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5.  Xu 需 Αναμονή 

5. Xu  需 Αναμονή                                      

                                              

                                   Παλάτι: Kun. Στοιχείο Παλατιού:  Γη 

                                                       Περιπλανώμενο πνεύμα  – Ασταθές εξάγραμμο     

                                                                                                                                       Μήνας: Μάρτιος 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Νερό επάνω από τον Ουρανό.  Σύννεφα μαζεύονται στον Ουρανό. Αυτό είναι το Xu. Έτσι ο 

ανώτερος άνθρωπος, όσο χρειάζεται να περιμένει, απολαμβάνει το φαγητό και την γαλήνη. 

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

Εσωτερικό τρίγραμμο Ουρανός, Qien και  εξωτερικό τρίγραμμο  Νερό, Kan. Μέσα, 

δράση, πρωτοβουλία. Έξω, άγνοια κίνδυνος. Τα τρίγραμμα μας λένε:  Δράση  και 

πρωτοβουλία μέσα, αλλά  οι εξωτερικές συνθήκες είναι ανώριμες. Υπάρχουν παράγοντες 

σκοτεινοί και απρόβλεπτοι.  

 

 Ο κινέζικος χαρακτήρας 需 

Το αρχαίο ιδεόγραμμα του Xu δείχνει την αναμονή για την βροχή.  

Νόημα. 

Χωρίς νερό, παραγωγή δεν υπάρχει. Η βροχή λοιπόν είναι κάτι που οι άνθρωποι πάντα  

είχαν  ανάγκη. Ειδικά στην Κίνα, τα αρχαία χρόνια, που η διαχείριση του νερού, ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη.  Δεν τους έλειπε ούτε το δυναμικό, ούτε το κατάλληλο έδαφος. Το νερό 

όμως έπρεπε να το περιμένουν. Το ουσιαστικό νόημα του εξαγράμμου εδώ είναι η ανάγκη 

για αναμονή και επειδή πάντα το νερό στο τέλος πέφτει,  κάποιος σε μια τέτοια θέση 

χρειάζεται πάνω απ’ όλα να έχει εμπιστοσύνη.   
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Η Κρίση:    

Το Xu υποδεικνύει το να έχεις εμπιστοσύνη.  Είναι λαμπρό και ευνοϊκό το να είσαι επίμονος, 

αλλά με τιμιότητα και αφοσίωση. Ευοίωνο για να περάσεις το μεγάλο ποτάμι1. 

 

Με το να είναι κανείς σταθερός, χωρίς να προδίδει τις αξίες του, καταφέρνει και δεν εμπλέκεται 

στον κίνδυνο. Με τέτοια καρτερικότητα, Θα υπάρξει επιτυχία. Προχωρώντας θα επιτύχει. 

Αρκεί όσο αναμένει, να φροντίζει τον εαυτό του με φαγητό και ποτό . Ποιότητες βασικές, που τις 

χρειαζόμαστε ειδικά  εν τω μέσω μιας δύσκολης  κατάστασης, που απαιτεί υπομονή. 

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

 

Πριν συνεχίσεις, θρέψε το σώμα και δυνάμωσε.  Χρειάζεται να περιμένεις, όχι να 

παραιτηθείς.  Δόμησε ένα πλάνο και προχώρησε με πολύ προσεκτικά βήματα, προς το 

παρόν ακολουθώντας την ρουτίνα. 

Το κλειδί εδώ είναι, να μην χάσεις την αυτοπεποίθησή σου. Έχε εμπιστοσύνη ότι 

θα  έρθει επιτυχία. Ευοίωνο gua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Η έκφραση «σε διευκολύνει να περάσεις το μεγάλο ποτάμι» εμφανίζεται 12 φορές στις κρίσεις. Όταν  υπάρχει 

προτροπή για διάσχιση, δεν πρέπει να αποφύγουμε την πρόκληση, αλλά να την αποδεχτούμε, ως ευκαιρία για 

καλλιέργεια και τελικά επιτυχία.   
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Οι γραμμές    

              

         9 στην 1η  

      Αναγκάζεται να περιμένει στα περίχωρα. Θα είναι επωφελές να δεσμευτεί   

     στην καρτερικότητα. Κανένα σφάλμα  

Υπάρχει κίνδυνος, αλλά όχι τόσο κοντά. Το κλειδί εδώ είναι ότι κάποιος επιβάλλεται να δρα με 

σύνεση στην καθημερινότητά του, ως συνήθως. Η κατάσταση απαιτεί να περιμένει, κάνοντας 

μόνο τα συνηθισμένα.   

9 στην 2η  

   Αναμονή στην αμμουδιά. Μπορεί να ακούσει κάποιες συκοφαντίες. Τελικά θα     

   έρθει καλοτυχία. 

Το άτομο εδώ βρίσκεται πιο κοντά στον «κίνδυνο». Αλλά ο μπελάς στην περίπτωση αυτή είναι 

απλά κάποιες συκοφαντίες. Το άτομο έχει την δύναμη να συγκρατηθεί ώστε να  παρακάμψει τις 

κακολογίες.  Χρειάζεται να δείξει  υπομονή ώστε  στο τέλος να έρθει καλή τύχη.   

9 στην 3η   

   Αναμονή στην λάσπη. Αυτό προσκαλεί επιδρομείς.  

Αυτό είναι ένα σημείο τρωτό και δύσκολο για να το υπερβεί κάποιος, αφού «κολλάει στην 

λάσπη». Το σχόλιο του Κομφούκιου στην συγκεκριμένη γραμμή λέει: «… Είναι ο εαυτός σου 

που προκαλεί τον εισβολέα. Αν είσαι προσεχτικός, δεν θα χτυπηθείς». Μόνο με προσοχή, το 

άτομο μπορεί ν’  αποφύγει  την ήττα.  

6 στην 4η   

     Αναμονή στο χαντάκι. Βγαίνει από τον λάκκο. 

Το υποκείμενο είναι στο χείλος του κινδύνου. Εδώ μπορεί και να υπάρξει βλάβη ή και θλίψη. Η 

κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Το σχόλιο λέει:  «Ακολουθώντας το πρότυπο του 

υποχωρητικού, διευκολύνει την κατάσταση». Πράττοντας  έτσι, το άτομο μπορεί  να βγει από το 

χαντάκι.  
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9 στην 5η  

Αναμονή με καλό κρασί και φαγητό.  Η επιμονή και η σταθερότητα φέρνουν        

καλοτυχία. 

Υπάρχει ένα βαθύτερο μήνυμα στην γραμμή αυτή, σύμφωνο με την βαθύτερη ουσία όλου του 

εξαγράμμου: Όταν βρισκόμαστε σε καιρό ανάγκης, και οι συνθήκες μάς επιβάλλουν να 

περιμένουμε μέχρι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχει μεγάλη σημασία το τί κάνουμε σε 

αυτό το διάστημα. Σε καιρούς ανάγκης χρειάζεται κανείς  φροντίδα και γνώσεις. Χρειάζεται να 

βρίσκει τον χρόνο και την ενέργεια να θρέφει τον εαυτό του και τους άλλους «συνοδοιπόρους».  

6 στην 6η   

Πέφτει στο Χαντάκι. Τότε έρχονται τρεις απρόσκλητοι ξένοι. Το να τους δεχθείς 

με σεβασμό στο τέλος φέρνει καλή τύχη. 

Το υποκείμενο «πέφτει στο χαντάκι», αλλά τελικά η κατάσταση ανατρέπεται και στο τέλος 

έρχεται καλή τύχη. Με μια θετική συμπεριφορά και καρτερικότητα όταν χρειάζεται, όλα τα 

προβλήματα αντιμετωπίζονται και στο τέλος η έκβαση είναι θετική.  

 


