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27.    Yi頤   Θρέψη   

                                               

                                   Παλάτι: Xun . Στοιχείο Παλατιού:  Ξύλο  

                                                       Ασταθές εξάγραμμο – Περιπλανώμενο πνεύμα του Xun 

          Μήνας: Δεκέμβριος  

                                                                                      

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Κεραυνός κάτω από Βουνό. Έτσι  ο ανώτερος άνθρωπος μιλά με προσοχή, τρώει και πίνει 

με μετριοπάθεια. 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                            

Εσωτερικό τρίγραμμο o Κεραυνός / Zhen, εξωτερικό τρίγραμμο το Βουνό / Gen. Ο 

κεραυνός μέσα, σηματοδοτώντας την έναρξη της εποχής του ξύλου, αντιπροσωπεύει την 

ραγδαία ανάπτυξη, αλλά και γενικότερα την κίνηση. Το βουνό επάνω βάζει έναν έλεγχο σε 

αυτό. Συμβολίζει επίσης τον σοφό. Το συνολικό μήνυμα είναι, ότι  το Είναι μας δυναμώνει 

και θρέφεται μόνο στον βαθμό που σταματάμε την ανεξέλεγκτη κίνηση και επιμένουμε 

μόνο στο ουσιώδες.  

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 頤 

Πρωταρχικά, το Yi σήμαινε το πηγούνι, ή την κάτω σιαγόνα. Αργότερα, η ονομασία του 

συμπεριλάμβανε την έννοια του να κρατιέται κανείς σε φόρμα. 

Το ιδεόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Αριστερά μια στοματική κοιλότητα, με τα δόντια 

της επάνω και κάτω σιαγόνας. Ανάμεσα στα δόντια, κάτι που προορίζεται για την θρέψη 

σώματος και πνεύματος. Δεξιά, το αρχαίο ιδεόγραμμα για τον άνθρωπο. 

 

Νόημα. 

Με ποιον τρόπο θρέφει κανείς τον εαυτό του και τους άλλους; Η θρέψη του εαυτού 

χρειάζεται να γίνεται με στόχο την θρέψη της ουσίας του καθενός. Και όταν θρέφεται και 
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 συντηρείται το ουσιώδες, τότε ανοίγει ο πραγματικός δρόμος της ανάπτυξης για όλους. Ο 

άνθρωπος που είναι ουσιαστικός θρέφει το περιβάλλον του, με κάθε τρόπο. 

Ο συμβολισμός του στόματος κυριολεκτικά αφορά την τροφή, το νερό και τον λόγο. Ειδικά 

σε αυτά, το εξάγραμμο μας παροτρύνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είτε όσον αφορά  

εμάς, είτε όσον αφορά τους άλλους.    

Η Κρίση:   

Θρέψη. Να είσαι σταθερός και τίμιος. Πρόσεχε την θρέψη σου. Δώσε προσοχή στο τι έχεις 

στο στόμα σου. 

Το εξάγραμμο δεν αφορά μόνο την υλική τροφή, αλλά οτιδήποτε μας θρέφει, σε υλικό, ψυχικό ή 

πνευματικό επίπεδο. Άρα χρειάζεται κάποιος, πάντα  μέσα από ορθότητα, να εξετάζει με ποιον 

τρόπο θρέφει τον εαυτό του και θρέφει και τους άλλους. Χρειάζεται κανείς να ζητά την ουσία στα 

πάντα και μόνο αυτήν. 

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

 

Έλεγξε τις ορέξεις σου και τις εκφράσεις σου. Εκτίμησε τις πραγματικές ανάγκες 

σου και προσκολλήσου στο ουσιαστικό.  

Πρόσεχε τί επιτρέπεις να μπαίνει στο σύστημά σου, αλλά και τί βγαίνει σε μορφή 

λόγων από αυτό. Εγκαθίδρυσε, ανάμεσα σε όλα αυτά, μια καλή ισορροπία.  

Έτσι ακολουθείς τον δρόμο του Ουρανού, που αποτελεί την Υπέρτατη πηγή 

θρέψης. Έτσι θρέφεις και προστατεύεις την ζωτική σου ενέργεια. 

 

Κρίνε αμερόληπτα τις ανάγκες των άλλων, ώστε η παροχή σου προς αυτούς να 

πιάσει τόπο. Κρίνε τι πραγματικά χρειάζονται και μοίρασε το ανεξάρτητα από 

οποιοδήποτε ρίσκο.  
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Oι γραμμές  
      

9 στην 1η  

Βάζεις στην άκρη την πνευματική σου χελώνα. 

Με κυττάζεις με στόμα που του τρέχουν τα σάλια. Δυστυχία. 

 

Η χελώνα θεωρείται πνευματικό τοτέμ  γιατί ζει πολλά χρόνια και αρκετό καιρό χωρίς φαγητό, 

τρεφόμενη από τις πηγές και τα αποθέματά της. Το μήνυμα αφορά έναν ισχυρό χαρακτήρα, που 

όμως έχει χάσει την επαφή με τον αληθινό Eαυτό και  την ουσία του και αντί να γυρίσει προς τις 

δικές του πηγές, εποφθαλμιά και ζηλεύει τους κόπους των άλλων, πιθανόν μέσω άστοχης 

θυματοποίησης. Αυτό φέρνει δυστυχία. 

6 στην 2η  

Φέρνει τα πάνω, κάτω. Ψάχνει θρέψη. Είναι αντίθετο από το φυσικό. Ζητά 

θρέψη στους λόφους. Το να προχωρήσει θα φέρει ατυχία. 

Μια 2η γραμμή yin ορθή. Άρα ένα άτομο που θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη του εαυτού του, 

απόλυτα. Οι συνδυασμοί όμως εδώ μας λένε ότι δεν το κάνει.  Ζητά ενέργεια από τους 

κατώτερους, που αυτό δεν αρμόζει ή εγκαταλείπει τα καθημερινά του καθήκοντα, κυττώντας 

προς μια ανώτερη θέση που δεν του αρμόζει και δεν του έρχεται φυσικά.  Βιάζει την φυσική τάξη 

και χάνει τον προσανατολισμό του. Θα πρέπει απαραίτητα να βασιστεί στον εαυτό του, κάνοντας 

αυτό που του αρμόζει και όχι πράγματα που είναι ξένα σε αυτόν ή πέρα από τις φυσικές του 

δυνατότητες. Το άτομο δεν πρέπει να οδηγεί άλλους. 

 

6 στην 3η  

Αγνοεί την συμβατική οδό, ψάχνοντας θρέψη από τον επάνω. Ακόμη κι αν 

είναι ειλικρινής και τίμιος, είναι δυσοίωνο. Γι αυτό χρειάζεται προσοχή.  Χάνει 

την χρησιμότητά του για 10 χρόνια. Και να αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει 

την ικανότητά του, δεν θα έχει αποτέλεσμα. 

Εδώ υπάρχει πραγματική αδυναμία, που το άτομο δεν συνειδητοποιεί. Η αδυναμία προέρχεται 

από μια ακραία δράση που εξαντλεί το άτομο και το απομακρύνει από την θρέψη. Ακραία δράση 

με ακατάλληλο τρόπο. Το άτομο λειτουργεί παρορμητικά και εντελώς ανισόρροπα. Η κατάσταση 

δεν σώζεται όσο το άτομο είναι απολύτως ταυτισμένο με τις λανθασμένες πεποιθήσεις και τις 

υποθέσεις του. Χρειάζεται να ελέγξει την πλάνη του και να βρει την πηγή του σφάλματος. 

6 στην 4η  

Αντίθετη θρέψη για το κοινό όφελος.  Σαν το άγρυπνο βλέμμα της τίγρεως 

που κυνηγάει τον στόχο της. Θρέφει τους άλλους. Καλή τύχη.   
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 Το άτομο είναι απολύτως επαρκές για να προσφέρει θρέψη, μιας και είναι συνδεδεμένο με την 

πηγή του Εαυτού. Η πορεία του είναι ανοδική. Κινείται προς την κορυφή. Έτσι αυτήν την φορά το 

κάνει από την ορθή θέση. Με καθαρές προθέσεις. Γι αυτό βρίσκει ικανή βοήθεια και 

ανταπόκριση, ωφελώντας και θρέφοντας εκείνους που το έχουν ανάγκη. Η τίγρις συμβολίζει 

επίσης το Εγώ. Από την θέση αυτή δείχνει ένα Εγώ που έχει μπει στην υπηρεσία του Εαυτού και 

έτσι ελέγχει τα κατώτερα ένστιχτα, συμβάλλοντας στην ουσιαστική θρέψη της ψυχής. Ικανός 

οδηγός που μπορεί να παίρνει απόσταση από τα φαύλα, ώστε να μπορεί να οδηγεί.   

6 στην 5η  

Αγνοεί την συμβατική οδό, ψάχνοντας θρέψη από επάνω. Επιμένει στο να 

είναι ορθός και τίμιος. Καλή τύχη. Δεν είναι ευοίωνο για να περάσει το μεγάλο 

ποτάμι.  

Το άτομο είναι σε θέση ισχύος, αλλά δεν εκπληρεί πραγματικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις γι’ 

αυτό. Έχει ανεπάρκειες, δεν διαθέτει την απαιτούμενη δύναμη, ούτε υιοθετεί ορθή 

συμπεριφορά. Ωστόσο, έχει να στραφεί προς κάποιον σοφό σύμβουλο για βοήθεια. Δεν θα 

μπορούσε να ωφελήσει και να θρέψει, χωρίς καθοδήγηση. Πάνω απ’ όλα, θα πρέπει να είναι 

προσεχτικό, ώστε να μην επιχειρήσει μεγάλα ανοίγματα, αφού κάθε τι μεγάλο ξεπερνά τα όρια 

του. 

9 στην 6η   

Θρέφει όλους τους από κάτω. Αν είναι συνετός με τον κίνδυνο, έρχεται καλή 

τύχη. Ευοίωνο για να περάσει το μεγάλο ποτάμι. 

Το άτομο γνωρίζει τι σημαίνει πραγματική θρέψη. Έχει κάνει όλη την διαδρομή προς την πηγή 

της θρέψης που είναι ο ουρανός και ο συντονισμός με τον νόμο. Βρίσκεται στην κορυφή του 

εξαγράμμου Gen, του βουνού, σε μια θέση απ’ όπου μπορεί να διακρίνει τα πάντα και από όπου, 

άρα, μπορεί να μοιράσει αυτό που έχει κατακτήσει. Κατά συνέπεια γίνεται η πηγή θρέψης και 

ωφέλειας για τους άλλους.  Η θέση αυτή, αξίζει τις δυσκολίες και εγγυάται κάθε προσπάθεια για 

να περάσει κανείς το μεγάλο ποτάμι.  

  

 

 

 


