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57. Xun巽 O ευγενής 

 

57.    Xùn巽 Ο ευγενής   

 

                                               

                                   Παλάτι: Xun .  Στοιχείο Παλατιού: Ξύλο  

                                                       Αμιγές Εξάγραμμο / Μήνας: Σεπτέμβριος  

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Ακολουθώντας τον άνεμο. Η εικόνα της ευγενικής διείσδυσης, όπως ο ήπιος άνεμος 

σταθερά διεισδύει παντού.  Σύμφωνα με αυτό, ο zun zi φέρνει εις πέρας το εγχείρημά του,   

γνωστοποιώντας κατ’ επανάληψη τις εντολές του.  

 

Εσωτερικό:                               Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                          

Το ξύλο και ο άνεμος συμβολίζουν την διανόηση.  

Το τρίγραμμο Xun που αντιστοιχεί στον άνεμο και το στοιχείο ξύλο, εκφράζει την τάση να 

κατανοήσεις σε βάθος κάτι ή να διαπεράσεις κάτι σκληρό και ισχυρό.  

Ταυτοχρόνως, εκφράζει την μετάδοση, όπως επίσης και μια συντονισμένη δράση (βλ. 

ιδεόγραμμα). 

Το διπλό Xun (η  επαναλαμβανόμενη και διεισδυτική δράση του ανέμου) εκφράζει μια 

εντατικοποίηση της  διεργασίας της σκέψης ή μια επίμονη εντολή, που χρειάζεται να 

ακολουθηθεί. Σημαίνει εντατική μετάδοση. 

Το Xun προχωρεί μέσα από  υπακοή και ευγένεια, κατανοεί, αναμορφώνει και μεταδίδει. Το 

Xun διασπείρει και Γονιμοποιεί.  

Ο κινέζικος χαρακτήρας巽 

Το ιδεόγραμμα  παριστάνει την μορφή δύο φιδιών, για να δώσει την έννοια μιας πράξης 

που έχει συνέχεια. Το  επάνω τμήμα του ιδεογράμματος παριστάνει τα δυο φίδια, το κάτω 

αποτελεί το ιδεόγραμμα gong, που σημαίνει μαζί. 

Δύο φίδια που κινούνται μαζί τονίζουν ότι η  ισχύς της διεισδυτικής  κίνησης του Xun 

διπλασιάζεται. 
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Νόημα. 

Το νόημα του Xun είναι η ευγενική υποχωρητικότητα. Το ζητούμενο εδώ, είναι το άτομο να  

υπακούσει στον νόμο του ισχυρού που προορίζεται να διορθώσει τα κακώς έχοντα. Ο 

ισχυρός είναι ορθός και δίκαιος. Το παράγγελμά του απλώνεται στον κόσμο  όπως ο 

επίμονος άνεμος. Έτσι τα εγχειρήματα πραγματοποιούνται προς κοινό όφελος. 

Προχωρώντας προς την ισχυρή κεντρική θέση, διακριτικά και κρατώντας ένα χαμηλό 

προφίλ, το Xun αναμορφώνεται . Έτσι τελικά φτάνει την επίτευξη  και αναλαμβάνει την 

διαδοχή. 

Η Κρίση:   

Ευγενική «διείσδυση». Ευοίωνο το να έχεις κάπου να πας. Είναι επωφελές να δεις τον 

μεγάλο άντρα. 

 

Στον καιρό του Xun, ο ευγενής και υποχωρητικός προχωρά προς το ισχυρό κέντρο, με  ευγένεια 

και ταπεινότητα. Καθώς προωθείται (διεισδύει), είναι επωφελές να δει τον μεγάλο άντρα. Η 

θέλησή του μπορεί να πραγματοποιηθεί, μέσα από συγκατάβαση. Το Yang ιππεύει το Yin. Τελικά 

η ευγενική επιμονή οδηγεί το άτομο στην πραγμάτωση.  

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Ο χρόνος είναι με το μέρος σου. Προσέγγισε την κατάσταση χωρίς βιάση, όπως η  

επίμονη, σταθερή αλλά διακριτική διείσδυση του ανέμου. 

 

Κινήσου χωρίς υπερβολή, με διακριτικότητα. Έτσι μπορείς να κερδίσεις απέναντι στην 

σκληρότητα, την απολυτότητα ή την δυσκολία μιας κατάστασης.  Μείνε ευέλικτος στις 

αλλαγές που έρχονται τώρα.   

Καιρός για μικρά πράγματα, που εκτελούνται με πραότητα. Μπορείς να φτάσεις και να 

διαδεχθείς τον ισχυρό. 
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Oι γραμμές  
      

6  στην 1η  

Μία προχωρεί μία υποχωρεί 

  Καθυστερεί. 

Ευοίωνο το να έχει την σταθερότητα και την ορθότητα  

ενός πολεμιστή  

Ο ερωτών δεν  κι έτσι παλαντζάρει ανάμεσα στο να προχωρήσει ή να υποχωρήσει. Αυτό 

περιπλέκει τα πράγματα. Χρειάζεται αυστηρή πειθαρχία για να μπορέσει να κυβερνήσει 

τον νου του και να ξεπεράσει τους δισταγμούς του. Τότε μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 

επικερδές. Πάρε μια ρεαλιστική απόφαση και προχώρησε με στρατιωτική πειθαρχία 

και αποφασιστικότητα.  

 

9  στην 2η  

Διείσδυση κάτω από το κρεβάτι 

προσλαμβάνει ένα σωρό προφήτες και μάγους 

Χρησιμοποιώντας την αλήθεια του χρησμού  

Μπορεί να δεχθεί πολλές φορές καλή τύχη  

Κανένα σφάλμα.  

Η θέση κάτω από το κρεβάτι υπαινίσσεται κάτι που είναι κρυμμένο. «Κάτω από το 

κρεβάτι» βρίσκεται ό,τι κοιμάται στο υποσυνείδητο. Το άτομο ενθαρρύνεται να ψάξει 

βαθειά μέχρι την πηγή του προβλήματος,  σαν ένας ιερέας ή μάγος μπροστά από τον 

τελετουργικό βωμό, για να εντοπίσει και στην συνέχεια να εξορκίσει την κρυμμένη πηγή 

του προβλήματος.  Μην διστάσεις να κυττάξεις αληθινά αν υπάρχει διαφθορά και 

κακό γιατί μόνο έτσι θα τα εξορκίσεις.  Κύττα «κάτω από το κρεβάτι», για να 

μπορέσεις, με συντονισμένες προσπάθειες, να διαλύσεις την σύγχυση. 

 

9 στην 3η  

Επανειλημμένη διείσδυση  

Χωρίς αποτελεσματικότητα. 

Ταπείνωση   

  

Το να αναμασάει δηλαδή κάποιος τα ίδια πράγματα, χωρίς να προχωράει σε 

ουσιαστική αντιμετώπιση. Σαν να προσπαθεί από την αρχή να 
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 διεισδύσει στο θέμα, σαν να μην έχει γίνει καμία πρόοδος. Αυτό συμβαίνει όταν δεν 

υπάρχει αληθινή δέσμευση.  Δεν προσπαθείς ουσιαστικά. Χρειάζεται ν’ αλλάξεις 

στρατηγική.  Διαφορετικά θα εξαντλήσεις την θέληση και την ενέργειά σου. 

 

 

6 στην 4η  

Οι τύψεις εξαφανίζονται  

Πετυχαίνει τρείς βαθμούς στο κυνήγι. 

 

Επιτυγχάνεις την εσωτερική αναμόρφωση και επιβραβεύεσαι σε όλα τα επίπεδα. Ένα 

σύνθετο πρόβλημα αφομοιώνεται και αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα. Δέχεσαι τους 

καρπούς αυτής της υπέρβασης σε όλα τα επίπεδα. 

 

9 στην 5η  

Με το να είναι ορθός και τίμιος 

Έλκει την καλή τύχη  

Οι τύψεις εξαφανίζονται  

Κάθε τι είναι ευοίωνο  

Η αρχή μπορεί να είναι δύσκολη αλλά το τέλος θα είναι σπουδαίο  

Πριν την αλλαγή, τρεις ημέρες, μετά την αλλαγή τρεις ημέρες. 

 

Το παρελθόν έχει διορθωθεί, τα παλιά λάθη έχουν εξαλειφθεί και η κατάσταση που έχει 

ξεκινήσει δύσκολα, μπορεί να  έχει ένα πολύ καλό τέλος. Έχει φτάσει η ώρα και τώρα 

εκπληρώνεις τον στόχο σου. Εδώ ολοκληρώνεται μια διεργασία που έχει αρχίσει εδώ 

και καιρό. Ένας κύκλος κλείνει. Κάθε θλίψη φεύγει και κάθε δράση καταλήγει ευνοϊκή. 

 

9 στην 6η   

Πιέζεται και υποχωρεί κάτω από το κρεβάτι  

Χάνει όλα τα μέσα συντήρησής του  

Είναι ιδιαίτερα δυσοίωνο και γι αυτό χρειάζεται  

μεγάλη προσοχή.  

 

Η ευγενική διείσδυση στην υπερβολή. Είναι η στιγμή που το Xun φτάνει στο τέλος και το 

άτομο χρειάζεται να σταματήσει να λειτουργεί «διακριτικά» και υπό καθοδήγηση. Έχει 

διανυθεί ο δρόμος, έχει ολοκληρωθεί η αναμόρφωση. Αν επιμείνεις να μένεις στην σκιά, 

θα εξαντλήσεις τις  δυνάμεις σου και θα έλξεις  την δυστυχία. Αναγνώρισε το πού 

βρίσκεσαι, τις δυνατότητές σου και ξεκίνα το δικό σου εγχείρημα, με τα συστατικά 

που συγκέντρωσες και καλλιέργησες μέχρι σήμερα. 

 


