέδιο όπου εμφανίζονται 2 στρατιώτες.
Ο ένας υποδηλώνει τον πόλεμο της Κορέας και ο άλλ0ς
τον πόλεμο του Βιετνάμ
Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 4. Méng 蒙:
Άγνοια
Αστρολογικό
σημάδι: s - V

Ερμηνεία: Επισκέπτες έρχονται από τη δύση. Σταματούν στην ανατολή. Οι
Αμερικάνοι ήρθαν να καταλάβουν την Κορέα, ήρθαν όμως αντιμέτωποι με τον
Απελευθερωτικό στρατό. Αρχικά, οι Αμερικάνοι σκέφτηκαν πως οι Κινέζοι
στρατιώτες είναι εύκολοι αντίπαλοι και θα τους συντρίψουν. Σύντομα, όμως
κατάλαβαν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ν’ αντιμετωπίσουν την Κίνα. Ξεπλένουν την
ντροπή μας με μέταλλο, νερό, ξύλο και φωτιά. Από τα 5 στοιχεία λείπει το στοιχείο
της γης. Αυτό σημαίνει πως οι ξένοι κατακτητές δεν θα κερδίσουν ούτε μια σπιθαμή
από το χώμα της Ασίας. Οι μεταλλικές χελώνες τους ξαπλώνουν στο λευκό ωκεανό.
Τα τανκ γλιστρούν στο χιόνι. Στον πόλεμο της Κορέας και στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι
Αμερικάνοι έχασαν από τους Κινέζους. Αφού οι Αμερικάνοι βίωσαν αυτούς τους δύο
πολέμους δεν μπορούσαν πλέον να δηλώνουν ότι είναι αυτοί τα αφεντικά.
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Ποίημα #46 Ο Pang De-Hyai
Σκοτάδι. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ξίφος για να σκοτώσεις κάποιον. Χιλιάδες
κόσμος δεν πεθαίνει, αλλά ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει. Ένας στρατιώτης
μεταφέρει το τόξο και τα βέλη. Διαρκώς λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος. Ο Dong
όμως έχει το χρυσό ξίφος. Ιππότες θα μπουν βιαστικά από την πίσω πόρτα.

Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 59. Ηuàn 涣:

Διασκόρπιση
Αστρολογικό σημάδι: yo - Vi

Ερμηνεία: Σκοτάδι. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ξίφος για να σκοτώσεις κάποιον.
Αφού ο Mao διέλυσε την Κίνα για πολλά χρόνιαs,ο Pang De-Hyai, ένας στρατηγός με
πέντε αστέρια, άρχισε ανοικτά να παραπονιέται για την ανόητη πολιτική του Μάο. Σε μία
σύσκεψη, ο Pang και ο Mao άρχισαν να διαφωνούν έντονα και να φωνάζουν ο ένας στον
άλλον. Χιλιάδες κόσμος δεν πεθαίνει, αλλά ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο
Mao απείλησε να στείλει μέρος του απελευθερωτικού στρατού για να αντιμετωπίσει τις
στρατιές του Pang αν αυτός δεν υποβάλει την παραίτησή του ώστε να αποφευχθεί έτσι
και εμφύλιος πόλεμος. Διαρκώς λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος. Ο Pang είπε ότι γνωρίζει
περισσότερα από τον Mao. Ο Dong όμως έχει το χρυσό ξίφος. Ο Mao Ze-Dong όμως
έχει όλη την εξουσία. Ιππότες θα μπουν βιαστικά από την πίσω πόρτα. Ο Pang σύρθηκε
από την πίσω πόρτα του σπιτιού του από τους φρουρούς του κόκκινου στρατού. Δεν
χρειάζεται να βγάλεις ξίφος για να σκοτώσεις κάποιον. Οι κόκκινοι φρουροί δεν τον
κακοποίησαν σωματικά. Ο Pang όμως πέθανε από τη μεγάλη του ντροπή και τον θυμό
μπροστά σε χιλιάδες κόκκινους φρουρούς
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Ποίημα #47 Ο Liu Shao-Ch'i
Μελέτησε τον πόλεμο και έμαθε λογοτεχνία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ταλέντο.
Όλα εξαρτώνται από αυτόν. Ότι πει μετράει. Μήτε αυτοκράτορας μήτε
βασιλιάς θα είναι εκεί για να διοικήσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρώτος που
θα έρθει στο χωράφι. Μελέτησε σκληρά κι αυτό του βγήκε σε καλό.

Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 6 Sòng 訟:
Διαμάχη
Αστρολογικό σημάδι: sh - Vii

Ερμηνεία: Το ποίημα εδώ προφητεύει τον Liu Shao-Ch'i,τον επικεφαλής του
κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας. Σε αντίθεση με τον απλοϊκό αγρότη Mao, ο Liu
ήταν ένας διακεκριμένος φοιτητής, με σπουδές στη Μόσχα. Μήτε αυτοκράτορας
μήτε βασιλιάς θα είναι εκεί για να διοικήσει. Αφού ο Mao τα θαλάσσωσε, ο κόσμος
άρχισε να έχει σε μεγάλη υπόληψη τον Liu. Ο Liu έγινε πρόεδρος και επικεφαλής του
κόμματος. Ο Mao ήταν ακόμη ο βασιλιάς της Κίνας, αλλά δεν διοικούσε. Ότι έλεγε ο
Liu ήταν νόμος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρώτος που θα έρθει στο χωράφι. Αφού
ο Mao έκανε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους για να εργαστούν
στην παραγωγή χάλυβα (που είχε ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο λιμό στην
παγκόσμια ιστορία), ο Liu έδωσε εντολή στους αγρότες να επιστρέψουν πίσω στα
χωράφια τους και να τα καλλιεργήσουν. Μελέτησε τόσο σκληρά κι αυτό του βγήκε
σε καλό. Η πολιτική γραμμή του Liu έφερε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ο Liu
εφήρμοσε τη σύγχρονη οικονομία και ανέπτυξε τις αγορές. Ο άνθρωπος αυτός άλλαξε
την πορεία της Κίνας.
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Ποίημα #48 Η επιτυχία του Liu Shao-Chi
Η οικονομία βελτιώνεται. Δεν σκοτώνει τους εγκληματίες κι ας έχει στο χέρι
χρυσό ξίφος. Φοβερός ιππότης σε 50 χρόνια. Πράσινες σοδειές μεγαλώνουν
στα χωράφια.

Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 56 Lǚ 旅:
Ο Ταξιδευτής
Αστρολογικό σημάδι: h - Viii

Ερμηνεία: Η οικονομία βελτιώνεται. Αφού ο Liu πήρε την εξουσία, η οικονομία
άρχισε να μεταβάλλεται. Ο Liu επίτρεψε στους αγρότες να πουλούν αυτά που
παράγουν. Δεν σκοτώνει τους εγκληματίες κι ας έχει στο χέρι χρυσό ξίφος. Ο Liu
ήταν ο επικεφαλής του κράτους και ο πρόεδρος του κόμματος, δεν έδιωξε όμως τον
Mao από το κόμμα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος του. Πράσινες σοδειές
μεγαλώνουν στα χωράφια. Αφού πήρε την εξουσία ο Liu, ο λιμός τελείωσε.

Ποίημα #49 Ο Mao αντεπιτίθεται.
Ο διαχωρισμός ξεκινά. Οι αρχηγοί δημιουργούν φατρίες. Όλοι είναι ήρωες. Ο
ένας λέει στον άλλον να διαχωριστεί. «Διαχώρισε την Ανατολή από τη Δύση.
Διαχώρισε τον Βορρά από τον Νότο».
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Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 2 Kūn 坤:
Ο δεκτικός
Αστρολογικό
σημάδι: t - iX

Ερμηνεία: Ο Mao ζηλεύει τον Liu, και αποφασίζει να αντεπιτεθεί. Δηλώνει μπροστά
από εκατομμύρια πολίτες, στην Πλατεία Τιενανμέν, ότι ο Liu είναι προδότης της Κίνας
και προδότης του κομμουνιστικού κόμματος γιατί αντιγράφει τους Αμερικάνους
καπιταλιστές. Ξαφνικά, ο Liu γίνεται ο υπ’ αριθμών 1, δημόσιος εχθρός. Οι αρχηγοί
δημιουργούν φατρίες. Ολόκληρο το κομμουνιστικό κόμμα διαχωρίζεται σε φατρίες.

Ποίημα #50 Η κόκκινη φρουρά και η πολιτιστική επανάσταση
Τα θηρία έχουν μεγαλύτερη αξία από τους ανθρώπους. Το λευκό ρύζι και η
τροφή υποτιμούνται. Όπως οι τίγρεις, όπως οι λύκοι, πορεύονται στους
δρόμους. Όλο το μέρος θα καταστραφεί κι ο ουρανός θα καθαρίσει ξανά.
Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 24 Fù 蕧:
Επιστροφή
Αστρολογικό
σημάδι: c - X
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Ερμηνεία: Τα θηρία έχουν μεγαλύτερη αξία από τους ανθρώπους. Υποδηλώνει
ότι οι κόκκινοι φρουροί έσυραν αθώους ανθρώπους έξω στους δρόμους για να τους
βασανίσουν. Οι κόκκινοι φρουροί ήταν πάντα σωστοί κι εσύ ήσουν πάντα λάθος.
Είσαι ο ένοχος, επομένως σου αξίζει να τιμωρηθείς. Εκατομμύρια νέοι άνθρωποι
έρχονταν με τα πόδια, από τις διάφορες επαρχίες της Κίνας στο Πεκίνο για να δουν
τον αρχηγό Mao. Το λευκό ρύζι και η τροφή υποτιμούνται. Στο δρόμο έτρωγαν
δωρεάν γιατί οι πολίτες τους έδιναν ότι τροφή επιθυμούσαν δίχως να τους ζητούν
αντίτιμο.

Ποίημα #51 Η άνοδος της Jiang Qing και της «Συμμορίας των
Τεσσάρων»1
Θετική και αρνητική μίξη. Έρχεται το σωστό. Μετά την στοργή μιας γυναίκας
κι αυτό θα περάσει, όλα είναι ήσυχα ξανά. Ποιος είπε ότι η γυναίκα αυτή είναι
σκληρή σαν ατσάλι; Η τρυφερότητά της αγγίζει όλων την καρδιά. Θα αλλάξει
ο καιρός. Η σειρά της είναι 1 και 6, υγιής είναι και θα ζήσει για πολύ.
Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 19. Lín 臨:
Προσέγγιση
Αστρολογικό
σημάδι:y - I

Ερμηνεία: Θετική και αρνητική μίξη. Έρχεται το σωστό. Η Jiang Ching ήταν
ηθοποιός και η σύζυγος του Mao. Αφού σκοτώθηκε ο Liu Shao Ch'i από τους
κόκκινους φρουρούς, η Jiang Ching έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κινέζικη πολιτική.
1

Πολιτική φατρία τεσσάρων επίσημων του Κινέζικου Κομμουνιστικού κόμματος. Αναδείχτηκαν στη
διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966-76), αργότερα όμως κατηγορήθηκαν για σωρεία
προδοτικών εγκλημάτων. Η ηγετική φυσιογνωμία της ομάδας ήταν η Jiang Qing, τελευταία σύζυγος του
Mao, και τα υπόλοιπα μέλη ήταν ο Zhang Chunqiao, ο Yao Wenyuan κι ο Wang Hongwen. Η πτώση τους,
στις 6 Οκτώβρη, 1976, ούτε ένα μην από τον θάνατο του Mao, γιορτάστηκε με εκδηλώσεις στους δρόμους
του Πεκίνου και σφράγισε το τέλος μιας ταραχώδους πολιτικής περιόδου στην Κίνα.
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Παρακίνησε την πολιτιστική επανάσταση με το ταλέντο της στην υποκριτική, σε
σκηνές θεάτρου και σε ραδιοφωνικές εκπομπές από το 1966 έως το 1976. Μετά την
στοργή μιας γυναίκας κι αυτό θα περάσει, όλα είναι ήσυχα ξανά. Αφού πέθανε ο
Mao το 1976, η σύζυγος του συνελήφθη αμέσως από τον άλλον πολιτικό αρχηγό.
Αρχικά, η ποινή ήταν θανατική καταδίκη. Αργότερα όμως, το κόμμα μείωσε την ποινή
της σε ισόβια φυλάκιση. Ποιος είπε ότι η γυναίκα αυτή είναι σκληρή σαν ατσάλι; Η
τρυφερότητά της αγγίζει όλων την καρδιά. Ήταν κλεισμένη στη φυλακή μέχρι που
φημολογείται ότι αυτοκτόνησε, το 1991. Θα αλλάξει ο καιρός. Η σειρά της είναι 1 και
6, υγιής είναι και θα ζήσει για πολύ. Από το έτος της σύλληψής της (1976) μέχρι την
χρονιά που πέθανε (1991), είχαν περάσει ακριβώς 16 χρόνια. Η αλλαγή στον καιρό
μπορεί να υποδηλώνει την ‘αλλαγή’ στην ποινή της, που μειώθηκε από θανατική σε
ισόβια φυλάκιση. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ποίημα #52 Σύρραξη στα σύνορα με την Σοβιετική Ένωση (1969)
Δες ένα αστέρι που πέφτει, θα φέρει κακοτυχία στα βορειοανατολικά. Ένας
άνδρας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η αιχμή της λόγχης δείχνει
στην Ανατολή. Υπάρχει ακόμη αυτοκράτορας στο Νότο. Οι επισκέπτες δεν θα
μείνουν για πολύ. Έχουμε ακόμη μια δουλειά να τελειώσουμε.

Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 11. Tài 泰 :
Ειρήνη
Αστρολογικό σημάδι: m - II

Ερμηνεία: Δες ένα αστέρι που πέφτει, θα φέρει κακοτυχία στα βορειοανατολικά.
Ένας άνδρας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η αιχμή της λόγχης
δείχνει στην Ανατολή. Το 1969, οι Ρώσοι κατέκτησαν μερικές βορειοανατολικές
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επαρχίες της Κίνας. Ο Mao ‘έπαιξε σκληρό παιχνίδι’ με τους Ρώσους κι αποφάσισε να
αντεπιτεθεί. Ο Mao απέδειξε στους Σοβιετικούς ότι υπάρχει ακόμη αυτοκράτορας στον
Νότο. Τελικά, οι Κινέζοι έδιωξαν μακριά τους εισβολείς.

Ποίημα # 53 Deng Xiaoping2
Γεννημένος για να γίνει βασιλιάς, ένας πράος μελετητής. Πιστεύει στους
φυσικούς τρόπους της ζωής. Ένας πιστός γιος έρχεται από τα δυτικά. Κρατάει
την δύναμη και φέρνει ειρήνη στην Κίνα. Δύο όμορφες σημαίες ανεμίζουν στο
παλάτι. Ο απόγονος είναι καλύτερος από τον πρόγονο.

Έχει ήδη εκπληρωθεί

Σημάδι του Yi jing:

Εξάγραμμο: 34. Dǎ Zhuāng 大 壯
Μεγάλη δύναμη
Αστρολογικό σημάδι: cn - III

Ερμηνεία: Γεννημένος για να γίνει βασιλιάς, ένας πράος μελετητής. Πιστεύει
στους φυσικούς τρόπους της ζωής. Ο Deng δεν πίστευε στον κομμουνισμό.
Μεταμόρφωσε την Κίνα σε μια οικονομική υπερδύναμη δίνοντας ρυθμό στον
καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Ένας πιστός γιος έρχεται από τα δυτικά. Κρατάει
την δύναμη και φέρνει ειρήνη στην Κίνα. Ο Deng σπούδασε στη Γαλλία. Πιστός
γιός υποδηλώνει ότι γεννήθηκε στην Κίνα και επέστρεψε από τη Δύση. Δύο
όμορφες σημαίες ανεμίζουν στο παλάτι. Ο Deng επίτρεψε την ύπαρξη και του

2

Ο Deng Xiaoping (1904-1997), εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα, θεωρείται ο υπέρτατος αρχηγός της
Κίνας από το 1978 έως την συνταξιοδότησή του, το 1989. Το 1966,κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής
Επανάστασης, παύτηκε από Γενικός Γραμματέας και διασύρθηκε δημόσια από τους Κόκκινους Φρουρούς.
Στη δεκαετία του '70 κατόρθωσε να επιστρέψει. Το 1976 παύτηκε για δεύτερη φορά, γιατί απέδωσε
υπερβολικές τιμές και επαίνους στον αποθανόντα πρωθυπουργό Zhou Enlai..Μετά τη σύλληψη της χήρας
του Μάο και της «συμμορίας των τεσσάρων» και την επίσκεψή του στις ΗΠΑ το 1979, θεωρήθηκε ο
μελλοντικός ηγέτης της φιλελεύθερης στροφής της Κίνας στον εκσυγχρονισμό.
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κομμουνισμού και του καπιταλισμού. Ο απόγονος είναι καλύτερος από τον
πρόγονο. Ο Deng είναι καλύτερος από τον Mao.

Ποίημα # 54 Η Σφαγή της πλατείας Τιενανμέν3
Δύσκολο, θανάσιμο αποτέλεσμα, μ’ ένα ειρηνικό τέλος. Οι άνθρωποι γελούν
και κλαίνε. Δεν σκέφτονται λογικά. Ξυρισμένα μαλλιά, ξεφλουδισμένο δέρμα,
μα ακόμη ενεργούν σκληρά. Έτσι θα γεννηθεί ένας αληθινός δράκος. Το νερό
του Κίτρινου Ποταμού των 9 καμπύλων δεν είναι κίτρινο.

Έχει ήδη εκπληρωθεί
Μια ομάδα παιδιών υποχρεώνουν την αγελάδα να προχωρήσει μπροστά. (Η αγελάδα
αναπαριστά την αργά μεταβαλλόμενη Κινέζικη κοινωνία. Μοιάζει με τις εικόνες από
την διαμαρτυρία των φοιτητών).

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 43. Guài 夬:
Διάνοιξη
Αστρολογικό
σημάδι: e - iV

3

Την δεκαετία του ’80, με τον «αέρα του δυτικού εκσυγχρονισμού» η Κίνα μεταβάλλεται. Η προσπάθεια
εγκαθίδρυσης μιας καπιταλιστικής οικονομικής δομής έχει δημιουργήσει μεγάλες οικονομικές αντιθέσεις
και ανέχεια στο κινεζικό λαό. Ασφυκτιά όμως και από την έλλειψη δημοκρατικών θεσμών και την
καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον Απρίλη του 1989, οι φοιτητές, αποφασισμένοι να τα
διεκδικήσουν, καταλαμβάνουν την πλατεία. της «Ουράνιας Γαλήνης». Στις 4 Ιουνίου, δίνεται η διαταγή για
επέμβαση κι ο στρατός ρίχνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι φοιτητές, πιασμένοι σε αλυσίδες τραγουδούν.
Χιλιάδες θα συλληφθούν, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των νεκρών.
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Ερμηνεία: Δύσκολο, θανάσιμο αποτέλεσμα, μ’ ένα ειρηνικό όμως τέλος. Οι
άνθρωποι γελούν και κλαίνε. Δεν σκέφτονται λογικά. Το προφητικό ποίημα
αναφέρεται στη στρατιωτική καταστολή της εξέγερσης, στην πλατεία Τιενανμέν, το
1989. Γύρω στους 300 φοιτητές σκοτώθηκαν. Ξυρισμένα μαλλιά, ξεφλουδισμένο
δέρμα, μα ακόμη ενεργούν σκληρά. Οι φοιτητές φορούσαν πυτζάμες και ήταν σε
νηστεία σχεδόν μια εβδομάδα, ενήργησαν όμως σκληρά. Έτσι θα γεννηθεί ένας
αληθινός δράκος. Ένας νέος αρχηγός θα ανέβει στην εξουσία λόγω των γεγονότων.
Το νερό του Κίτρινου Ποταμού των 9 καμπύλων δεν είναι κίτρινο. Ίσως είναι
ένδειξη για το όνομα του νέου αρχηγού. Αρχικά, ο Deng Shao-Ping επιθυμούσε να
αφήσει τον Zhao Ze-Yang να γίνει ο επόμενος αρχηγός. Κατά την διάρκεια όμως της
εξέγερσης, ο Zhao υποστήριξε τους φοιτητές και αμέσως τον συνέλαβαν. Έτσι, ο
Jiang Ze-Ming γίνεται ο επόμενος αρχηγός. Το όνομα του Jiang Ze-Ming, εάν το
προφέρεις ακριβώς όπως το ακούς, σημαίνει ‘το νερό είναι καθαρό’. Ο Κίτρινος
Ποταμός είναι ο πιο διάσημος ποταμός της Κίνας. Το νερό του Κίτρινου Ποταμού δεν
είναι κίτρινο, είναι καθαρό. Έτσι, ο Jiang Ze-Ming έγινε ο επόμενος ηγέτης. Να και μια
άλλη θεωρία: Υπάρχουν δύο κύριοι ποταμοί στην Κίνα. Ο ένας είναι ο Κίτρινος
Ποταμός, κι ο άλλος είναι το ‘Μακρύ Ρυάκι’ (οι ξένοι το ονομάζουν "Yangtze
Ποταμό"). Εάν το νερό του Κίτρινου Ποταμού των 9 καμπύλων δεν είναι κίτρινο, ίσως
εννοεί το ‘Μακρύ Ρυάκι’ γιατί το δικό του νερό είναι καθαρό. Το ‘Μακρύ Ρυάκι’ επίσης
έχει 9 καμπύλες. Το όνομα για το ρυάκι στα κινέζικα είναι "Jiang". Έτσι, ο Jiang Ze-Min
έγινε ο επόμενος ηγέτης της Κίνας.
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Ποίημα #55
Φόβος, επομένως προσοχή. Ένας άντρας πλάι στο νερό, υποκλίνεται στον ήλιο.
Κάθε κίνηση πρέπει να είναι προσεκτική γιατί υπάρχουν άλλοι κυβερνητικοί
επίσημοι που παρακολουθούν. Μετατρέπει τον κίνδυνο σε ασφάλεια και
γίνονται αδέρφια. Ποιος είπε ότι θα χάσω την πατρίδα μου;

Έχει ήδη εκπληρωθεί
Ένας άνδρας προσπαθεί να στηρίξει ένα δέντρο που πέφτει

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 5 Xū 需:
Αναμονή
Αστρολογικό
σημάδι: w - V

Ερμηνεία: Φόβος, επομένως προσοχή. Το ποίημα δείχνει ότι ένας άντρας, με το
όνομα «πλάι στο νερό», θα αναρριχηθεί στην εξουσία. Υπάρχει μια γυναίκα πλάι του
που θα υποκλιθεί στον ήλιο. Ο Πρόεδρος Chen Shui-Bien της Ταϊβάν είναι αυτός ο
άντρας. Το όνομά του "Shui-Bien" σημαίνει "πλάι στο νερό" στα Κινέζικα. Επέλεξε μια
γυναίκα να είναι ο αντιπρόεδρός του. Πριν μερικά χρόνια, η γυναίκα αυτή
επισκέφθηκε την Ιαπωνία και υποκλίθηκε στην Ιαπωνική σημαία του ανατέλλοντος
ήλιου μέσα σ’ ένα ναό για τους εγκληματίες πολέμου. (Είναι μία προδότης). Η ενέργειά
της αποκαλύφθηκε αργότερα σε μία εφημερίδα. Η ενδοχώρα της Κίνας απειλεί τον
Chen σχετικά με την ενοποίηση της Κίνας. Ο Chen αρνείται. Προς τα τέλη του 1999,
όλοι πίστευαν ότι η Κίνα πρόκειται να επιτεθεί στην Ταϊβάν. Κάθε κίνηση πρέπει να
είναι προσεκτική γιατί υπάρχουν άλλοι κυβερνητικοί επίσημοι που
παρακολουθούν. Ο Chen οδηγεί με αργούς ρυθμούς το σχέδιο για την ανεξαρτησία
της Ταϊβάν. Αρχικά, διορθώνονται όλα τα βιβλία ιστορίας της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έπειτα, αλλάζει το λογότυπο των διαβατηρίων της
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Ταϊβάν, από «Δημοκρατία της Κίνας» σε «Κυβέρνηση της Ταϊβάν». Αργότερα θα
αλλάξει τη σημαία και θα ανακοινώσει επίσημα την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Το
δημοκρατικό κόμμα και άλλα κόμματα τον παρακολουθούν, χρειάζεται λοιπόν να
καταστρώσει το σχέδιό του αργά και προσεκτικά. Μετατρέπει τον κίνδυνο σε
ασφάλεια και όλοι γίνονται αδέλφια. Ποιος είπε ότι θα χάσω την πατρίδα μου; Δεν
πιστεύει ότι η Κίνα θα κηρύξει ποτέ πόλεμο στην Ταϊβάν.

Το ποίημα # 56 είναι το μέλλον και το επόμενο που
προβλέπεται να εκπληρωθεί (Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος).

Ποίημα #56
Ό,τι πετάει δεν είναι πουλί, ό,τι κολυμπάει δεν είναι ψάρι. Ο πόλεμος δεν
εξαρτάται πια από τους στρατιώτες. Είναι ένα παιχνίδι της τεχνολογίας.
Εκατομμύρια χιλιόμετρα θανατηφόρου καπνού, στην κορυφή ένα μανιτάρι και
στη βάση ένας πίδακας. Ένα θέαμα πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία. Ο
μεγάλος κίνδυνος δεν επιλύεται μα καταφτάνει ακόμα μεγαλύτερος.

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 38 Kuí 睽:
Αντίθεση
Αστρολογικό σημάδι:
wa - Vi

Ερμηνεία: Ό,τι πετάει δεν είναι πουλί, ό,τι κολυμπάει δεν είναι ψάρι. Ο πόλεμος
δεν εξαρτάται πια από τους στρατιώτες. Είναι ένα παιχνίδι της τεχνολογίας.
Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι μιλάει για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατομμύρια
χιλιόμετρα θανατηφόρου καπνού, στην κορυφή ένα μανιτάρι και στη βάση ένας
πίδακας. Ποιος θανατηφόρος καπνός μπορεί να εξαπλωθεί εκατομμύρια χιλιόμετρα
και να έχει ένα μανιτάρι στην κορυφή και στη βάση του έναν πίδακα;
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Ποίημα #57
Στην ακραία κατάσταση, τα πράγματα αλλάζουν. Ένα παιδί με ύψος ένα μέτρο,
κάνει όλους τους ξένους να υποκλιθούν. Όταν η Μπλε Δύση και η Κόκκινη
Ανατολή παλέψουν, θα εμφανιστεί ο υιός του Θεού, ένας ευγενής που φέρνει
την ειρήνη και σταματά τους σκοτωμούς.
Αυτή η απίστευτη ιδιοφυία προέρχεται από των δύο σημείων τη μέση κι έτσι
τελειώνει όλους τους πολέμους για τα καλά

Ένα παιδί ρίχνει νερό στη φωτιά

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 58 Duì 兑:
Ο χαρωπός
Αστρολογικό
σημάδι: s - Vii

Ποίημα #58
Ο μεγάλος κίνδυνος πέρασε, κι όλοι οι ξένοι υποκύπτουν. Γίνονται αδέρφια.
Έξι- επτά χώρες. Εκατομμύρια χιλιόμετρα δίχως θόρυβο ή κύματα. Γίνονται
αδέρφια, γίνονται φίλοι και ειρηνεύουν ξανά. Ο μοναδικός κίνδυνος που
παραμονεύει έρχεται από τα βορειοδυτικά, δεν μπορούμε ακόμα να
τραγουδήσουμε το παγκόσμιο τραγούδι της ειρήνης.
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4 άνδρες κουβαλούν τόξα και βέλη.
Τα τόξα και τα βέλη αναπαριστούν την δύναμη.
Όλοι κρατούν επίσημες σφραγίδες στα χέρια τους.
(Στην αρχαία Κίνα, όταν οι κυβερνητικοί επίσημοι
παρίστανται σε συναντήσεις, έπρεπε να κρατούν
στα χέρια τους τις σφραγίδες τους).
Η εικόνα αυτή επισημαίνει ότι θα υπάρχει
ένα νέο είδος παγκόσμιας οργάνωσης.

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 47 Kùn 困:
Εξάντληση
Αστρολογικό
σημάδι: yo - Viii

Ο σωτήρας σταμάτησε τον πόλεμο, όλα είναι ειρηνικά ξανά. Σε μια περιοχή, στα
βορειοδυτικά της Κίνας, υπάρχει ακόμα σύγκρουση. Γι’ αυτό η παγκόσμια ειρήνη δεν
μπορεί ακόμη να επιτευχθεί.

Ποίημα #59
Χωρίς κάστρα, χωρίς τείχη. Χωρίς δικό μου και δικό σου. Ολόκληρος ο κόσμος
γίνεται μια οικογένεια, ευημερία στην υδρόγειο. Ένας άνδρας για τη χαρά όλου
του κόσμου, ακολουθεί τη θέληση του Θεού και οδηγεί τον κόσμο στην
ευημερία. Κόκκινοι, κίτρινοι, μαύροι, λευκοί, όλοι μαζί. Ο Βορράς, η Ανατολή,
ο Νότος και η Δύση σε απόλυτη αρμονία.
Ένας άνδρας τραβάει ένα καλάμι έξω από ένα κύπελλο. Το καλάμι και το κύπελλο
παραπέμπουν σε κινέζικη προφητεία). Η εικόνα αυτή επισημαίνει ότι ένας άνδρας θα
πράξει σύμφωνα με την θέληση του Θεού
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Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 31 Xián 咸:
Επιρροή
Αστρολογικό
σημάδι: sh - iX

Ερμηνεία: Χωρίς κάστρα, χωρίς τείχη. Χωρίς δικό μου και δικό σου. Ολόκληρος ο
κόσμος γίνεται μια οικογένεια, ευημερία στην υδρόγειο. Ο υποσχόμενος Μεσσίας. Τα
4 χρώματα αντιπροσωπεύουν τις 4 φυλές. Όλοι, παντού, είναι ευτυχισμένοι.

Ποίημα #60
Το αρνητικό και το θετικό, ένας ατέρμονος κύκλος.
Αυτοί που τερματίζουν τελειώνουν τους εαυτούς τους. Αυτοί που ξεκινούν
εκκινούν τους εαυτούς τους.

Ένας άνδρας σπρώχνει την πλάτη άλλου άνδρα.

Σημάδι του Yi jing:
Εξάγραμμο: 45 Cuì 崒:
Συνάθροιση
Αστρολογικό
σημάδι : h - X

Ερμηνεία: Το ποίημα μιλάει για την γνώση του Θεού που θα γεμίσει τη Γη, όπως
το νερό γεμίζει τη θάλασσα. Στο μέλλον, οι άνθρωποι θα μελετούν τους αριθμούς
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του Θεού (τον μαθηματικό τύπο). Η φυσική πορεία του ανθρώπινου είδους
(γήρανση, αρρώστια και θάνατος) δεν θα υπάρχει πια. Αυτό είναι και το τέλος της
προφητείας!

Οι προφητείες του Lee έως τον αριθμό 55 έχουν ήδη εκπληρωθεί, μία-μία. Ο Lee ποτέ
δεν έκανε λάθος. Οι τελευταίες 5 προφητείες του θα εκπληρωθούν σύντομα,
ξεκινώντας από το ποίημα #56, το οποίο περιγράφει έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το
προφητικό του βιβλίο, από την αρχή μέχρι το τέλος, σε κάθε του σελίδα,
εμπλουτίζεται με αστρολογικές ενδείξεις και ενδείξεις του Yi Jing. Αυτό αποδεικνύει
πως ο Lee χρησιμοποιούσε κυρίως το Yi Jing για να προβλέψει το μέλλον.
«Κόκκινοι, κίτρινοι, μαύροι λευκοί, όλοι μαζί. Ο Βορράς, η Ανατολή, ο Νότος, η Δύση
σε απόλυτη αρμονία ». Στο μέλλον, επομένως, ακόμα θα υπάρχει η Γη, γιατί
υπάρχουν τα τέσσερα σημεία της. Και θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα ζουν στη Γη,
γιατί οι 4 φυλές ακόμα υπάρχουν. Οι άνθρωποι θα έχουν ακόμη δέρμα γιατί θα
υπάρχουν οι διαφορετικές αποχρώσεις του δέρματος. Και θα ζήσουν όλοι μαζί
αρμονικά. Στο τέλος της προφητείας του, ο Lee, μας δείχνει ότι η πεποίθηση ότι όλοι
θα πεθάνουν και θα πάνε στους ουρανούς και θα γίνουν αθάνατες ψυχές είναι μία
ψευδής πεποίθηση. Ο Lee δεν μίλησε ποτέ για κάτι τέτοιο. Και η Παλαιά Διαθήκη
γράφει ότι μία ημέρα ο θάνατος θα μείνει πίσω, θα γίνει παρελθόν, όσο οι άνθρωποι
θα γίνονται αθάνατοι. Δεν αναφέρει ότι «οι ψυχές θα γίνουν αθάνατες», αλλά ότι «οι
άνθρωποι θα γίνουν αθάνατοι».

Οι 14 προφητείες του Ju-Ge Liang
Ο Ju-Ge Liang (181-234 μ.Χ.) είναι ένας ακόμη από τους πιο ακριβείς προφήτες της
Κίνας. Εργαζόταν ως στρατιωτικός σύμβουλος για τον Liu Bay, έναν από τους
πολέμαρχους, στη διάρκεια της περιόδου των τριών Βασίλειων. Ο Ju-Ge Liang
κατέστρωσε άπειρα, θρυλικά και ανίκητα στρατιωτικά σχέδια, τα οποία βοήθησαν
τον Liu να κερδίσει αμέτρητες μάχες εναντίον άλλων πολέμαρχων. Έχει συγγράψει 14
ποιήματα που προβλέπουν το μέλλον της Κίνας. Το γεγονός που περιγράφει στο
πρώτο του ποίημα συνέβη αμέσως μετά τον θάνατό του, ενώ τα δύο τελευταία του
ποιήματα προέβλεψαν ότι ολόκληρος ο κόσμος θα ενωθεί.
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1ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 27 Yí 頤: Τα Σαγόνια.
Η δύναμη δεν μπορεί να ξαναποκτηθεί, Υποκλίσου και κλάψε. Η γέννηση των Wai.
Οι απόγονοι του Liu Bay ηττήθηκαν από την οικογένεια των Wai.
2ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 30 Lí 離: Η Διαύγεια.
Ο Yen θα καθίσει στη μέση, ο τίτλος δεν είναι επίσημος,
Η τίγρης θα βρίσκεται στο Jiang Dong.
Ο Shiba-Yen έκλεψε τον θρόνο από την οικογένεια των Wai, ένωσε την Κίνα και
εγκαθίδρυσε τη νέα πρωτεύουσα στο Jiang Dong.
3ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 23. Bō 剥: Απόσχιση
Ταραγμένη μέση γη,
δεν υπάρχει γαιοκτήμονας,
Δύο και τρεις θρόνοι,
ξεκίνησαν με τον Shiba και τελείωσαν με τον Yang.
Η αιματοχυσία έπλενε την Κίνα όταν οι άρχοντες του πολέμου έσφαζαν ο ένας τον άλλον.
Η σύντομη αυτή περίοδος ξεκίνησε με την οικογένεια των Shiba και τελείωσε με την
οικογένεια των Yang, στο σύνολό τους 5 δυναστείες.
4ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 40 Jiě 解: Ανακούφιση
Η οικογένεια των Lee θα ξεκινήσει από το Tai-Yuan. Ο Ήλιος και η Σελήνη θα λάμψουν
στον ουρανό.
Η δυναστεία Tang ιδρύθηκε από την οικογένεια των Lee. Οι Lee ξεκίνησαν την
επανάσταση στο Tai-Yuan. Η δυναστεία αυτή θα φέρει στην Κίνα εκατό χρόνια ειρήνης.
5ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 12 Pǐ 否: Στασιμότητα.
Εντός 50 χρόνων, υπάρχουν 8.
Μετά την κατάρρευση της Δυναστείας Tang, 8 οικογένειες πάλευαν για 50 ολόκληρα
χρόνια για τον έλεγχο της Κίνας.
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6ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 25 Wú Wàng 无妄. Σφετερισμός
Η γη παράγει μέταλλο.
(Εγκαθιδρύεται η Δυναστεία Sung και η Δυναστεία Gold παίρνει σχεδόν τα μισά εδάφη
της Δυναστείας Sung).
7ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 48 Jǐng 井: Πηγάδι
Ο Yuan τα ξεκίνησε όλα,
χρησιμοποίησε δύναμη από το κέντρο. Πέντε και πέντε θα διαδεχθούν. Κατόπιν, εσύ πας
Δυτικά κι εγώ πάω Ανατολικά.
Η δυναστεία Yuan εγκαθιδρύθηκε από τους Μογγόλους. Οι Μογγόλοι αποφάσισαν να
διοικήσουν την αυτοκρατορία τους από το κέντρο της Κίνας, έτσι μετακίνησαν την
πρωτεύουσά τους στην κεντρική Κίνα. Δέκα γενιές στο σύνολό τους διοίκησαν την
δυναστεία Yuan πριν καταρρεύσει.
8ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο: 31 Xián 咸: Επιρροή
Ο Ήλιος και η Σελήνη φωτίζουν τον ουρανό,
Το χρώμα είναι το κόκκινο,
το κλαδί έχει 16 φύλλα.
Η λέξη 'Ming' δημιουργείται από τη λέξη 'Ήλιος' και από τη λέξη 'Σελήνη'. Η δυναστεία
των Ming εγκαθιδρύθηκε από την οικογένεια Ju. Η λέξη 'Ju' σημαίνει κόκκινο. 16
αυτοκράτορες στο σύνολό τους διοίκησαν αυτή την δυναστεία
9ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο 35 Jìn 晉: Πρόοδος
Η λέξη ‘Ching’,
ξεκίνησε από τους ξένους.
Δέκα αυτοκράτορες θα διοικήσουν, θα τελειώσει με τον Tong.
Η δυναστεία Ching ιδρύθηκε από ξένους κατακτητές από τον Βορρά. Πράγματι, δέκα
αυτοκράτορες διοίκησαν και ο τίτλος του τελευταίου ήταν "Shuen Tong".
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10ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο 39 Jiǎn 蹇: Εμπόδιο
Ο Άρχοντας και οι χωρικοί θα ανταλλάξουν θέση. Τα προβλήματα θα εξαφανιστούν όταν
φτάσει ένας φίλος.
Η Κίνα γίνεται κομμουνιστική χώρα. Οι Αμερικάνοι έδιωξαν τους Ιάπωνες για τους
Κινέζους
11ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο 30 Lí 離: Διαύγεια
Τέσσερεις πόρτες είναι ορθάνοικτες,
εισβάλλουν όλα μέσα την ίδια στιγμή,
Ένα σφύριγμα από τη Δύση,
μετατρέπεται σε απόγνωση.
Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας τώρα κρατάει την πολιτική των ανοικτών θυρών και
προωθεί το διεθνές εμπόριο. Οι τελευταίες δύο προτάσεις φαίνεται να υπονοούν ότι η
Κίνα και η Δύση θα διεξάγουν πόλεμο στο μέλλον.
12ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο 28. Dà Guò 大過 Μεγάλη υπερβολή.
Σώζει τους ανθρώπους και τελειώνει τα προβλήματα,
Μπορείς να ονομάσεις αυτόν τον άνθρωπο άγιο,
Ο ουρανός είναι ξανά φωτεινός.
(Κάποιος άγιος θα σώσει την Κίνα από μεγάλο κίνδυνο).
13ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο 26 Dà Xù 大 畜 Μεγάλη αποθήκη.
Οι σοφοί άνθρωποι δεν θα γίνουν παρίες. Ολόκληρος ο κόσμος θα γίνει μία οικογένεια.
Χωρίς τίτλους και χωρίς κέρδη,
θα δοξαστεί ο Κινεζικός πολιτισμός.
Όλος ο κόσμος θα ενωθεί, και η κινέζικη κουλτούρα θα δοξαστεί από κάποιον που δεν
έχει ως στόχο ούτε τίτλους ούτε προσωπικά οφέλη.
14ο ποίημα:
Σημάδι: Εξάγραμμο 64 Wèi Jì 未穧. Εκκρεμότητα
Όταν πήρα αυτό το εξάγραμμο,
Ο αριθμός του ανακατέματος φτάνει στο τέλος, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ο συλλογισμός είναι απέραντος. Τέλος της προφητείας.
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