
Nanjing reglen

" Zahlen des Himmels gibt es fünf, Zahlen der Erde gibt es auch fünf. Wenn mann sie  
an die fünf Plätze verteilt, so hat jede ihre Ergänzung. Die Summe der Zahlen des  
Himmels  ist  25.  Die  Summe der  Zahlen  der  Erde  ist  30.  Die  Gesamtsumme der  
Zahlen des Himmels und der Erde ist 55. Dies ist es, was die Veränderungen und  
Umgestaltungen vollendet und Dämonen und Götter in Bewegung bringt. "
[Fra Richard Wilhelm udgaven,  Ta Chuan (Den store lære), Afsnit I, kap. IX, § 2]

(A)    Talsummen af de ulige (Yang/himmel) tal: 1+3+5+7+9 = 25. Talsummen af de lige  
(Yin/Jorden) tal: 2+4+6+8+10 = 30. Summa summarum:   55  .  

(B)   De fire tal, som røllikestilkekalkulationen frembringer er ritualtal: 6, 7, 8 og 9.

(C) Det laveste tal et heksagram kan frembringe er seks linier á tallet 6;   6 x 6 = 36.
Det højeste tal et heksagram kan frembringe er seks linier á tallet 9;   6 x 9 = 54

(D)   Der regnes med de tal, som ligger mellem hhv. 55 fratrukket (6 x 9) 54 og 55 fratrukket 
(6 x 6) 36 dvs.: tallene 1 til 19 på denne måde:

Skema 1

   Ovenstående skema kan huskes som en slange: op til seks og hen til syv. Ned til 



tolv og hen til tretten. Op til atten og hen til nitten.
  De  røde  pile-streger  viser  hvilke  af  de  nitten  tal  (D)  der  svarer  til  hvilke 
heksagrampladser.
  For eksempel:  tallene 3 - 10 - 15 svarer til heksagramplads tre.

Retningslinierne for udvælgelse:

1: Hvis primærheksagrammet kun består af faste linier (ritualtal 7 og 8 (B)) udgør 
Dommen og Billedet  oraklet, uagtet resultatet ved gennemtælling af røllikestilkene. 
[Eksempel 1]

2: Hvis primærheksagrammet kun består af bevægelige linier (ritualtal 6 og 9 (B)) 
udgør Dommen og Billedet i sekundærheksagrammet oraklet, uagtet resultatet ved 
gennemtælling af røllikestilkene. Undtagelsesvis gælder for heksagram 1 og 
heksagram 2 at oraklet udgør 'hvis alle linier er bevægelige' (Syvende linie 
forekommer kun i disse to heksagrammer).

3: Hvis den linie, som resultatet ved gennemtællingen af ritualtallene og subtraktion af 
tallet 55 (A) aflæst i skemaet [Skema 1] er en bevægelig linie (ritualtal 6 og 9 (B)) er 
denne linie oraklet uagtet andre bevægelige linier. [Eksempel 2]

4: Hvis den linie, som resultatet ved gennemtællingen af ritualtallene og subtraktion af 
tallet 55 (A) aflæst i skemaet [Skema 1] er en fast linie (ritualtal 7 og 8 (B)) 
[Eksempel 3] tages følgende i betragtning:
4a: Når heksagrammet udgør færre end tre bevægelige linier udgør Dommen og 

Billedet i primærheksagrammet oraklet. [Eksempel 4]
4b:  Når heksagrammet udgør tre bevægelige linier former/transformerer de alle  

sekundærheksagrammet, og såvel primær- som sekundærheksagrammets 
Domme og Billeder udgør oraklet. [Eksempel 5]

4c:  Når heksagrammet udgør fire og fem bevægelige linier (ritualtal 6 og 9 (B)) 
former/transformerer de, som i 4b, sekundærheksagrammet hvis Dom og 
Billede udgør oraklet. [Eksempel 6]

Retningslinierne for udvælgelse samt de følgende seks eksempler er alle fra bogen Zhouyi - 
a bronze age document, forfattet af Richard Rutt;

Eksempel 1: 



Resultat af ritualtal-kalkulation:  55 (A) - 45 (B) = 10, som (ifølge skema 1) fokuserer på 
linie tre, men da linie tre er en fast linie (ritualtal 7 og 8 (B)) udgør oraklet 
primærheksagrammets Dom og Billede.
Eksempel 2:

Resultat af ritualtal-kalkulation:  55 (A) - 45 (B) = 10, som (ifølge skema 1) fokuserer på 
linie tre og da linie tre er en bevægelig linie (Ritualtal 6 og 9 (B)) udgør denne linie oraklet.

Eksempel 3:

Resultat af ritualtal-kalkulation:  55 (A) - 48 (B) = 7, som (ifølge skema 1) fokuserer på 
toplinien, men denne er en fast linie; Oraklet udgør såvel primær- som 
sekundærheksagrammets Domme og Billeder i henhold til retningslinie 4 samt 4b.
Eksempel 4:



Uanset resultat af ritualtal-kalkulation er der ingen bevægelige linier; Dommen og Billedet 
udgør oraklet.

Eksempel 5:

Som eksempel 3, her retningslinie 4b: ' Når heksagrammet udgør tre bevægelige linier...' etc.
  

Eksempel 6:

Resultat af ritualtal-kalkulation:  55 (A) - 44 (B) = 11,  som (ifølge skema 1) fokuserer på 
linie to, men denne er en fast linie (ritualtal 7 og 8 (B)) og oraklet udgøres da af 
sekundærheksagrammets Dom og Billede i henhold til retningslinie 4c.
Fra: Richard Rutt, Zhouyi, side 170: Nanjing rules for oracle selection, i 2007 udgaven.



___________________________________

Nogle yderligere eksempler:

(Bundlinie til toplinie)

7-8-8-8-8-7  Dommen og Billedet  udgør oraklet, da alle linier er faste.[pkt. 1]

9-9-9-9-9-9 Summen er 54 (B) som subtraheres fra 55 (A) og giver 1. I dette tilfælde 
er det imidlertid heksagram 1, hvor oraklet udgøres af den syvende 
kommentar, da alle linier er bevægelige. [pkt. 2] Det samme gælder for 
heksagram 2: 6-6-6-6-6-6. 

6-6-9-6-6-9 Summen er 42 (B) som subtraheres fra 55 (A) og giver 13. I dette 
tilfælde udgør Dommen og Billedet i sekundærheksagrammet (7-7-8-7-
7-8) oraklet, da alle linier er bevægelige.  [pkt. 2]

6-7-8-8-7-7  Summen er 43 (B) som subtraheres 55 (A) og giver 12. Skema 1: 
bundlinien, og da denne er en bevægelig linie (ritualtal 6 og 9 (B)) udgør 
denne linie oraklet, og sekundærheksagram 7-7-8-8-7-7 opnåes. [pkt. 3]

6-6-6-7-8-8 Summen er 41(B) som subtraheres fra 55 (A) og giver 14. Skema 1: 
Anden linie, og da denne er en bevægelig linie (ritualtal 6 og 9 (B)) 
udgør denne linie oraklet, og sekundærheksagram 7-7-7-7-8-8 opnåes. 
[pkt. 3]

9-9-8-8-7-7 Summen er 48 (B) som subtraheres fra 55 (A) og giver 7. Skema 1: 
Toplinien, men da denne linie er en fast linie (ritualtal 7 og 8 (B)) og der 
endvidere er mindre end tre bevægelige linier, udgør Dommen og 
Billedet i primærheksagrammet oraklet. [pkt. 4a]

9-9-9-7-7-7 Summen er 48 (B) som subtraheres fra 55 (A) og giver 7. Skema 1: 
Toplinien, men da denne linie er en fast linie (ritualtal 7 og 8 (B)) og der 
endvidere er tre bevægelige linier, udgør oraklet såvel primær- som 



sekundærheksagrammets Domme og Billeder [pkt. 4b]

9-9-9-6-7-7 Summen er 47 (B) som subtraheres fra 55 (A) og giver 8. Skema 1: 
Femte  linie, men da denne linie er en fast linie (ritualtal 7 og 8 (B)) og 
der endvidere er mere end tre bevægelige linier, udgør oraklet sekundær-
heksagrammets Dom og Billede. [pkt. 4c]  

_____________________   


