
 

 

1 

 

49. Ge革 Αναμόρφωση 

 

49.     Ge革  Αναμόρφωση 

Καταργώντας το παλιό 

 

                                               

                                   Παλάτι:Kan Στοιχείο Παλατιού:  Νερό 

                                                       Εξάγραμμο  4ης γενιάς / Μήνας: Απρίλιος   

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Φωτιά στο κέντρο της λίμνης. Η εικόνα της εξάλειψης του παλιού. Σε συμφωνία με αυτό, ο 

ανώτερος άνθρωπος παρακολουθεί τις αλλαγές των πλανητών και βάζει σε τάξη το 

ημερολόγιο, ξεκαθαρίζοντας τις ώρες των εποχών.  Έτσι και οι βαθειές αλλαγές  έρχονται 

στην ώρα τους.  

Η νύξη περί  τακτοποίησης του ημερολογίου, είναι μια καίρια προτροπή για να παρατηρεί ο 

άνθρωπος γύρω του τις αλλαγές και να προετοιμάζεται κατάλληλα.   

Γιατί κάθε θεμιτή αλλαγή δεν γίνεται ποτέ έξω από την κίνηση και τις αλλαγές των 4 

εποχών, που με την σειρά τους ακολουθούν την φύση, την κίνηση του Ουρανού και της Γής.   

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                          

Εσωτερικό τρίγραμμο η Φωτιά, Li / εξωτερικό τρίγραμμο  η Λίμνη, Dui. Μέσα η 

συνειδητότητα, έξω η χαρωπή διάθεση, αλλά και το στόμα και η δυνατότητα να μιλώ και να 

πείθω με λογικά επιχειρήματα. Η λίμνη περιέχει νερό, που καθώς κινείται καθοδικά, 

εξαφανίζει την φωτιά. Η  φωτιά, κινούμενη ανοδικά στεγνώνει το νερό. Το νερό και η φωτιά 

μάχονται και αναμετρώνται. Η εικόνα μιας επανάστασης.   

Συνολικά το μήνυμα είναι μια μεγάλη αλλαγή, που  γίνεται καθώς  συνειδητοποιείται η 

ανάγκη απαλλαγής από το παλιό που κωλύει την ανάπτυξη.   
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Βαθειά αλλαγή γίνεται μόνο όταν οι άνθρωποι πείθονται για την ωφέλεια που θα έχουν 

από αυτήν..  

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 革 
Το ιδεόγραμμα του Ge δείχνει ένα ωμό δέρμα ζώου, με την κεφαλή και την ουρά, 

τεντωμένο επάνω σε τρεις οριζόντιες γραμμές που αναπαριστούν τρία κλαριά. Το δέρμα 

εκτίθεται στον ήλιο για στέγνωμα.  

 

Νόημα. 

Αυτό το εξάγραμμο όπως και το 38, το αντίθετό του,  σχηματίζεται από δύο κόρες, την 

φωτιά και την λίμνη, που είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Η κάθε μια προσπαθεί να επέμβει 

στην άλλη, χωρίς να στρέφει την ενέργειά της στο πώς θα αλλάξει τον εαυτό της. Έτσι 

προκύπτει η αντίθεση. Ο Κομφούκιος λέει: Το νερό και η φωτιά καταστρέφουν το ένα το 

άλλο. Δύο κόρες μένουν μαζί, αλλά τα μυαλά τους δεν είναι σε συμφωνία.    

Στο 49 Ge革 έχει έρθει η ώρα να αλλάξει αυτό. Γίνεται η επανάσταση. Ο πρωταγωνιστής 

τώρα είναι συντονισμένος με αυτό που είναι ορθό κι έτσι παίρνει τον  έλεγχο του τόπου και 

του χρόνου και ότι έχει να πει ακούγεται. Έτσι μια νέα περίοδος γεμάτη υποσχέσεις ξεκινά. 

 
Η Κρίση:   

Κατάλληλη ημέρα. Μετά, κερδίζει εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα ομαλό και 

ευοίωνο. Ευνοϊκό στο να είσαι ορθός και τίμιος. Οι τύψεις εξαφανίζονται. 

  

Το Ge διαπραγματεύεται  τον τρόπο που χρειάζεται να γίνεται μια ριζική αλλαγή σε μεγάλη 

κλίμακα. Προσφέροντας καλλιέργεια στους ανθρώπους και  γνώση, ώστε να μπορούν οι ίδιοι 

να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν την ανάγκη αυτή για την αλλαγή. Όταν οι άνθρωποι 

έχουν εμπιστοσύνη και αρχίζουν να βιώνουν και τα θετικά αποτελέσματα,  μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα που η επανάσταση έχει αρχίζει να δίνει καρπούς, η πορεία γίνεται πολύ πιο 

ομαλή και είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να επιμείνει σε αυτή την νέα κατεύθυνση. 

Έτσι μπορούν να εξαφανιστούν  και οι ενοχές από τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Εδώ είναι πολύ καλές οι ριζικές αλλαγές για να αλλάξει και να μετασχηματιστεί ότι είναι  

ακατάλληλο ή ξεπερασμένο. Αλλά την σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο, αλλιώς 

μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερο κακό από ότι καλό.  

 

Αυτό το εξάγραμμο μας κεντρίζει να είμαστε σε εγρήγορση για τις στιγμές των 

αλλαγών, στιγμές μεγάλης εύνοιας μέσω μετασχηματισμού.  
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Oι γραμμές  
      

9  στην 1η  

Δεμένος με δέρμα από κίτρινο βόδι.  

 

Περίμενε και προετοιμάσου.  Δεν είσαι έτοιμος για δράση. Η στιγμή δεν είναι ώριμη. Με 

ισορροπία και σύνεση κατάστειλε κάθε τάση σου για πρόωρη κίνηση. Αναγνώρισε τα άτομα 

με τα οποία συνηχείς και συγκέντρωσε βοήθεια και δύναμη, σε αυτό το στάδιο. Μπορείς να 

προχωράς σταθερά ένα βήμα την φορά, ανάλογα με τις περιστάσεις.  

            

            6  στην 2η  

   Ημέρα Ji, κατάλληλη για την αλλαγή. Για να διώξει το παλιό.  

   Το να προχωρήσει φέρνει καλή τύχη.  

    Κανένα σφάλμα. 

 

Η επανάσταση μπορεί ν’ αρχίσει μαχητικά, αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες, 

μέσα από ορθή δράση . Τώρα είναι η στιγμή για την αλλαγή. Μπορείς να προχωρήσεις με 

επαναστατικά σχέδια τώρα και με τρόπο που θα είναι ωφέλιμο και για τις 2 πλευρές. Η 

αντίσταση θα είναι ελάχιστη. Ο δρόμος για την επιτυχία θα είναι ανοιχτός.  

 

9 στην 3η  

Αν προχωρήσει θα αποτύχει.   

     Ακόμη κι αν είναι σταθερός έχει αντιξοότητα.  

     Δηλώνει πως προτίθεται να διώξει το παλιό, 3 φορές  

     Μένει ειλικρινής και τίμιος.  

Η επανάσταση χρειάζεται να κλιμακωθεί σε 3 βήματα. 1. Εγκαθίδρυσε και σιγούρεψε τις 

πρώτες αλλαγές. 2. Κάνε με τρόπο ομαλό τις απαιτούμενες πρώτες διευθετήσεις και 

βοήθησε τα άτομα που έχουν εμπλακεί στην «μάχη» (ειδικά από την αντίθετη πλευρά), να 

προσαρμοστούν σε αυτές. 3. Μετά θα μπορείς να προχωρήσεις και στα πιο ριζικά μέτρα.  

  

9 στην 4η  

Οι τύψεις εξαφανίζονται. Να είσαι ειλικρινής και τίμιος  

Άλλαξε το παλιό. Καλή τύχη  

 

Μετά από αυτήν την αλλαγή το πεπρωμένο αλλάζει.  Οι τύψεις εξαιτίας προηγούμενων 

λανθασμένων στάσεων, εξαφανίζονται και εγκαθιδρύεται εμπιστοσύνη.  Μεταστοιχείωσε 

και το τελευταίο κομμάτι που χρειάζεται αναμόρφωση και μην ανησυχείς πια για τίποτα. Η 

αλλαγή έχει πάρει τον δρόμο της προς την εκπλήρωση. 
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9 στην 5η  

Σπουδαίο άτομο. Αλλάζει σαν την τίγρη   

Δεν έχει ανάγκη την μαντεία. 

Υπάρκει ειλικρίνεια και τιμιότητα. 

Η αλλαγή που γίνεται μέσα σου θα έχει σημαντική απήχηση στον κόσμο. Οι συνθήκες και οι 

προβλέψεις εξαιρετικές. Δεν χρειάζεται να εξετάσεις χρησμό. Συνέχισε με τον τρόπο που 

έχεις ήδη υιοθετήσει. Η αλλαγή έχει πάρει τον δρόμο της προς την εκπλήρωση. 

6 στην 6η   

Ανώτερος άνθρωπος. Αλλάζει σαν τον πάνθηρα. 

Τα ποταπά άτομα, αλλάζουν απλά όψεις.  

Το να προχωρήσεις, φέρνει ατυχία.  

Επέμενε στο να είσαι σταθερός και τίμιος. Καλή τύχη 

 

Όλη η έμφαση χρειάζεται να πάει στην γερή εγκαθίδρυση του καινούργιου.  Εξέτασε μέσα 

σου αν είσαι από εκείνους που έχουν κάνει ουσιαστική και όχι επιφανειακή αλλαγή. 

Εστιάσου στο να αφομοιώσεις το νέο και βρες το κοινό έδαφος ανάμεσα στους 

συνανθρώπους σου. 

 


