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19.     Lin  臨 Επίβλεψη                                       

                                               

                                   Παλάτι: Kun . Στοιχείο Παλατιού:  Γη  

                                                       Εξάγραμμο 2ης γενιάς  / Μήνας: Ιανουάριος 

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Η Γη πάνω από την Λίμνη. Η εικόνα της επίβλεψης.  Έτσι σε συμφωνία με αυτό, ο ανώτερος 

άνθρωπος είναι πρόθυμος να διδάξει χωρίς κούραση και με την ανεκτικότητά του, 

προστατεύει τους ανθρώπους χωρίς όριο. 

 

 

Εσωτερικό:                         Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

 Εσωτερικό τρίγραμμο η Λίμνη, Dui και εξωτερικό τρίγραμμο, η Γη, Kun. Η λίμνη εκφράζει 

αφθονία και ως εσωτερικό τρίγραμμο εκφράζει εμάς. Εδώ παράγουμε όφελος για τους 

άλλους, υπάρχει ροϊκότητα και αφθονία. Εξωτερικά υπάρχει ανταπόκριση και υποστήριξη, 

χάριν της ικανότητος του Kun να υποστηρίζει τους ανθρώπους. Πληθώρα ιδεών και 

ενθουσιασμός για την εκπαίδευση των ανθρώπων, που βρίσκει γόνιμο έδαφος. Το 

εξάγραμμο είναι ιδιαίτερα ευοίωνο. Επίσης σημαίνει ανάπτυξη εξουσίας.    

Ο κινέζικος χαρακτήρας.  臨 

Η κινέζικη λέξη Lin έχει διάφορες ερμηνείες. Οι δύο βασικές είναι: έχω μια καλή θέα των 

πραγμάτων και η άλλη:  προχωράω μπροστά με εξουσία.  Το Lin, υπαινίσσεται το να 

πλησιάζει κάποιος στο να γίνει σημαντικός.  

Το επάνω αριστερό ιδεόγραμμα chen, παριστάνει έναν αξιωματούχο που υποκλίνεται σε 

έναν άρχοντα. Επάνω δεξιά, ένας άνθρωπος που στέκεται. Κάτω από τον αξιωματούχο και 

το άτομο που στέκεται, 3 στόματα, διατεταγμένα έτσι ώστε να φαίνεται ότι το ένα οδηγεί τα 

άλλα δύο μπροστά: Ένας αρχηγός που οδηγεί ένα πλήθος.  
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Νόημα. 

Το εξάγραμμο αυτό εκθέτει τις αρετές της αρχηγίας. Ο αρχηγός θα πρέπει να εμπνέει και όχι 

να επιβάλλεται στους ανθρώπους του. Αυτό γίνεται με το παράδειγμα, τον ευγενικό 

χαρακτήρα και την ορθή του διαγωγή. Ο μοναδικός λόγος ύπαρξής του είναι  η προστασία 

και η ευημερία των ανθρώπων του και σε καμία περίπτωση η συσσώρευση δύναμης και 

πλούτου για λογαριασμό του. Γι αυτό το εξάγραμμο εμπεριέχει και τις 4 βασικές αρετές. 

Επειδή η αρετή, φανερώνεται πραγματικά μόνο εκεί που υπάρχει η δύναμη. Ένας άρχοντας 

πάνω απ’ όλα χρειάζεται να συντονίζεται με το σχέδιο του Ουρανού.   

Η Κρίση:   

Πλησίασμα. Ανυπέρβλητα επωφελές και ομαλό. Ευοίωνο αν είναι κανείς σταθερός και 

τίμιος. Τερματίζει τον 8ο μήνα. Τότε έρχεται κακοτυχία. 

Δύο yang γραμμές ανέρχονται δυναμικά,  υποδηλώνοντας κάποιον που προάγεται για να γίνει 

σπουδαίος – οδηγός. Ο 8ος μήνας αναφέρεται στην αρχή του φθινοπώρου, όπου το φως αρχίζει 

να φθίνει, σε αντίθεση με τoν συγχρονισμό του Lin,που αντιστοιχεί στην αρχή της Ανοίξεως, στην 

ανάπτυξη και την επέκταση. 

    

  

Συνοπτική καθοδήγηση 

  

Περίοδος μεγάλης και ευοίωνης προόδου, χαρούμενη και αισιόδοξη. Προχώρησε με 

αποφασιστικότητα. 

Αν πρέπει να εκπαιδεύσεις και να βοηθήσεις, ακολούθησε το παράδειγμα της Λίμνης 

που είναι γενναιόδωρη και εφυγραίνοντας την Γη, προάγει την ανάπτυξη. Έχε επίσης 

κατά νου ότι η κατάσταση αυτή δεν διαρκεί για πάντα, για να την αξιοποιήσεις όσο 

καλύτερα γίνεται.  
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 Oι γραμμές       

 

9 στην 1η  

Επιστατεί σε ανταπόκριση με τον ανώτερό του. Με ειλικρίνεια και σταθερότητα, 

έρχεται καλή τύχη. 

Εδώ η θέση του ατόμου είναι  ορθή. Το άτομο δρα και συνεργάζεται με τον σωστό τρόπο. Δείχνει 

κάποιον που μέσα από την αρετή του τείνει να γίνει αρχηγός.    

9 στην 2η  

Επιστατεί, σε ανταπόκριση με τον σεβάσμιο βασιλιά.   

καλή τύχη. Τίποτα δυσοίωνο.   

Το άτομο εδώ βρίσκεται σε κεντρική θέση. Ανταποκρίνεται τέλεια σε αυτόν που είναι ισχυρός και 

σεβαστός. Η γραμμή είναι ιδιαίτερα ευοίωνη μιας και σηματοδοτεί την άνθιση και ορθή 

προώθηση του Yang (κάθε καλού στοιχείου). 

6 στην 3η  

 Επιστατεί τα άτομα, με επιδεικτικά λόγια, πράγμα που δεν φέρνει κανένα 

όφελος. Αν διορθώσει την συμπεριφορά του, δεν διαπράττει σφάλμα.   

Το άτομο εδώ βρίσκεται σε θέση αδύναμη που δεν είναι ορθή και δεν έχει και καμία 

ανταπόκριση. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για δράση, ούτε ο τρόπος που το άτομο υιοθετεί. 

Χρειάζεται έγκαιρα να διορθώσει την συμπεριφορά του. Χρειάζεται συγκράτηση. Τότε δεν θα 

έχει διαπράξει μεγάλο σφάλμα.  

6 στην 4η  

 Επιστατεί στα άτομα με ευαισθησία. Κανένα σφάλμα.  

Η θέση είναι διοικητική. Το άτομο εδώ έχει μια καλή εποπτεία,  έχει ανέβει ψηλότερα, έχει 

βοήθεια και ανταπόκριση. Έτσι, είναι  ικανό να βοηθήσει τους άλλους να προχωρήσουν.   

6 στην 5η  

Σοφή επιστασία. Ανάλογη για έναν πρίγκιπα. Καλή τύχη. 

Η θέση αυτή, δηλώνει έναν ταπεινό χαρακτήρα, που βρίσκεται στον θρόνο και επιστατεί με 

μέτρο, εμπιστεύεται τους ακολούθους του και δέχεται αμέριστη βοήθεια από αυτούς. Εκτελεί το 

έργο του με σοφία και προάγει τα ταλέντα και τις ικανότητες των βοηθών του.    

6 στην 6η   

 Επιστατεί και επιβλέπει με ειλικρίνεια. Καλή τύχη. Κανένα σφάλμα. 

Το νόημα αυτής της θέσης είναι η σοφή επιστασία ενός ανωτέρου, ώστε ανώτεροι και ακόλουθοι 

βρίσκονται σε αρμονία.   

 


