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40.

Jie 解

Ανακούφιση

Παλάτι: Zhen. Στοιχείο Παλατιού: Ξύλο
Εξάγραμμο 2ης γενιάς / Μήνας: Μάρτιος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Κεραυνός επάνω από Νερό. Η εικόνα μιας καταιγίδας με πολύ βροχή. Έτσι ο ανώτερος
άνθρωπος,, δίνει χάρη στα αδικήματα και συγχωρεί τα σφάλματα.

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εσωτερικό τρίγραμμο το Νερό, Kan, εξωτερικό ο Κεραυνός, Zhen. Ο κεραυνός διατρέχει
το σκοτάδι και διαλύει τον κίνδυνο και την ένταση. Μας προκαλεί να εξετάσουμε τις
προθέσεις και τα κίνητρά μας και να προχωρήσουμε σε έναν νέο δημιουργικό κύκλο. Τότε
σημαντικό είναι κανείς να λύνει τις εκκρεμότητές του και να δίνει άφεση σε ότι τον
παρεμποδίζει να προχωρήσει. Τα πράγματα μπορεί να κινηθούν γρήγορα προς την αλλαγή
της καταστάσεως. Ο Κεραυνός σηματοδοτεί γρήγορες εξελίξεις.
Ο κινέζικος χαρακτήρας.

解

Το ιδεόγραμμα απεικονίζει την έννοια του να διαχωρίζεις ή να μετακινείς. Η εικόνα που δίνει
μοιάζει με την αποκοπή με ένα μαχαίρι και την απομάκρυνση του κεράτου από το βόδι.
Νόημα.
Το Jie, έχει πολλές έννοιες. Κυριολεκτικά σημαίνει το να χωρίσεις ή να μετακινήσεις και μετά
ν’ απελευθερώσεις ή ν’ ανακουφίσεις. Κυρίως τον πόνο ή την εξάντληση.
Επιτρέπω σε κάτι να φύγει, ν απελευθερωθεί, το λύνω, το κατευνάζω (μειώνω ή τερματίζω
τον πόνο, τον κόπο ή το άγχος, την αγωνία).
Η Κρίση:
Ανακούφιση. Ευοίωνο στα Νοτιοδυτικά. Αν έχει γίνει ότι ήταν να γίνει, άριστη η γρήγορη
επιστροφή πίσω στους κανονικούς ρυθμούς. Αν κάτι έχει μείνει ανολοκλήρωτο, χρειάζεται
να ολοκληρωθεί χωρίς καμία καθυστέρηση. Καλή τύχη.
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Ανακούφιση. Σε αυτήν την φάση, η κίνηση προάγεται και μέσα από αυτήν, ο κίνδυνος
απομακρύνεται. Ολοκληρώνοντας κανείς τους στόχους του, προωθείται.
Η κίνηση εδώ είναι γρήγορη. Όταν η καταιγίδα και η βροχή έρχονται μαζί,
τα μπουμπούκια των φυτών και οι καρποί των δέντρων αρχίζουν να «σκάνε». Νέος
δημιουργικός κύκλος ξεκινά.

Συνοπτική καθοδήγηση

Ολοκλήρωσε άμεσα ό, τι έχει μείνει ανολοκλήρωτο. Συγχώρεσε όποιον
χρειάζεται και δώσε άφεση σε όποια κατάσταση σε έχει δυσκολέψει. Τα συναισθήματα
αυτά είναι εμπόδια στην πορεία σου και εδώ χρειάζεται να επιστρατεύσεις όλη την
δημιουργικότητά σου. Απαλλάξου.
Απελευθερώνεσαι από τον κίνδυνο. Εσύ ο ίδιος θα απαλλάξεις τον εαυτό σου.
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Oι γραμμές
6 στην 1η
Κανένα σφάλμα.
Σύνδεση μεταξύ yin & yang.
Το άτομο έχει ορθή κρίση και κρατά ισορροπία, στην μη ορθή θέση στην οποία βρίσκεται ακόμη.
Αλλά τα εμπόδια έχουν φύγει και αυτή η κατάσταση για την ακρίβεια έχει να κάνει με τις τελικές
προσαρμογές που κάνει το άτομο καθώς ησυχάζει και αποθεραπεύεται. Υπάρχει μια ισορροπία
σε αυτήν την θέση. Είναι η αρχή της ανακούφισης.
9 στην 2η
Πιάνει 3 αλεπούδες στο κυνήγι
Αποκτά ένα χρυσό βέλος. Είναι σταθερός και τίμιος κι έτσι έχει καλή τύχη.
Το άτομο εντοπίζει την πονηριά και την πανουργία και με την διάκρισή του αποφεύγει τις
παγίδες από αμφιλεγόμενα άτομα, απάτες ή προδοσίες. Το χρυσό βέλος συμβολίζει την ευθύτητα
και την σύνεση. Το χρυσό ή κίτρινο, συμβολίζει το χρώμα της γης και άρα της εναρμόνισης. Έτσι
τα αρνητικά στοιχεία εξαλείφονται και έρχεται καλή τύχη.
6 στην 3η
Κουβαλά ένα φορτίο. Ιππεύει σε μια άμαξα.
Προκαλεί τους ληστές να έρθουν. Αν και σωστός έρχεται ταπείνωση.
Το άτομο βρίσκεται σε αδύναμη θέση, και ταυτόχρονα σε μια κορυφή (του κάτω τριγράμμου).
Αυτό σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτά που επιδεικνύει και εκθέτει τον
εαυτό στον κίνδυνο. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποτέ, αυτό που δεν κατάκτησες με την αξία
σου. Η θέση σου είναι επίφοβη. Προμηνύονται κίνδυνοι και αναποδιές.
9 στην 4η
Ελευθερώνει το μεγάλο δάχτυλο, φίλοι φτάνουν.
Να είσαι ειλικρινής και τίμιος
Στην θέση αυτή βρίσκεται ένα ευγενές άτομο, που σχετίζεται με άτομα κατώτερης ποιότητος, τα
οποία, μάλλον ανακόπτουν την πορεία του, παρά το βοηθούν. Η γραμμή παροτρύνει το άτομο να
απαλλαχτεί από τέτοιες ποιότητες, που μέχρι τώρα το δέσμευαν και το περιόριζαν. Η
αποδέσμευση αυτή, θ’ ανοίξει τον δρόμο για την καλλιέργεια ορθών σχέσεων με άτομα
παρόμοιας αξίας και καλλιέργειας, που μπορεί ν’ αποδειχθούν ανεκτίμητοι βοηθοί.
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6 στην 5η
Το ανώτερο άτομο, εκτονώνει την δυσκολία.
Καλή τύχη. Να είσαι ειλικρινής και τίμιος στα μικρά άτομα.
Η θέση αυτή συμβολίζει ένα σοφό άτομο, που «σώζει τον εαυτό του», φέρνοντας τέλος στις
δυσκολίες και τα εμπόδια, αντιμετωπίζοντας με αμεσότητα και τιμιότητα τα κατώτερα
άτομα. Έτσι αυτά παραιτούνται και απομακρύνονται ή παραδειγματίζονται κερδίζοντας
μεγάλο όφελος. Είναι μια θέση πρόκληση για το άτομο, να ελευθερώσει τον εαυτό του και την
ψυχή του από κάθε αδυναμία, αναστολή ή περιορισμό.
6 στην 6η
Ο πρίγκηπας δεσμεύεται να χτυπήσει ένα γεράκι.
Στην κορυφή ενός ψηλού τείχους
Το πετυχαίνει. Τίποτα δυσοίωνο
Η θέση αυτή δείχνει την υπέρτατη φάση της ανακούφισης και την καταστολή των δυσκολιών. Το
άτομο, με στοχευμένη θέληση (βέλος) ξεπερνά τους φραγμούς του (το τείχος), χτυπώντας ό,τι
μέχρι τώρα έχει συντηρήσει αυτούς τους φραγμούς (γεράκι). Ξεπερνώντας το εμπόδιο που μέχρι
τώρα τον ταλαιπωρούσε, εξαιτίας λανθασμένης στάσης και πεποίθησης, ο δρόμος ανοίγει για την
επίτευξη των σχεδίων του. Νέος κύκλος ανοίγει σε άλλα επίπεδα.

