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45.     Gui崒  Συνάθροιση      

                                              

                                   Παλάτι: Dui. Στοιχείο Παλατιού:  Μέταλλο  

                                                       Εξάγραμμο  2ης γενιάς / Μήνας: Σεπτέμβριος  

 

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Η Λίμνη επάνω από την Γη. Η εικόνα της συνάθροισης. Σε συμφωνία με αυτό, ο  ανώτερος 

άνθρωπος προετοιμάζει τα «όπλα του», για κάθε ενδεχόμενο.  Αν το νερό της λίμνης ανέβει, 

τότε θα υπάρξει απειλή για πλημμύρα,  σύμβολο του απρόοπτου. Απέναντι στα απρόοπτα, 

χρειάζεται ένας ικανός ηγέτης, που μπορεί να προστατεύσει την ενότητα.  Πίσω από αυτόν, 

χρειάζεται η δύναμη των προγόνων και πάνω απ’ όλα, η προσχώρηση όλων κάτω από τις 

επιταγές του ουρανού.   

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

Εσωτερικό τρίγραμμο η Γη, Κun και  εξωτερικό  η Λίμνη, Dui. Μέσα η ανταπόκριση, η 

ευλυγισία, η ακολούθηση, το πλήθος. Έξω η  χαρά και η γλυκύτητα,  αρετές που 

σηματοδοτούν την ήρεμη δύναμη, που φέρνει μαζί τούς ανθρώπους.  Άτομα  

συγκεντρώνονται με εγκαρδιότητα γύρω από έναν αρχηγό, που έχει την δυνατότητα να 

πείθει τα πλήθη. Άνθρωποι σε κατώτερες θέσεις συγκεντρώνονται με εμπιστοσύνη γύρω 

από τον ικανό στην ανώτερη θέση, για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.  

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 崒 

Στην κορυφή, δύο δεσμίδες από χόρτα. Το κατώτερο τμήμα δηλώνει τον στρατιώτη ή έναν 

υπάλληλο, που προορίζεται να φτιάξει ρούχα για τον κύριο ή την κυρία του. Τα ρούχα 

κατασκευάζονταν ενώνοντας διάφορα κομμάτια μεταξύ τους.   

 Νόημα. 

Συγκέντρωση με χαρά. Άνθρωποι ενώνονται για έναν σκοπό, που μοιάζει περισσότερο σε 

μια ιδέα παρά σε μια διευθέτηση. Ο αρχηγός έχει ανταπόκριση γιατί είναι ενάρετος και 

ορθός. Έτσι,  οι μάζες συγκεντρώνονται, με δεκτικότητα και διάθεση (kun & dui) γύρω του. 

Τότε η πορεία είναι ομαλή και είναι καλό να έχει κανείς να πάει κάπου… Η ουσία του 
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 εξαγράμμου είναι η συγκέντρωση καλών και ισχυρών δυνάμεων. Η δύναμη είναι στην 

ένωση. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η ανάγκη για προσοχή στο να μην δημιουργείται 

διαχωρισμός.  

Η Συγκέντρωση είναι ευοίωνη.  

 

Η Κρίση:   

Συνάθροιση. Ακμάζων και ομαλό. Ο βασιλιάς φτάνει στον προγονικό του Ναό. Ευοίωνο να 

δεις τον μεγάλο άντρα. Ακμάζων και ομαλό. Ευοίωνο να είναι σταθερός και τίμιος. 

Χρησιμοποίησε μεγάλα ζώα. Καλή τύχη. Ευοίωνο να έχεις κάπου να πας. 

Η 5η γραμμή εκφράζει τον βασιλιά. Τα «μεγάλα ζώα» αντιστοιχούν στα τρίγραμμα  Kun 

(αγελάδα), Dui (πρόβατο), και Kan (γουρούνι), που εκφράζουν τις ποιότητες που χρειάζονται για 

μια αρμονική συνάθροιση: Εμπιστοσύνη και καλή διάθεση. Όταν οι άνθρωποι έχουν πίστη στο 

θεό και εμπιστοσύνη στον οδηγό τους, χαίρονται να δουλεύουν μαζί, για ένα κοινό σκοπό.  Αυτό 

το εξάγραμμο ειδικότερα, υποδεικνύει την σημαντικότητα της σύνδεσης ανάμεσα σε έναν ισχυρό 

κυβερνήτη και έναν ικανό βοηθό, με κοινό όραμα και στόχους.  

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Η όλη κατάσταση είναι ευοίωνη αν έρθεις σε μια συνάθροιση (οργανωμένη 

επάνω σε συγκεκριμένους κανόνες) για να πετύχεις τον στόχο σου. 

Γνώριζε ότι, από την στιγμή που γίνεται μια τέτοια συνάθροιση καλών και ισχυρών 

δυνάμεων, πάντα υπάρχει ένα ρίσκο – συγκρούσεων και αντιθέσεων…. Γι’ αυτό σε κάθε 

περίπτωση σεβάσου την ιεραρχία και αν είσαι στην του «κυβερνήτη», θυμήσου ότι ο 

οδηγός χρειάζεται να κινητοποιείται πάντα από ένα φωτεινό στόχο, προκειμένου να 

εμπνέει  αυτούς που συναθροίζονται γύρω του.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
 

45. Cui 崒  Συνάθροιση 

 Oι γραμμές  
      

6  στην 1η  

Ειλικρινής και τίμιος. 

Είναι συγχυσμένος και δεν το φτάνει μέχρι το τέλος 

Αλλά ακόμη υπάρχει συνάθροιση. 

Αν ζητήσει βοήθεια, σύντομα θα βρεθεί χέρι με χέρι με τον φίλο του  

και θα γελά. 

Ας μην ανησυχεί.  

Το να προχωρήσει, δεν έχει σφάλμα.   

 

Το ξεκίνημα της συνάθροισης. Υπάρχει αμφιβολία στο άτομο και αυτό δεν το βοηθά να ενταχθεί. 

Αλλά οι ανώτεροι θα το αποδεχτούν και θα το ενσωματώσουν, με ορθό τρόπο τελικά.  Καλό είναι 

να μην καθυστερεί με αμφιβολίες γι’ αυτήν την ένωση. Δεν υπάρχει σφάλμα στο να προχωρήσει. 

Γρήγορα οι αμφιβολίες θα διαλυθούν. Είναι ορθό σε πρώτη  φάση να διερευνά κανείς αν τον 

συμφέρει μια ένταξη.  Καθώς προχωρά μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Σημαντική η 

ειλικρίνεια.   

 

6  στην 2η  

Κινούνται μαζί1 προς την ίδια κατεύθυνση 

Και αυτό φέρνει καλή τύχη.   

Κανένα σφάλμα. 

Είναι ευοίωνο, ακόμη και με μια μικρή προσφορά.  

Καλό είναι το άτομο να αφεθεί να οδηγηθεί και να ανταποκριθεί, με αυτό το πνεύμα της 

απλότητας και της ειλικρίνειας. Ας περιμένει την πρόσκληση και μην  βιαστεί να πάρει 

πρωτοβουλία,  γιατί η επικοινωνία μπορεί να είναι  φτωχή … Η σύνδεση που επιθυμεί είναι 

ιδανική και θα του φέρει επιτυχία. Η ευλογία εδώ έρχεται από το να είναι κανείς συνετός και 

ειλικρινής, δεν χρειάζονται θυσίες για πράγματα που λειτουργούν φυσικά. 

 

6 στην 3η  

Συνάθροιση. Αναστενάζει και τίποτα δεν είναι ευοίωνο. 

Το να προχωρήσεις δεν είναι σφάλμα, αν και έρχεται ταπείνωση.   

Καλλίτερα να μην προχωρήσει το άτομο εδώ, γιατί μπορεί να αποδειχτεί δύσκολο και  

ταπεινωτικό. Αν παρ’ όλα αυτά επιθυμεί  οπωσδήποτε για τους λόγους του να το κάνει, δεν 

διαπράττει σφάλμα. Αρκεί να έχει την προθυμία να αναλάβει τις ευθύνες του και να πληρώσει 

ίσως το κόστος της απογοήτευσης. 

  

 

                                                                 
1
 Δημιουργικός και Δεκτικός. 
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 9 στην 4η  

Πολύ καλή τύχη. Κανένα σφάλμα. 

Από την στιγμή που δεν πασχίζει  για δικά  του οφέλη, αλλά προς χάριν της ενότητας, οι 

προσπάθειές του θα στεφθούν με επιτυχία. Ακόμη κι αν αυτήν την στιγμή οι τοποθετήσεις του 

μπορεί να παρεξηγούνται, το έργο που παράγει, έχει μεγάλο νόημα. Όταν το άτομο βάζει στην 

άκρη την προσωπική του ανάδειξη και λειτουργεί προς χάριν του συνόλου, ο σκοπός ευοδώνεται.  

 

9 στην 5η  

Συνάθροιση. Η θέση του είναι ορθή  

Και δεν υπάρχει σφάλμα, αλλά ούτε και εμπιστοσύνη  

Με μεγαλειώδη καρτερικότητα και επιμονή, αλλά  

Και εικρίνεια και σταθερότητα, 

Οι τύψεις εξαφανίζονται 

Οι σκοποί του ατόμου δεν είναι ξεκάθαροι. Διαθέτει επιρροή στην ομάδα, κυρίως λόγω δύναμης 

και όχι λόγω ξεκάθαρου οράματος και στόχων που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και να 

κινητοποιήσουν τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν έχει διάρκεια και δεν εξασφαλίζει την 

εμπιστοσύνη. Χρειάζεται επιμονή σε αυτόν τον δρόμο και καλλιέργεια των αρετών, που 

αρμόζουν σε μια  θέση κύρους. Έτσι κερδίζει κανείς τελικά την εκτίμηση και την αληθινή 

εμπιστοσύνη του πλήθους.  

 

6 στην 6η   

Κλαίει κι αναστενάζει.  

Πικρά δάκρυα, κανένα σφάλμα. 
 

Το άτομο επιμένει να συνενωθεί, αλλά οι προθέσεις του απορρίπτονται και τελικά 

απομονώνεται. Τι  μπορεί να έχει δημιουργήσει αυτήν την δυσκολία στην σύνδεση; Ίσως μια 

έλλειψη, μια ανεπάρκεια. Η 6η γραμμή εδώ συμβολίζει το τέλος της συνάθροισης. Το άτομο δεν 

μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται, αλλά καλό είναι να διατηρήσει τουλάχιστον την καλή 

του πρόθεση.  Η ορθή του θέση τό βοηθά να αξιολογήσει την κατάσταση, ώστε να μην μπλέξει σε 

χειρότερη δυσκολία.   

 


