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14.

Da You 大有 Μεγάλος πλούτος
Παλάτι: Qien. Στοιχείο Παλατιού: Μέταλλο
Επιστρέφων πνεύμα / Μήνας: Ιούνιος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Ο Ήλιος ψηλά στον Ουρανό. Η εικόνα της μεγάλης σοδειάς. Σε αρμονία με αυτό, ο ανώτερος
άνθρωπος συντονίζεται με το θέλημα του «Ουρανού». Καταστέλλει το αρνητικό και
προωθεί το καλό, έλκοντας έτσι την ευημερία στην ζωή του.
Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εσωτερικό τρίγραμμο ο Ουρανός, Qien και εξωτερικό τρίγραμμο, η φωτιά, Li. Εδώ όλα
φωτίζονται. Το σύμβολο του επάνω τριγράμμου (Li) είναι η λαμπρότητα – ευφυΐα, και του
κάτω (Qian), η δύναμη. Εξωτερικά βρίσκεται η διάκριση και εσωτερικά η δύναμη. Όταν όλα
φωτίζονται και το καλό ξεχωρίζει από το κακό, κάποιος χρειάζεται να έχει και την δύναμη
ακολουθήσει το ορθό. Τότε μόνο είναι ικανός για σημαντικά επιτεύγματα.
Ο κινέζικος χαρακτήρας.

大有

Ο πρώτος χαρακτήρας, Da σημαίνει μεγάλο. Ο δεύτερος χαρακτήρας, Υοu, στις ημέρες μας
σημαίνει απόκτημα, άρα Da Υοu σημαίνει αποκτήματα σε μεγάλη έκταση.
Αλλά στις αρχαίες εποχές, Υοu σήμαινε σοδιά. Άρα το πνεύμα του εξαγράμμου κυρίως
δηλώνει το ότι, λειτουργώντας με τις ποιότητες του ουρανού (ήλιος στον ουρανό), φτάνεις
να θερίζεις μια πλούσια σοδειά.
Νόημα.
Όταν ο ήλιος μεσουρανεί, φωτίζει όλα τα όντα. Αυτή λοιπόν είναι μια ιδιαίτερα ευοίωνη
συνθήκη. Ο ήλιος που δεν σκιάζεται από τίποτα και δεν εμποδίζεται από κανένα φαινόμενο,
προσφέρει ζεστασιά και ενέργεια χωρίς περιορισμό, γι’ αυτό οι άνθρωποι μπορούν να
θερίσουν μια πλούσια σοδειά.
Αρκεί να έχουν κάνει τις ορθές κινήσεις στην καλλιέργεια.
Είναι οι πράξεις των ανθρώπων που θα καθορίζουν αν τελικά η ενέργεια του ήλιου θα
αξιοποιηθεί ορθά.
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Η θεία δύναμις είναι εκεί για τον καθένα, αρκεί να την αξιοποιήσουμε ορθά. Πράγμα που
γίνεται μόνο εφόσον συντονιζόμαστε με αυτήν, όταν δηλαδή ακολουθούμε «το παράδειγμα
του ουρανού».
Τότε έλκουμε θεαματικά αποτελέσματα.
Η Κρίση:
Πλουσιότατη Σοδειά. Αξεπέραστη ευημερία – Απολύτως ομαλή κατάσταση.
Το μαλακό, το yin καταλαμβάνει την θέση του άρχοντα και ανταποκρίνεται με ταπεινότητα σε
κάθε καθήκον κυβερνώντας παραδειγματικά και με γενναιοδωρία. Το άτομο ανταποκρίνεται
στο θέλημα του Ουρανού και δρα την κατάλληλη στιγμή.

Συνοπτική καθοδήγηση

Το άτομο εδώ δείχνει να έχει φτάσει σε ένα σημείο καλλιέργειας, ώστε να μπορεί
να διακρίνει το σωστό από το λάθος και να επιλέγει με ταπεινότητα το ορθό. Η πορεία
αυτή τώρα φέρνει εξουσία στο άτομο και υποστήριξη από το περιβάλλον. Εδώ, ο
ερωτών συγκεντρώνει τις αρετές που τον προστατεύουν από τις παγίδες της δύναμης:
Την υπερηφάνεια, την σπατάλη, την ματαιοδοξία, την υπερβολή…
Έχεις καθαρές προθέσεις και την δύναμη να επιλέγεις το ορθό. Αυτό δημιουργεί
μια συγχρονικότητα, ανάμεσα στο τι είναι ορθό, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή και
ποιος ο κατάλληλος τρόπος για να πραγματοποιηθεί.
Γι αυτό και μπορείς να έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτό που είναι να γίνει.
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Οι γραμμές

9 στην 1η
Κανένα καύχημα, άρα καμία βλάβη.
Αν είναι ενήμερος και έτοιμος για την δύσκολη θέση του, το ότι δηλαδή δεν έχει
ανταπόκριση - δεν θα διαπράξει κανένα σφάλμα.
Στην πρώτη γραμμή του Da You δεν υπάρχει περηφάνια, δεν υπάρχει
επίτευγμα. Έτσι, ούτε καύχημα, ούτε βλάβη.
Η 1η γραμμή του Da You, είναι μια yang γραμμή ορθή, στην πρώτη θέση, που δεν έχει αναπτύξει
όλη της την δύναμη, είναι και χωρίς ανταπόκριση . Επί πλέον, στο εξάγραμμο αυτό, που το
νόημά του είναι «το μεγάλο απόκτημα» , ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αλαζονεία.
Αν κάποιος λοιπόν, σε αυτήν την χωρίς υποστήριξη θέση, δεν παρασυρθεί από τυχόν
υπερηφάνεια και αλαζονεία, τότε δεν θα υπάρξει βλάβη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί το άτομο να είναι
στο κατώφλι ενός σημαντικού επιτεύγματος , οπότε και χρειάζεται να είναι προσεκτικό για να
μην παρασυρθεί από την προοπτική της καταστάσεως.
9 στην 2η
Μια μεγάλη άμαξα για φόρτωμα. Υπάρχει κάπου που μπορεί να πάει. Κανένα
σφάλμα.
Η 2η γραμμή στο κάτω τρίγραμμο Qien, είναι η πιο ισχυρή απ’ όλες τις yang γραμμές και χωρίς
έπαρση, μιας και είναι σε κεντρική θέση. Είναι σαν να έχει επιφορτιστεί ένα μεγάλο και
σημαντικό καθήκον. Συμβολικά, όπως μια μεγάλη άμαξα κουβαλά ένα πολύτιμο φορτίο.
Υπάρχει δρόμος για πρόοδο, αρκεί κάποιος να έχει την σύνεση και την ικανότητα να χειριστεί το
βάρος της ευημερίας και του πλούτου αυτού.
9 στην 3η
Ο πρίγκιπας προσφέρει φόρο τιμής στον βασιλιά και μοιράζεται το τραπέζι του .
Ο ποταπός άνθρωπος είναι ανάξιος γι’ αυτό.
Σε ένα εξάγραμμο, η 3η γραμμή, συμβολίζει τον Δούκα, η 4η τον υπουργό και η 5η τον βασιλιά. Το
επάνω προκύπτον τρίγραμμο εμπεριέχει και τις τρεις αυτές έννοιες. Η 3η γραμμή μπορεί να
αναλάβει καθήκοντα, και είναι άξια να «φορέσει» τον τίτλο του πρίγκιπα, έχοντας πρόσβαση σε
υψηλά αξιώματα (τον βασιλιά). Το μήνυμα εδώ είναι ότι μόνο ένα άτομο που διαθέτει την
δύναμη να πετυχαίνει πράγματα μπορεί πραγματικά να ωφελήσει τον κόσμο. Άρα κάποιος
πρέπει να δίνει εμπιστοσύνη μόνο σε τέτοια άτομα και όχι σε ποταπούς ανθρώπους.
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9 στην 4η
Κατέχει δύναμη, αλλά εάν ταυτόχρονα την ελέγχει, δεν διαπράττει σφάλμα.
Η γραμμή είναι σε πολύ λεπτή θέση. Βρίσκεται ανάμεσα σε έναν βασιλιά και έναν Δούκα και
αντιπροσωπεύει τον υπουργό. Ιππεύει το Qien, που σημαίνει ότι διαθέτει μεγάλη ικανότητα, ενώ
στέκεται κάτω από τον βασιλιά, χωρίς να προσπαθεί να τον υπερκεράσει. Η γραμμή δείχνει
κάποιον που διαθέτει σύνεση και διορατικότητα. Έχει δύναμη και σέβεται την ιεραρχία. Δεν
υπερβαίνει τα όρια κι έτσι δεν διαπράττει σφάλμα.
6 στην 5η
Ειλικρινής και γεμάτη αξιοπρέπεια επικοινωνία. Έρχεται καλή τύχη.
Η γραμμή αυτή αντιπροσωπεύει έναν αρχηγό. Βρίσκεται στην 5η θέση και ως yin γραμμή
υποδηλώνει ευγένεια και ευσπλαχνία. Δείχνει ένα άτομο που έχει επωμιστεί ένα μεγάλο και
σημαντικό καθήκον, σαν μια μεγάλη άμαξα, που κουβαλά ένα πολύτιμο φορτίο. Η δυνατότητα
για μεγάλα επιτεύγματα έχει να κάνει και με μεγάλες ευθύνες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η
ανταλλαγή και η συνεργασία.
9 στην 6η
Ευλογία από τον Ουρανό. Καλή τύχη. Τίποτα ανησυχητικό.
Στο εξάγραμμο αυτό, η κορυφαία γραμμή είναι ευοίωνη. Στο Da You, η γραμμή του κυβερνήτη
είναι δεκτική και μεγαλόκαρδη και δέχεται βοήθεια από επάνω και από κάτω. Η 6η γραμμή εδώ,
έχει ιδιαίτερα ευοίωνο νόημα μιας και δίνει αμέριστη υποστήριξη στην 5η. Γι αυτό και ο χρησμός
λέει «ευλογία έρχεται από τον ουρανό. Η δυνατότητα για μεγάλα επιτεύγματα συναντά τις
αληθινές και ηθικές και πνευματικές ποιότητες. Τα πάντα είναι ευοίωνα.

