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                                   Παλάτι:Gen .  Στοιχείο Παλατιού:  Γη    

                                                       Επιστρέφον πνεύμα / Μήνας: Φεβρουάριος  

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Υπάρχουν δέντρα στο βουνό, Αυτό είναι το Jian. Σε συμφωνία με αυτό, ο ανώτερος 

άνθρωπος θρέφει και κατακτά την αρετή, εμπνέοντας τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο.  

Το εξάγραμμο Sun απεικονίζει τα δέντρα που μεγαλώνουν αργά, στην κορυφή ενός βουνού, 

καθώς οι εποχές περνούν. Η ανάπτυξη επάνω και κάτω συμβαίνει με την σωστή αναλογία κι 

έτσι το δέντρο παραμένει δυνατό και σταθερό. Με τον ίδιο τρόπο, ένας ανώτερος άνθρωπος,  

χρειάζεται χρόνο για να αναπτύξει ηθική και υποδειγματικές συνήθειες.  

 

 

Εσωτερικό:                               Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                   

Εσωτερικό τρίγραμμο το βουνό, Gen, εξωτερικό ο ευγενής, Xun Το τρίγραμμο Xun δείχνει 

την ομαλή και σταδιακή διείσδυση, ενώ το τρίγραμμο  Gen την σταθερή και ορθά 

δημιουργημένη βάση. Η όλη εικόνα αποκαλύπτει το νόημα  του εξαγράμμου που είναι το 

προχώρημα με σύνεση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαραίτητες διεργασίες που απαιτεί  κάθε 

βήμα για να γίνεται σωστά. Αυτή είναι  μια πορεία, όπου δεν χωράει η βιασύνη, ούτε ο 

παρορμητισμός. Και τότε η πρόοδος μπορεί να είναι διαρκής και ομαλή.  

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η υπομονή. 

Ο κινέζικος χαρακτήρας 漸 

Το Jian  είναι το όνομα ενός ποταμού που οι πηγές του βρίσκονται στα βουνά της κεντρικής 

Κίνας, σε ένα μέρος που λέγεται Dan – yang στο βασίλειο των Zhou. O ποταμός αυτός 

διάσχιζε την τεράστια περιοχή της Κεντρικής Κίνας και σταδιακά γίνονταν όλο και 

μεγαλύτερος και ο ίδιος καθώς έρεε ανατολικά προς τον ωκεανό. Οι αρχαίοι διάλεξαν αυτόν 

τον ποταμό ως σύμβολο της σταδιακής ανάπτυξης. Το αριστερό τμήμα του 
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ιδεογράμματος αποτελεί το σύμβολο για το νερό, που μοιάζει με το πρωταρχικό τρίγραμμο 

του νερού, Kan, κάθετο. Η κεντρική και η δεξιά εικόνα παρέχουν τον ήχο του χαρακτήρα 

Jian. 

Νόημα. 

Μετά από μια περίοδο ακινησίας, κάποιος χρειάζεται να προχωρά σταδιακά, με οργανωμένο 

τρόπο. Αυτός, είναι ο ορθός  τρόπος  εγκαθίδρυσης μιας νέας κατάστασης.  

Έχει να κάνει με την κυκλικότητα και το ομαλό πέρασμα από την μία φάση στην άλλη. 

Επίσης με την εξέλιξη που φέρνει η συγχρονισμένη συνεργασία των πλασμάτων, μέσα στα 

χρόνια και τις εποχές. 

 
Η Κρίση:   

Αργή ανάπτυξη. Η κοπέλα δίνεται σε γάμο. Καλή τύχη. Ευοίωνο να είσαι σταθερός και 

τίμιος.  

Στούς αρχαίους καιρούς, ένας γάμος ήταν μια επίσημη τελετή, που απαιτούσε την ολοκλήρωση 

ενός πακέτου πρωτοκόλλων από τις δύο οικογένειες. Η ολοκλήρωση των προετοιμασιών 

μπορούσε να πάρει μήνες. Ήταν μια πολύ αργή διαδικασία. Η κρίση χρησιμοποιεί αυτήν την 

διάσημη χρονοβόρα διαδικασία, για να δώσει την ουσία αυτού του εξαγράμμου.  Οι αγριόχηνα, 

που  επιλέγεται ως κομιστής για τις κρίσεις των γραμμών αυτού του εξαγράμμου, επίσης είναι 

ισχυρό σύμβολο του γάμου. Επίσης, είναι ένα πουλί αποδημητικό, του οποίου η  αποδημία 

κανονίζεται σύμφωνα με τις αλλαγές των εποχών, ενώ  το πέταγμα της γίνεται σε σχηματισμούς.  

  

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Απ’ όλα τα εξάγραμμα, το εξάγραμμο 53 είναι υπόδειγμα σε σχέση με το σταδιακό 

ξεδίπλωμα των πραγμάτων, ακριβώς γιατί αυτό και εκπροσωπεί. 

Υποδεικνύει την ανάγκη μιας  πορείας βήμα βήμα, που γίνεται μέσα από πειθαρχία, 

συνέπεια και αποφασιστικότητα , απαραίτητα για να μπορέσεις να κατακτήσεις  κάθε 

στάδιο του θέματος για το οποίο ρωτάς, με επιτυχία. 

Καλός οιωνός για σύνδεση. Το Jian είναι ευοίωνο για μια γυναίκα που ρωτά για γάμο. 

Πλεονεκτικό για αυτήν, να είναι καρτερική και επίμονη, υπηρετώντας την ομαλή 

εξέλιξη των πραγμάτων και ακολουθώντας το τυπικό. 

Προχώρα σταδιακά και ορθά. Ένα βήμα την φορά να γίνεται όπως πρέπει και να 

ολοκληρώνεται. Κάλυψε κάθε στάδιο του θέματος με την σωστή σειρά. 

Η διαδικασία αυτή καλλιεργεί τον χαρακτήρα σου. Πέρασέ την με αποδοχή.  
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Oι γραμμές  
      

6  στην 1η  

Σταδιακή ανάπτυξη. Ο κύκνος1 πλησιάζει στην ακτή. 

Οι σύντροφοι είναι ποταποί. Αντίθεση. 

Γίνεται κουτσομπολιό, αλλά δεν υπάρχει σφάλμα. 

Βγαίνεις σε μια όχθη που δεν είναι και πολύ φιλική. Δέχεσαι κριτική, αλλά αυτό είναι επόμενο της 

ανωριμότητας και των μειονεκτημάτων σου, λόγω απειρίας. Στηρίξου στις δυνάμεις σου και 

περίμενε με σύνεση.   

6  στην 2η  

Σταδιακή ανάπτυξη. Ο κύκνος πλησιάζει τον λόφο. 

Φάε και πιες με χαρά  

Καλή τύχη. 

Βρίσκεις στήριξη και βρίσκεσαι σε ασφαλή θέση. Είναι εξαιρετική συνθήκη για να προετοιμαστείς 

για το μακρύ «ταξίδι» που έχεις μπροστά σου. Οι αποδόσεις σου, τελικά θα σου αποφέρουν 

ανέσεις και μια καλή ποιότητα ζωής.  

 

9 στην 3η  

Σταδιακή ανάπτυξη. Ο κύκνος πλησιάζει το οροπέδιο.  

Ο σύζυγος εκτρατεύει και δεν επιστρέφει. 

Η γυναίκα συλλαμβάνει, αλλά δεν γεννά. 

Δυστυχία. 

Ευοίωνο να εκδιώξεις τους εισβολείς 

Αντί να ακολουθήσεις την φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, εδώ προτρέχεις, χάνεις τον 

έλεγχο και έτσι δημιουργείς κενά. Τείνεις να φύγεις μπροστά μόνος, αφήνοντας πίσω 

ακάλυπτους τους συντρόφους σου, με κίνδυνο κι εσύ ο ίδιος να παγιδευτείς.  Μείνε στο σημείο 

που βρίσκεσαι και σιγούρεψε αυτό που έχεις. Μην δρας σαν να είσαι μόνος. Αν υπερβάλλεις με 

την ανάπτυξη και την προώθησή σου, ξεχνώντας τις βασικές ανθρώπινες ποιότητες όπως η  

συντροφικότητα, τότε κινδυνεύεις να χαθείς ή να μην απολαύσεις τον καρπό που πας να 

παράγεις. Υιοθέτησε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, και αντιμετώπισε τις εσωτερικές σου 

παρορμήσεις.     

 

 

                                                                 
1
 Στην κλασσική λογοτεχνία και ειδικά την ποίηση, ο κύκνος αντιπροσωπεύει τους ερημίτες. 
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6 στην 4η  

Σταδιακή ανάπτυξη. Ο κύκνος πλησιάζει το δέντρο. 

Βρίσκει ένα επίπεδο ξύλο για ξεκούραση. Κανένα σφάλμα. 

Η  θέση σου στην οποία τώρα βρίσκεσαι, λειτουργεί σαν προσωρινό καταφύγιο, στην εξέλιξή σου. 

Να είσαι ευέλικτος στις δυσκολίες και υποχώρησε μπροστά από τον κίνδυνο. Προτεραιότητα 

αυτήν την στιγμή είναι να υποστηριχτείς με ασφάλεια, στην μετάβασή σου. Ένα δέντρο, και πάλι 

δεν είναι κατάλληλο για καταφύγιο του κύκνου.  

9 στην 5η  

Σταδιακή ανάπτυξη.  

Ο κύκνος πλησιάζει τον λόφο  

Η γυναίκα για τρία χρόνια δεν συλλαμβάνει 

Στο τέλος ξεπερνά την δυσκολία, 

Καλή τύχη 

Προωθείσαι ακόμη ψηλότερα. Η εγκαθίδρυσή σου δεν επιτυγχάνεται με το πρώτο, αλλά στο 

τέλος ενός κύκλου, που διάνυσες με υπομονή και επιμονή, τίποτε δεν σε εμποδίσει πια. Μια 

μακρά περίοδος  «εγκυμοσύνης», δίνει επί τέλους καρπούς. 

 

9 στην 6η   

Σταδιακή ανάπτυξη. 

Ο κύκνος πλησιάζει τον μεγάλη λεωφόρο  

του ουρανού 

Τα φτερά του μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τελετή  

Καλή τύχη 

Η 6η γραμμή εδώ, συμβολίζει την προώθηση ενός ατόμου προς την πιο υψηλή ιεραρχικά θέση. 

Μια θέση όμως που έχει κατακτηθεί σταδιακά και βάσει αρχών. Έχεις φτάσει τον υψηλό σου 

στόχο. Έχεις επιτύχει έναν ολοκληρωτικό μετασχηματισμό. Η πορεία και οι ποιότητες που έχεις 

αναπτύξει, σε κάνουν αληθινό παράδειγμα για τους άλλους.  

 


