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Παλάτι: Zhen. Στοιχείο Παλατιού: Ξύλο
Εξάγραμμο 4ης γενιάς / Μήνας: Ιανουάριος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Μέσα στην Γη, το ξύλο μεγαλώνει. Η εικόνα του ξύλου, που ανεβαίνει προς τα επάνω. Σε
συμφωνία με αυτό, ο ανώτερος άνθρωπος καλλιεργεί τις αρετές του, συγκεντρώνει μικρά
επιτεύγματα και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνει βήμα βήμα. Το ξύλο «σπάει» την Γη και
κινείται ανοδικά, ανεμπόδιστα και χωρίς καθυστέρηση. Το 46 σημαίνει ομαλή ανάπτυξη,
χάριν κεκτημένης εμπειρίας και ταλέντων, αλλά και της σημαντικής υποστήριξης του
περιβάλλοντος.

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εσωτερικό τρίγραμμο ο Άνεμος, Xun, εξωτερικό η Γη, Kun. Μέσα, μια ενέργεια που

διαχέεται σε βάθος, διακριτικά και με «ευγένεια». Το ξύλο διαπερνά το χώμα βαθειά και
ταυτόχρονα κινείται προς τα επάνω… χωρίς να «βιάζει». Έτσι η ενέργεια αυτή γίνεται
πιο εύκολα αποδεκτή. Έξω ο Δεκτικός, καθαρό yin. Η ενέργεια, μέσα από την οποία, η
δημιουργία παίρνει μορφή. Υποδέχεται, υποστηρίζει, στεγάζει και θρέφει τα πάντα.
Ικανά άτομα που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να προωθηθούν, μέσα από την ποιότητά
τους.
Ο κινέζικος χαρακτήρας.

升

Το ανώτερο τμήμα του ιδεογράμματος, ένας ανατέλλων ήλιος. Το κατώτερο τμήμα είναι το
ιδεόγραμμα sheng, το οποίο παρέχει τον ήχο. Το sheng, αποτελούσε μια αρχαία μονάδα
μέτρησης για τα σιτηρά. Σήμερα, ένα sheng κατά προσέγγιση ισοδυναμεί με ένα λίτρο.
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Νόημα.
Η άνοδος προϋποθέτει αποκτημένη εμπειρία και υποστήριξη. Για να πετύχει κανείς τους
στόχους του, χρειάζεται να εργάζεται με συνέπεια, εστιασμένος στο έργο του και όχι
απαραίτητα στα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτό. Ταυτοχρόνως χρειάζεται
συνειδητά και προς χάριν αυτού τού έργου, να υποστηρίζει τους ανωτέρους του, οι οποίοι
με την σειρά τους τον προάγουν. Οι σύμμαχοι είναι στο Νότο, άρα προς τα εκεί είναι και η
ευνοϊκή πορεία. Απλά μικρά πράγματα μαζί δίνουν κάτι σπουδαίο. Η κίνηση προς τα επάνω
είναι ομαλή.
Η Κρίση:
Ανάπτυξη προς τα επάνω. Ανυπέρβλητα ευοίωνο και ομαλό. Κατάλληλο να δεις τον μεγάλο
άνθρωπο. Μην ανησυχείς. Κίνηση προς τον Νότο. Καλή τύχη.
Η προώθηση και η άνοδος του ικανού ανθρώπου γίνεται χωρίς «χάρες» και ομαλά, αν και ο ίδιος
είναι συνεπής και διακριτικός, προσφέροντας έργο χωρίς δόλο και «απώτερες βλέψεις».
Στο εξάγραμμο Sheng δεν υπάρχει άγχος: «Μην ανησυχείς. Υπάρχει ευλογία». Αυτό είναι το
κλειδί πίσω από τα κείμενα, όταν υπάρχει ειλικρίνεια, αγάπη και συντονισμός με αυτό που κάνει
κανείς.

Συνοπτική καθοδήγηση
Η όλη κατάσταση είναι ευοίωνη και γεμάτη υποσχέσεις, παρότι μπορεί να μην
φαίνεται ακόμη.
Δρας επάνω στο μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης, και προωθείσαι με μικρά
άνετα βήματα, επιτυγχάνοντας μία – μία μικρές προκλήσεις, χάριν των ικανοτήτων σου.
Προχώρα μπροστά με αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας την βοήθεια ανθρώπων
υψηλού στάτους. Πρόσφερε στήριξη και φρόντισε να είσαι μέσα στον χρόνο.
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Oι γραμμές
6 στην 1η
Η άνοδος υποστηρίζεται και αποφέρει καρπούς.
Εξαιρετική τύχη.
Η εικόνα του εξαγράμμου είναι στην ουσία ένα δέντρο. Τότε η πρώτη γραμμή παριστάνει τις
ρίζες, που τραβούν από την γη την θρέψη για την υποστήριξή του. Προσφέροντας στήριξη στους
ανωτέρους σου και ενώνοντας τις δυνάμεις σου με τις δικές τους, είναι ιδιαίτερα ευοίωνο να
επιδιώξεις την άνοδο. Χρησιμοποίησε την ανυψωτική δύναμη.
9 στην 2η
Είναι ειλικρινής και τίμιος
Κι αυτό είναι ευοίωνο, παρά του ότι οι προσφορές του
είναι μικρές. Κανένα σφάλμα..

Με ορθότητα και τιμιότητα υπηρετείς τους ανωτέρους σου και αυτό σε προάγει. Η
αφοσίωση αυτή φέρνει πολλά οφέλη σε όλους και σε εσένα αληθινή χαρά. Παρότι μπορεί να
στερείσαι υψηλών κριτηρίων, προωθείσαι.
9 στην 3η
Αυξάνεται σε μια άδεια χώρα
Προχώρησε. Δεν θα συναντήσεις κανένα εμπόδιο.
Η άνοδος εδώ γίνεται αβίαστα και πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει αντίσταση. Είναι σαν το δέντρο
που από την στιγμή που «σπάζει» τον φλοιό της γης, δεν βρίσκει κάτι να εμποδίσει το
«σκαρφάλωμά» του . Αν είσαι ενήμερος, τα κίνητρα σου είναι σωστά και κινηθείς προς τα
επάνω με την διάθεση να προσφέρεις βοήθεια και στήριξη, η κατάσταση γίνεται ευοίωνη.
6 στην 4η
Ο βασιλιάς δεσμεύεται να κάνει προσφορές στο βουνό Ji.
Kαλή τυχη, κανένα σφάλμα

Δεν υπάρχει έδαφος για περεταίρω άνοδο. Μείνε στην θέση σου και πρόσφερε αληθινή
στήριξη, με ταπεινότητα. Το Εγώ και ο Εαυτός εδώ είναι σε αρμονία. Έτσι κερδίζεις την
εύνοια των ανθρώπων, αλλά και του ουρανού.
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6 στην 5η
Το να είναι σταθερός και τίμιος, φέρνει καλή τύχη
Αναπτύσσεται προς τα επάνω, βήμα – βήμα.

Γίνε το μέσον και το πεδίο (όπως η γη που δεν κάνει ποτέ διακρίσεις) για την άνοδο άξιων και
ταλαντούχων ατόμων. Διευκόλυνέ τους να προωθηθούν βήμα – βήμα. Με αυτόν τον τρόπο,
προάγεις την ευημερία όλων
6 στην 6η
Ανάπτυξη στα τυφλά.
Ευοίωνο να είναι ακατάπαυστα σταθερός και τίμιος.
Η 6η γραμμή πάντα σηματοδοτεί ένα τέλος. Κι εδώ, το τέλος έχει να κάνει με την άνοδο και την
αύξηση. Κάθε προσπάθεια για περεταίρω προχώρημα εδώ, θα βλάψει. Έχεις σταματήσει να
αναπτύσσεσαι, γιατί έχεις χάσει την αίσθηση των ορίων. Κινδυνεύεις να χάσεις τον πλούτο σου.
Μείνε σταθερός και πράξε με σύνεση. Η τυφλή ανάπτυξη καταλήγει σε εξάντληση.

