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55.

Feng

蘴 Αφθονία

Παλάτι: Dui . Στοιχείο Παλατιού: Μέταλλο
Εξάγραμμο 5ης γενιάς / Μήνας: Ιούλιος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Ο Κεραυνός πάνω από την Φωτιά. Ο κεραυνός κινεί και τραντάζει και η φωτιά διαφωτίζει.
Όταν αυτά συναντώνται μαζί, η ενέργεια είναι ιδιαίτερα δυνατή. Έτσι ο ανώτερος
άνθρωπος αποφασίζει την ετυμηγορία και επιβάλλει τις τιμωρίες.

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εσωτερικό τρίγραμμο η φωτιά, Li. Εξωτερικό ο κεραυνός, Zhen. Μέσα ο
Προσκολλημένος, το τρίγραμμο της φωτιάς που εκφράζει τον πολιτισμό και την επίτευξη,
ενώ έξω ο Διεγέρτης, το τρίγραμμο του κεραυνού που σείει, ανατρέπει, κινεί και οδηγεί.
Μέσα το Li συμβολίζει την αλληλεξάρτηση, προκειμένου να καλλιεργηθούν φωτεινές αξίες
και αρετές στην ζωή και παράλληλα, σηματοδοτεί την αιχμή της συνειδητότητας και την
διέξοδο από την σύγχυση. Έξω το σύμβολο του κεραυνού, σημαίνει ευθυγράμμιση με την
δημιουργική ενέργεια και ανατροπή του παλιού. Ο κεραυνός ανατρέπει το παλιό,
προκειμένου να προαχθεί κάθε τι προηγμένο και ωφέλιμο. Εδώ υπάρχει αφθονία.
Ο κινέζικος χαρακτήρας

蘴

Βλαστοί που ανθίζουν. Το ιδεόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος
παριστάνει ένα σκεύος μαγειρέματος. Το επάνω δείχνει τους μίσχους και τα φύλλα των
φασολιών. Όλη η εικόνα δείχνει άνθιση και αφθονία.
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Νόημα.
Το νόημα του εξαγράμμου σχετίζεται με την προσπάθεια να διακρίνουμε τι σκιάζει την
αφθονία, ώστε να μπορέσουμε να διαλύσουμε αυτό το σκοτάδι. Παράλληλα, μας
ενθαρρύνει να εκμεταλλευτούμε την ευνοϊκή περίοδο, καλλιεργώντας την δεξιότητα να
παίρνουμε την βοήθεια που θα συμβάλλει στην καθυστέρηση της παρακμής. Όταν η
αφθονία φτάνει σε ένα επίπεδο, η ισορροπία γίνεται ευαίσθητη και τότε κανείς χρειάζεται
να λειτουργεί με μεγάλη σύνεση και ορθή διαχείριση.
Η Κρίση:
Αφθονία. Ευοίωνο και ομαλό. Ο βασιλιάς επιτυγχάνει την αφθονία. Είναι σαν τον ήλιο του
μεσημεριού.
Η κρίση μιλά για έναν κυβερνήτη που έχει την δύναμη αλλά και την ευφυΐα να μπορεί να
διατηρεί τον πλούτο για τους ανθρώπους του. Εδώ η συμβουλή είναι να μην ανησυχεί κανείς,
αντιθέτως να δρα αυθόρμητα όπως ο ήλιος δίνει ζωή, φωτίζοντας όλα τα όντα.

Συνοπτική καθοδήγηση

Στις ώρες τού Fēng 蘴 χρειάζεται να κατανοήσεις τον Νόμο της κυκλικότητας. Αν η
αφθονία σε αυτήν την στιγμή της ζωής επισκιάζεται, σου ζητείται να συνεχίσεις με
συνέπεια και σεμνότητα, πιστός στην αλήθεια σου και λειτουργώντας με μεγαλοσύνη,
όπως ο ήλιος του μεσημεριού. Η στάση αυτή πάντα στο τέλος, διαλύει το σκοτάδι και
φέρνει ευημερία. Τα πάντα ακολουθούν τις μεγάλες κυκλικότητες της ζωής.
Αυτό που απλά χρειάζεται, είναι η κατανόηση αυτού του Νόμου.
Αναζωογόνησε τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να αποδοθούν ποινές, κρίνε σωστά και
προχώρησε στην απονομή δικαιοσύνης.
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Oι γραμμές
9 στην 1η
Συναντιέται με έναν ισότιμο υποστηρικτή
Αν και είναι όμοιοι δεν υπάρχει σφάλμα
Με το να προχωρήσει θα βρει εκτίμηση
Μπορεί να συναντήσεις έναν πολύτιμο συνεργάτη σε ισχυρή θέση που σε συμπληρώνει απόλυτα.
Το να δεχθείς την πρόκληση και να αναλάβετε κάτι μαζί για μια πλήρη περίοδο, θα φέρει έπαινο.
Μην επιχειρήσεις να επισκιάσεις τον συνεταίρο σου. Προχώρα με ορθότητα και διάκριση
6 στην 2η
Το σκιάδι είναι παχύ
τόσο που ενώ ο ήλιος είναι ψηλά
μπορεί να δει τον πολικό αστέρα
Το να προχωρήσει δείχνει ύποπτο και μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια
Η τιμιότητα και ειλικρίνεια φέρνουν καλή τύχη
Άσε την κατάσταση να εξελιχθεί έως ότου ξεκαθαρίσει. Κάποιες φορές χρειάζεται να αποδεχτείς
το ότι κάτι παίζεται στο παρασκήνιο που δεν το γνωρίζεις. Καλύτερα να μην προωθηθείς γιατί
αυτό μπορεί να επιφέρει αμφιβολία και σύγχυση. Αντιμετωπίζεις ίντριγκα, αλλά η προσκόλληση
σου στο ορθό και την αλήθεια
9 στην 3η
Τα σημαιάκια σκιάζουν το Fēng, τόσο που
ενώ ο ήλιος είναι ψηλά
μπορεί κανείς να δει ακόμη και τα μικρά αστέρια
Σπάζει τον δεξί του βραχίονα, κανένα σφάλμα.
Δεν είσαι ικανός/ή να δράσεις σε αυτήν την φάση, άρα δεν μπορείς να εκπληρώσεις τον στόχο
σου. Σκιάζεσαι. Είτε δεν γίνεται να διακρίνεις γιατί η πληροφορία καλύπτεται, είτε δεν μπορείς
να βασιστείς στο άτομο που τείνεις να στηριχτείς. Αφού δεν γίνεται τελικά καμία κίνηση, δεν
προκύπτει σφάλμα.
9 στην 4η
Το σκιάδι είναι παχύ τόσο
που ενώ ο ήλιος είναι ψηλά μπορεί να δει τον πολικό αστέρα.
Συναντιέται με τον όμοιό του
Καλή τύχη
Είσαι ακόμη στο σκοτάδι, αλλά βρίσκεσαι και στο κατώφλι τού να βρεις έναν υποστηρικτή ή έναν
δάσκαλο, που θα σε συμπληρώσει και θα σε οδηγήσει στον προορισμό σου που είναι η διάλυση
του σκοταδιού. Μην βιαστείς. Στο τέλος θα βρεθείς στο μεσουράνημα.
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6 στην 5η
Λαμπροί άνθρωποι φτάνουν από παντού
Θα δεχτεί τιμές και θα απολαύσει την γιορτή
Καθώς το φως θα λάμψει
Καλή τύχη
Για να φτάσεις και να διατηρήσεις αυτό που σου αναλογεί, αποφάσισε να κάνεις ριζική αλλαγή.
Βρες τις παλιές αληθινές σου αξίες και καταδέξου να γυρέψεις αληθινή βοήθεια σε έμπιστους και
ταπεινούς ανθρώπους Αυτό θα φέρει τιμές και αφθονία. Είναι λόγος ικανός για να γιορτάσει
κανείς.
6 στην 6η
Πλουτίζει το σπίτι του
καλύπτει το νοικοκυριό του
Κρυφοκοιτάει από τον φράκτη, αλλά έξω δεν υπάρχει κανείς
Τρία χρόνια δεν εμφανίζεται
Κακοτυχία
Απόφυγε τον κίνδυνο τού να κυνηγάς άδειους στόχους και εγκατάλειψε την περηφάνια και τα
μεγαλεία, γιατί θα απομονωθείς και τελικά θα χάσεις την ευημερία σου. Δεν βλέπεις την αφθονία
κάποιων ευκαιριών που προκύπτουν από τη συνεργασία και τη συμμετοχική δράση μέσα στον
κόσμο και την κοινωνία. Δεν είσαι σε επαφή με την πραγματικότητα. Σαν να αεροβατείς.

