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10.  Lu 比  Προσεκτικό Βάδισμα 

 

10. Lu   履 Προσεκτικό Βάδισμα                                                                  

                                      

                                              

                                   Παλάτι: Gen. Στοιχείο Παλατιού: Γη 

                                                       Εξάγραμμο 5ης γενιάς  / Μήνας:  Μάιος  

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

O Ουρανός πάνω από την Λίμνη. Έτσι ο ανώτερος άνθρωπος εκπληρώνει το καθήκον του 

απέναντι στον ισχυρό ή την ιεραρχία, σαν να περπατά επάνω στην ουρά μιας τίγρης.  Στην 

αρχαία λογοτεχνία της Κίνας, πολλές φορές συναντάμε την «Τίγρη»  να παριστάνει την 

εξουσία και μάλιστα μια τυραννική εξουσία.  

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

Εσωτερικό τρίγραμμο η Λίμνη, Dui  και εξωτερικό τρίγραμμο, ο Ουρανός, Qien. Οι 

ιδιότητες του Ουρανού είναι η δύναμη και η ενέργεια. Της Λίμνης είναι η πραότητα και η 

ελαφράδα. Αυτή η εικόνα δηλώνει έναν ευγενικό άνθρωπο που χειρίζεται μια δύσκολη 

κατάσταση, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ευγενούς, δηλαδή με ηθική και σύμφωνα με 

αυτό που είναι ουσιαστικά ορθό. 

Όσα έχουν προηγηθεί μας βοηθούν  να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να έχουμε ανησυχία. 

 

 Ο κινέζικος χαρακτήρας. 履 

Ένα άτομο που στέκεται όρθιο.  Αριστερά, τα αποτυπώματα τριών μικρών βημάτων και 

στην δεξιά κορυφή ένα παπούτσι. Κάτω από το παπούτσι η κίνηση του περπατήματος. Η 

κίνηση με σταθερά βήματα προς κάποιον σκοπό.  

Νόημα. 

Σε αυτό το εξάγραμμο, το Dui  είναι το εσωτερικό τρίγραμμο, με κυρίαρχη γραμμή την 3η, 

και το Qian  είναι το εξωτερικό, με κυρίαρχη γραμμή την 5η. 
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Στο εξάγραμμο, είναι σαν το Dui ν’ ακολουθεί το Qian. Το Qien αντιπροσωπεύει μια 

απαιτητική κατάσταση. Είτε το θέλημα του ουρανού, που έρχεται ως κάτι που συμβαίνει 

στην ζωή μας, ως μια εντολή που χρειάζεται να εκπληρώσουμε, είτε εκφράζει  κυριολεκτικά 

ένα άτομο εξουσίας, έναν  θεληματία, έναν κυβερνήτη… ίσως και έναν τύραννο στην ακραία 

του μορφή. Στις περιπτώσεις αυτές, το άτομο έχει να υπηρετήσει έναν σκοπό ή να 

αντιμετωπίσει κάποιον ανώτερο. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να σέβεται την κατάσταση 

και να εκφράζει σεμνότητα και ευγένεια, αποφεύγοντας τις ριψοκίνδυνες κινήσεις. 

Η Κρίση:    

Βάδισμα επάνω στην ουρά της τίγρης. Δεν δαγκώνει. Ευνοϊκό και εύρυθμο.  

Το Dui χαίρεται ν’ ακολουθεί το Qian. Έτσι εάν κανείς βαδίζει «επάνω στην ουρά της τίγρεως» με 

χάρη,  αποφεύγεται ο κίνδυνος. Θα υπάρξει ωραιότητα, μεγαλείο. 

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

 

Βαδίζεις σε σταθερό έδαφος, αλλά πολύ δυσκολεμένος. Δεν αισθάνεσαι άνετα 

εδώ, αλλά με ευελιξία, προσαρμοστικότητα και χαρούμενο πνεύμα, με ποιότητες του yin， 

μπορείς να ξεπεράσεις την δυσκολία. Μην επιτίθεσαι ανοιχτά στον κίνδυνο, αλλά 

προσάρμοσε την στρατηγική σου. Μην δράσεις ριψοκίνδυνα, χωρίς να έχεις καθαρή 

εικόνα, αλλά βάδισε με σύνεση και χωρίς να προκαλείς  κανέναν και τίποτα. Δράσε με τον 

τρόπο του Ευγενούς (Xun) και με την διάκριση του Li (εσωτερικά τρίγραμμα στο εξάγραμμο 

Lu). 
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Οι γραμμές    

              

 

9 στην 1η   

Εκπλήρωσε απλά το καθήκον σου. Το να προχωρήσεις δεν έχει σφάλμα.   

Ο συνετός άνθρωπος κάνει τα πρώτα του βήματα με απλότητα, εκπληρώνοντας το καθήκον 

του, ακόμη κι αν είναι  μόνος σε αυτό. Κάποιος εδώ χρειάζεται να βαδίσει με ειλικρίνεια απέναντι 

στον εαυτό του και εστιασμένος στο τι είναι ουσιαστικό, ακόμη και αν το περπάτημα είναι 

δύσκολο. Βρίσκεται ακόμη χαμηλά, αλλά και τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ξεκινούν με το πρώτο 

βήμα.    

9 στην 2η  

Η οδός είναι ομαλή για να εκπληρώνει κάποιος το καθήκον του. 

Αποστασιοποίηση και μοναχικότητα. Με το να είσαι ειλικρινής και τίμιος θα 

έχεις  καλή τύχη. 

Η δεύτερη κεντρική γραμμή εδώ αντικατοπτρίζει έναν πλατύ,  ομαλό δρόμο. Επειδή είναι 

γραμμή yang,  υποδεικνύει έναν ισχυρό χαρακτήρα, αλλά επίσης, κάποιον που βαδίζει μόνος, 

έναν «αναχωρητή». Το βάδισμα στην μέση οδό δείχνει μια ειλικρινή καρδιά, κι έτσι το 

αποτέλεσμα είναι ευοίωνο.  

6 στην 3η   

Ένας τυφλός επιμένει να κυττάζει με τα δικά του μάτια, ένας ανάπηρος 

επιμένει να περπατά σαν ένας υγιής. Το άτομο περπατά στην ουρά μιας 

τίγρεως και αυτή απειλεί να τον δαγκώσει. Δυστυχία. Ένας πολεμιστής πρέπει 

να εργάζεται για τον βασιλέα του. 

Το άτομο αδυνατεί να ξεχωρίσει το ένα πράγμα από το άλλο. Είναι σαν να θέλει να λειτουργήσει 

σαν τον ηγέτη χωρίς να έχει την δυνατότητα. Δεν διακρίνει και δεν «περπατά» ορθά. Επίσης δεν 

διαθέτει την απαιτούμενη ζωτικότητα για ν αντιμετωπίσει την πρόκλησή του. Η θέση είναι 

αδύναμη,  και υποδηλώνει τον κίνδυνο για τραυματισμό. Υποδηλώνει μεγάλη δύναμη, που δεν 

είναι δυνατόν να  ελεγχθεί. Καλό είναι κανείς εδώ να υπηρετεί και ν΄ ακολουθεί αυτόν που 

πραγματικά είναι ηγέτης κι έχει την δύναμη.  Η συμπεριφορά του ατόμου θα πρέπει να είναι 

όπως του χαρωπού Dui,  απέναντι στο ισχυρό Qien, που ακολουθεί με χαρούμενο πνεύμα και 

σύνεση.    
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9 στην 4η  

Βαδίζει στο κατόπι της ουράς της τίγρεως. Με πολύ -  πολύ προσοχή. Στο 

τέλος έρχεται καλή τύχη. 

Εδώ, ένας ισχυρός χαρακτήρας μπορεί να καταφέρει να είναι ταπεινός. Άρα μπορεί ν’ 

ακολουθήσει την ουρά της τίγρεως, με υπέρτατη προσοχή. Δεν έχει και άλλες εναλλακτικές μια 

και η κατάσταση είναι προβληματική και μόνο έτσι θα μπορεί να μετατρέψει το κακό σε καλό.  Η 

συνειδητοποίηση του κινδύνου, τείνει να σε κάνει ιδιαίτερα προσεκτικό. Αυτό είναι καλό γιατί με 

αυτόν τον τρόπο, στο τέλος έρχεται καλή τύχη.   

9 στην 5η  

Αποφασιστικά, ολοκληρώνει το καθήκον του. Παραμένει σταθερός, αλλά 

υπάρχει κακοδαιμονία. 

Αυτή είναι μια προνομιακή θέση. Ωστόσο και εδώ, υπάρχει σημαντική προειδοποίηση. Αλλά οι 

αρετές της 5ης γραμμής υποδηλώνουν ένα δυνατό υπόβαθρο για το ξεπέρασμα της δύσκολης 

κατάστασης. Στο τέλος το άτομο μπορεί να αποφύγει την κακοδαιμονία. Αρκεί, ακόμη και από 

αυτήν την θέση ισχύος, να  μην χάσει την συγκέντρωση και την προσοχή του.    

 

9 στην 6η  

Αναλογίζεται το τι έχει μάθει από το μέχρι τώρα βάδισμά του. Εξετάζει και 

αναλογίζεται τα σημάδια της καλοτυχίας και της κακοτυχίας. Αν έχει 

αποφύγει τα λάθη κατά την πορεία, θα νιώσει εκπληρωμένος. Μεγάλη    

Η κορυφαία γραμμή κάνει τον απολογισμό, τού πώς έχει βαδίσει το άτομο σε όλη την δύσκολη αυτή 

φάση και απ’ όλο αυτό το «ταξίδι» βγάζει τα συμπεράσματά της. Κυττώντας με ειλικρίνεια  ποια ήταν 

τα σφάλματα, αλλά και τα επιτεύγματα, παίρνει μεγάλη χαρά. Ο απολογισμός φέρνει την 

εκπλήρωση.  Είναι σημαντικό ο καθένας τελικά να συνειδητοποιεί πως τελικά, θερίζει ό,τι σπέρνει.  

Εξέτασε τα αποτελέσματα της δράσης σου. Έτσι θα ξέρεις τι να περιμένεις στο μέλλον. Αν πάρεις την 

ευθύνη και αντιμετωπίσεις τις συνέπειες των πράξεών σου, σε περιμένει επιτυχία.    

 

 


