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50.

Ding 鼎

Το καζάνι

Εγκαθιδρύοντας το νέο

Παλάτι:Li. Στοιχείο Παλατιού: Φωτιά
Εξάγραμμο 2ης γενιάς / Μήνας: Ιούλιος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Η φωτιά επάνω από το ξύλο. Η εικόνα της εγκαθίδρυσης του καινούργιου. Σε συμφωνία με
αυτό, ο ανώτερος άνθρωπος, αποκαθιστά την θέση του και εκπληρώνει το πεπρωμένο του.
Το άτομο συγχρονίζεται, με τον Ουρανό και την γη. Εννοώντας ότι το εγώ του είναι ανοιχτό
στην καθοδήγηση του ώριμου – ανώτερου εαυτού του, με αποτέλεσμα να υπάρχει ωφέλεια
σε όλα τα επίπεδα. Είναι η στιγμή.

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εσωτερικό τρίγραμμο ο άνεμος, Xun, εξωτερικό, η φωτιά, Li. Το ξύλο με την φωτιά,
δίνει την εικόνα μιας εστίας, όπου επάνω μαγειρεύεται φαγητό. Το τρίγραμμο Xun
συμβολίζει επίσης και τα πουλιά. Η εικόνα του θηράματος που μαγειρεύεται στο καζάνι.
Το κάτω τρίγραμμο, Xun, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εγκαθίδρυση του
νέου. Ο χαρακτήρας του είναι η ευγένεια και η διείσδυση, άρα δείχνει την εσωτερική
αναμόρφωση που λαμβάνει χώρα πριν την εξωτερική εγκαθίδρυση των νέων δομών.
Ο κινέζικος χαρακτήρας.

鼎

Το ιδεόγραμμα του Ding μοιάζει ακριβώς με την όψη του αρχαίου δοχείου όπου έκαναν
θυσίες. Ένα στρογγυλό μπολ στην κορυφή με δυο γυριστά χερούλια και δύο πόδια.
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Νόημα.
Το να θρέψεις τους ενάρετους και ικανούς ανθρώπους ή το να καινοτομήσεις
εγκαθιστώντας ένα νέο καθεστώς
Το καζάνι είναι το Σύμβολο ενός οποιουδήποτε νέου καθεστώτος, είτε αναφερόμαστε σε
«εξωτερική» κατάσταση ή σε μια νέα εσωτερική τάξη.
Επαναπροσδιορισμός και οργάνωση του παλιού με έναν νέο τρόπο .
Η Κρίση:
Εγκαθιδρύοντας το καινούργιο. Υπέρτατη τύχη. Ωφέλιμο και ομαλό.

Το Ding, πάνω απ’ όλα είναι ένα σκεύος θυσίας. Και είναι ο σοφός που το χρησιμοποιεί για
την θυσία, αλλά και για να θρέψει, με σεβασμό, τους ορθούς που θα αναλάβουν ευθύνες
στην νέα πραγματικότητα. Επειδή αυτός στην οσία είναι ο «κύριος» εδώ, αναπόφευκτα
υπάρχει ομαλή πρόοδος. Ένας σοφός δεν μπορεί παρά να δρα βάσει νόμων, σύγχρονος με τις
κινήσεις του ουρανού και της γης.

Συνοπτική καθοδήγηση

Εγκαθίδρυση νέου καθεστώτος. Απαραίτητη η στρατολόγηση ικανών
ατόμων. Ο υπεύθυνος για την στρατολόγηση, να είναι σεμνός και να δρα
αμερόληπτα. Να διαχειρίζεται τίμια τους ικανούς
Η ουσιαστική αλλαγή έρχεται μέσα από εσωτερική αναμόρφωση.
Επιδιώκοντας την ορθότητα, κάθε μέρα.
Μπορείς να πραγματοποιήσεις το πεπρωμένο σου, εγκαθιδρύοντας έναν νέο
εαυτό, στρεφόμενος προς τις διδασκαλίες.

Ανάρρωση από ασθένεια, αλλά δυσοίωνο αν πρόκειται για άτομο ηλικιωμένο.
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Oι γραμμές
6 στην 1η
Το δοχείο θυσιών ανατρέπεται.
Ευοίωνο να πεταχτεί το μπαγιάτικο φαγητό.
Πάρε μια παλλακίδα για ν αποκτήσεις ένα γιο. Κανένα σφάλμα.

«Αναποδογύρισε» τα πράγματα και απαλλάξου απ’ ότι παλιό σ’ εμποδίζει να εγκαθιδρύσεις
την νέα τάξη πραγμάτων. Ξεπέρασε το κατεστημένο και τόλμησε να κάνεις συμμαχίες ή να
υιοθετήσεις κάποιο «ταπεινό» συστατικό που μπορεί να παράγει τελικά μια νέα καλλίτερη
σύνθεση. Άλλαξε το παλιό για χάρη του νέου και καλλίτερου.
9 στην 2η
Το δοχείο των θυσιών είναι γεμάτο.
Ο σύντροφός μου ασθενεί, αλλά δεν μπορεί
να με πλησιάσει. Καλή τύχη.

Χωριστικές ενέργειες επιβουλεύονται αυτό που έχεις στην κατοχή σου. Να είσαι προσεκτικός
ως προς τις επιλογές σου και δεν θα βλαφθείς. Μην ενδίδεις σε ενστικτώδεις παρορμήσεις ή
παροτρύνσεις. Η νέα τάξη που έχεις αρχίσει να εγκαθιδρύεις μπορεί να ανησυχεί ή και να
ενοχλεί συντρόφους ή κοντινά σου άτομα. Ακολούθησε τον δρόμο σου χωρίς να
επηρεάζεσαι. Ανάπτυξε προσεκτικά τις αξίες σου.
9 στην 3η
Τα χερούλια του δοχείου θυσιών παραμορφώνονται.
Η μεταφορά εμποδίζεται.
Το φαγητό δεν μπορεί να σερβιριστεί
Αλλά όταν η βροχή πέφτει οι τύψεις εξαφανίζονται και
έρχεται καλή τύχη

Τα οφέλη από την επανάσταση και την αλλαγή δεν μπορούν ακόμη να αξιοποιηθούν. αλλά
χρειάζεται μια ανανέωση για να μπορέσουν αυτά να εκφραστούν.
Περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορείς ακόμη να φέρεις εις πέρας το καθήκον σου.
Διαθέτεις ποιότητα και ικανότητες , αλλά βρίσκεις εμπόδια και τα ταλέντα σου περιμένουν
αναξιοποίητα. Δεν έχεις εμπεδώσει ακόμη τί αλλαγές χρειάζεται να γίνουν. Η αναγνώριση
δεν μπορεί να έρθει ακόμη, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Η ένταση θα φύγει τελικά και νέες
δυνάμεις θα ελευθερωθούν που θα εξομαλύνουν την δυσκολία.
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9 στην 4η
Τα πόδια του δοχείου θυσιών σπάζουν
Η σούπα του πρίγκιπα σκορπίζεται. Δυστυχία.

Πας να καταλάβεις μια σημαντική θέση, χωρίς να έχεις την απαραίτητη ικανότητα, χωρίς να
έχεις επίγνωση της ευθύνης. Οπισθοχώρησε και άφησε τους ικανούς να προωθηθούν. Δεν
μπορείς να ανταποκριθείς στο βάρος, το έργο κινδυνεύει να χαλάσει κι εσύ να ταπεινωθείς.
Δεσμεύσου στο να βρεις τις πληροφορίες και την γνώση που θα σε βοηθήσει .
6 στην 5η
Χρυσό δοχείο θυσιών με χρυσά χερούλια
Ευοίωνο να είσαι σταθερός και τίμιος.

Είναι σημαντικό να επιμένεις στο να εκτελείς το καθήκον σου, σύμφωνα με το πρότυπο της
σεμνότητας. Με αμεροληψία στρατολόγησε τους ικανούς που έχουν ακεραιότητα ή
υιοθετούν ιδέες που εγκαθιδρύουν την αναμόρφωση.

9 στην 6η
Ένα δοχείο θυσιών με χερούλια από νεφρίτη.
Μεγάλη καλοτυχία.
Τίποτα δυσοίωνο.

Παρέχεις τις υπηρεσίες σου στην εξοχότητα και έλκεις την καλοτυχία . Ο ανώτερος εαυτός
εκδηλώνεται και όλοι ευνοούνται. Είσαι δεκτικός στην ουράνια επιρροή .
Ό,τι είναι πολύτιμο και σεβαστό εγκαθιδρύεται και μπορείς να απολαύσεις τα
αποτελέσματα. Η νέα τάξη στην οποία συνέβαλες, σου επιστρέφει οφέλη. Κάθε τι είναι
ευοίωνο.

