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51.

Zhen 震

Ο Διεγέρτης

Παλάτι: Ζhen. Στοιχείο Παλατιού: Ξύλο
Αμιγές εξάγραμμο. Συγκρουόμενο. / Εαρινή Ισημερία

Η εικόνα των τριγράμμων:
Διπλός Κεραυνός. Η Δράση είναι διπλή. Σε συμφωνία με αυτό, ο σοφός με υποψιασμένο
νου, καλλιεργεί την αρετή του και εξετάζει τα σφάλματά του. Σε ένα κύμα αλλαγών, που
έρχονται με σφοδρότητα, χρειάζεται επαγρύπνηση, συγκρότηση και κυρίως νηφαλιότητα.
Μόνο το άτομο που μπορεί να λειτουργήσει έτσι, επάνω στην κρίση, είναι και ικανό να
αναλάβει και τα ινία του νέου που πάει να εγκαθιδρυθεί στην συνέχεια

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εξωτερικό και εσωτερικό τρίγραμμο, ο κεραυνός, Zhen. Τεράστια ανοδική δύναμη! Ο
Κεραυνός χτυπά και αφυπνίζει. Είναι η νέα yang ενέργεια που πυροδοτεί νέα ξεκινήματα, η
πρώτη κίνηση που έρχεται με δυνατά τραντάγματα να διώξει το σκοτάδι, τις δύο Yin
γραμμές, που προηγούνται. Ο Κεραυνός μάς ξυπνά από τον λήθαργο. Είναι η δύναμη που
κατακεραυνώνει, σκορπίζοντας τον τρόμο και αναγκάζοντας το άτομο να εξετάσει τον
εαυτό του. Ο κεραυνός αντιπροσωπεύει την ενέργεια που εκδηλώνεται αφού το Yang και
το Yin έρχονται μαζί. Και αυτή είναι η δημιουργική ενέργεια, που μας ωθεί να κάνουμε μια
νέα αρχή.
Ο κινέζικος χαρακτήρας.

震

Το ιδεόγραμμα του Zhen έρχεται από φόρμες χαραγμένες σε μπρούτζινα αντικείμενα, από
την Δυναστεία των Zhou. Η πρωταρχική φόρμα, εμπεριείχε εικόνες από βροχή και
αστραπές. Αυτή η εικόνα όμως απλοποιήθηκε. Το άνω μέρος του ιδεογράμματος συμβολίζει
την βροχή και το κατώτερο, είναι ο χαρακτήρας, που παλαιότερα σήμαινε το τράνταγμα,
που σύμφωνα με τα κινέζικο σεληνιακό ημερολόγιο, σχετιζόταν με τον 3ο ηλιακό κύκλο (το
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ξύπνημα των εντόμων) που μπαίνει την 6η μέρα του 3ου μήνα του σεληνιακού ημερολογίου.
Στιγμή που τα πάντα αρχίζουν να ξυπνάνε, προαναγγέλλοντας τον ερχομό της Άνοιξης
Νόημα.
Μια ξαφνική αλλαγή. Σεισμός! Κάτι που έρχεται από κάτω και σείει το έδαφος, επάνω στο
οποίο κανείς νομίζει ότι πατάει σίγουρα. Το εξάγραμμο παραπέμπει σε μια κατάσταση που
ξεσπά μάλλον «ως κεραυνός εν αιθρία» και εμπνέει τον φόβο. Όμως αυτός ο φόβος είναι
πάντα θετικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταμόρφωση και ανάπτυξη. Είναι από
αυτούς τους φόβους που έρχονται να μας υποβάλλουν σε μια διεργασία διόρθωσης των
ατελειών μας και θρέψης των ποιοτήτων μας. Ο «κεραυνός» τρομάζει, αλλά αυτό είναι
ευεργετικό γιατί κινητοποιεί το άτομο βοηθώντας το να μετασχηματίζει το σκοτάδι.
Η Κρίση:
Λαμβάνοντας δράση. Ευοίωνο και ομαλό. Ο Κεραυνός έρχεται… συναγερμός, συναγερμός!
Έπειτα γέλια και ομιλίες… χα χα! Ο Κεραυνός χτυπά ένα χιλιόμετρο. Το κουτάλι των
τελετουργιών και το και ο κύλικας δεν πέφτουν!
Όταν έρχονται τα πάνω κάτω από τέτοια τραντάγματα, επικρατεί χάος και φόβος. Τότε είναι
ζωτικό να μένει κανείς ψύχραιμος επάνω στην φάση της αλλαγής, αλλά και στην συνέχεια,
μέχρι να εγκαθιδρυθεί η νέα κατάσταση. Η στάση αυτή συμβολίζεται με τον τελετουργό που δεν
αποσπάται ό,τι κι αν γίνει, το άτομο που ειδικά σε στιγμές ανατροπής, καταφέρνει να μείνει
ψύχραιμο.
Το εξάγραμμο συμβουλεύει μια προσεχτική καρδιά και νου, στην αντιμετώπιση μια εντελώς νέας
καταστάσεως, πριν την έλευση της επιτυχίας.

Συνοπτική καθοδήγηση
Αντιμετώπισε τον φόβο του «τραντάγματος», που σου ανατρέπει την κατάσταση. Το
εξάγραμμο είναι ωφέλιμο αν ο φόβος της ανατροπής δεν γίνει πάγωμα και αντίθετα, σε
οδηγήσει σε μια επανεξέταση του εαυτού και των καταστάσεων.
Μην αναλαμβάνεις τίποτα, μην αγνοήσεις τίποτα και μείνε ήρεμος, παρά το σοκ και την
θύελλα, συγκεκριμένος στα καθήκοντά σου . Όπως ο τελετουργός που δεν διασπάται
στο παραμικρό κατά την διάρκεια της τελετής.
Ο χρησμός είναι καλός μόνο εφόσον οι βάσεις είναι ισχυρές, η θέληση σου σταθερή και
τα κίνητρά σου αλτρουιστικά.
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Oι γραμμές
9 στην 1η
Ο κεραυνός πέφτει. Συναγερμός! Συναγερμός!
Μετά από αυτό γέλια και συνομιλίες. Χα! Χα!
Καλή τύχη.

Ο φόβος σε φέρνει σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Η κατάσταση απαιτεί ψυχραιμία και
συγκρότηση. Επανεξέτασε τον εαυτό σου και την ζωή σου, πριν τολμήσεις το νέο εγχείρημα
που απαιτεί νέα και ισχυρή δράση. Αν έχεις εγρήγορση και σταθερότητα, τίποτα δεν θα σε
απειλήσει και στο τέλος θα έρθει καλή τύχη.
6 στην 2η
Ο κεραυνός πέφτει. Αντιμετωπίζει τρομακτικές ενέργειες.
και χάσει μεγάλο μέρος από τους
θησαυρούς του.
Σκαρφαλώνει 9 λόφους με περιελισσόμενους δρόμους.
Μην γυρεύεις τα υπάρχοντά σου. Σε 7 ημέρες θα τα ξανακερδίσεις.

Αν κάτι σου έχει δημιουργήσει σοκ, σε σχέση με τα νέα δεδομένα που είναι ν’ αντιμετωπίσεις,
απομακρύνσου λίγο από αυτήν την πηγή του σοκ, στάσου και στοχάσου. Αξιολόγησε την
κατάσταση και εκτίμησε τις πραγματικές σου απώλειες. Χάραξε νέο μονοπάτι και μην
παραιτηθείς από τον στόχο σου. Δεν γίνεται να ανταπεξέλθεις πια με τις παλιές μεθόδους.
6 στην 3η
Ο κεραυνός πέφτει. Αποκαρδιωτικό! Αποκαρδιωτικό!
Προχώρησε με όλη σου την ενέργεια και δεν θα υπάρχει
πρόβλημα.

Ένας κεραυνός εν αιθρία σε τραντάζει. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου πάση
θυσία. Είναι μια ευκαιρία για να επανεκτιμήσεις τα πράγματα και να αλλάξεις ότι χρειάζεται
να αλλάξει, ώστε να εξορκιστεί ο κίνδυνος, που ερχόταν από το βάλτωμα στο οποίο
βρισκόσουν. Φρόντισε να ξανακερδίσεις την ζωτικότητα σου. Η κατάσταση είναι πολύ
δυσάρεστη, γιατί έρχεται με έναν αμετάκλητο τρόπο που δημιουργεί σοκ. Αλλά πυροδοτεί
την δράση, πράγμα που τελικά σε αναζωογονεί. Μείνε συνειδητός και ανεπηρέαστος!! Στον
δρόμο θα δεις όλες τις εναλλακτικές.
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9 στην 4η
Ο κεραυνός πέφτει και είναι κολλημένος στην λάσπη

Το σοκ του κεραυνού σε έχει ακινητοποιήσει. Ο φόβος, σού δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο
σκοτάδι. Δεν μπορείς να δεις τι χρειάζεται να κάνεις και έχεις κολλήσει. Προσοχή! Η θέση
είναι δύσκολη. Η κατάσταση απαιτεί δράση, αλλά ο νους σου είναι συγχυσμένος και σε
άγνοια. Περίμενε μέχρι να καταλαγιάσει και όσο μπορείς διατήρησε την θέση σου. Δεν
μπορείς να λειτουργήσεις ορθά.
6 στην 5η
Ο κεραυνός χτυπά εμπρός και πίσω.
Είτε προχωρήσει, είτε υποχωρήσει, είναι ρίσκο,
αλλά η απώλεια δεν είναι μεγάλη.
Κάτι θα γίνει.

Εξασφάλισε πάση θυσία ότι δεν θα χάσεις την νόμιμη θέση σου. Μην επιτρέψεις, κανένα
«τράνταγμα» να σε βγάλει από το κέντρο σου. Αφοσιώσου σε αυτό που έχεις βάλει στόχο.
Δεν θα υπάρξουν απώλειες γιατί η θέση του είναι κεντρική.
6 στην 6η
Ο κεραυνός χτυπά. Τρεμούλα! Τρεμούλα!
Κοιτά με σαστισμένο βλέμμα.
Το να προχωρήσει δεν είναι καθόλου ευοίωνο
Ο κεραυνός δεν χτυπά μόνο το άτομο, αλλά και τους γείτονές του.
Κανένα σφάλμα.
Αν επιχειρήσει γάμο θα προκαλέσει αψιμαχίες.

Είναι καιροί αλλαγών και οι κεραυνοί που φέρνουν αυτές οι αλλαγές, επηρεάζουν όλο τον
περίγυρό σου. Υπάρχουν συγκρούσεις, εμπλοκές και διεκδικήσεις τώρα που χάνεται το
παλιό και πρέπει να εγκαθιδρυθούν νέες ισορροπίας αλλά και νέος «διάδοχος», πρέπει να
αναλάβει καθήκοντα. Μην γυρέψεις συμμαχίες και μην εμπλακείς σε διαμάχες για την
διαδοχή της θέσης που «διεκδικείται» εδώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σώσεις τον
εαυτό σου.

