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61 .

Zong Fu 中孚

Εσωτερική

αλήθεια
Παλάτι: Gen. Στοιχείο Παλατιού: Γη
Εξάγραμμο Περιπλανώμενο πνεύμα / Μήνας: Δεκέμβριος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Άνεμος επάνω από Λίμνη .Η εικόνα της λαμπρής αρετής. Σε συμφωνία με αυτό, ο
ανώτερος άνθρωπος μελετά τις ετυμηγορίες και επιβάλλει τις ποινές .

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Μέσα η λίμνη, Dui κι έξω ο άνεμος Xun. Μέσα ο χαρωπός και έξω ο διεισδυτικός. Και αυτό
το εξάγραμμο, μέσα από την διάταξη των γραμμών μας δίνει μια εικόνα: Μια εσωτερική
κενότητα που συμβολίζει την ταπεινοφροσύνη και μια ανοιχτή καρδιά ελεύθερη από
προκαταλήψεις και δεκτική στην αλήθεια. Ο άνεμος διακριτικά διαπερνά το νερό. Σαν την
αληθινή κατανόηση που τείνει να διεισδύσει στο αληθινό νόημα των πραγμάτων. Πήγαινε
βαθειά στην αλήθεια των πραγμάτων με προσήνεια και όχι με αυστηρότητα. Περίμενε πριν
πας να επιβάλλεις κυρώσεις.
Ο κινέζικος χαρακτήρας

中孚

Ο πρώτος χαρακτήρας αντικατοπτρίζει την εικόνα ενός τόξου, που χτυπά το κέντρο ενός
στόχου τον οποίο και διαπερνά Ο 2ος χαρακτήρας του εξαγράμμου, fu, παριστάνει μια
πουλάδα που φροντίζει τα μικρά της. Στην κορυφή του 2ου ιδεογράμματος υπάρχει ένα νύχι.
Το σύμβολο έχει να κάνει με προστασία σε ότι είναι «ευαίσθητο» , όπως κάθε εσωτερική
πραγματική αξία που χρειάζεται προστασία... Προστασία της ισορροπίας του Κέντρου.
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Νόημα.
Υπάρχουν δύο μαγνητικές γραμμές στο κέντρο και δύο κεντρικές δυναμικές γραμμές
πάνω και κάτω από αυτές. Οι μαγνητικές γραμμές αντιπροσωπεύουν την καρδιά και ένα
μυαλό απαλλαγμένο από κάθε προκατάληψη, ενώ οι ισχυρές - κεντρικές γραμμές, την
αρετή ενός ατόμου εντελώς ελεύθερου από εγωισμό. Έτσι, το ανώτερο άτομο φτάνει
στην αληθινή φύση, καταφέρνοντας να μετασχηματίσει κάθε δηλητήριο και ταυτόχρονα
να επηρεάσει την φύση των κατώτερων ατόμων.
Η Κρίση:
Εσωτερική αλήθεια. Γουρουνόψαρο. Καλή τύχη. Ευοίωνο για να περάσεις το μεγάλο ποτάμι.
Ευοίωνο για να είσαι σταθερός και τίμιος.

Το σχόλιο της κρίσης μιλά για την μετασχηματιστική δύναμη της ευγενικής διείσδυσης στην
ουσία και την αλήθεια των πραγμάτων. Αυτό δεν μπορεί παρά να φέρει καλή τύχη. Η
ειλικρίνεια και η ευγένεια μπορούν να μετατρέπουν κάθε δηλητήριο σε ευλογία. Ευοίωνο να
περάσει το μεγάλο ποτάμι. Το σύμβολο του εξαγράμμου μοιάζει με ένα τρύπιο κορμό στο σχήμα
βάρκας. Το άτομο, με ορθότητα και σταθερότητα, ανταποκρίνεται στο θέλημα του ουρανού.

Συνοπτική καθοδήγηση
Άνοιξε την Καρδιά, το πνεύμα σου και προσπάθησε να ακούσεις πραγματικά τον
άλλον, ελεύθερος από εγωκεντρικά κίνητρα. Εδώ μόνο η δεκτικότητα θα φέρει
αποτελέσματα.
Πέρα από οποιοδήποτε ρεαλιστικό στόχο που μπορεί να έχεις, εδώ η πραγματική
επικοινωνία χρειάζεται να καθοδηγεί την συμπεριφορά σου. Έτσι, πάνω απ όλα
εγκαθιδρύεις σωστούς δεσμούς, και ευνοϊκές συνθήκες για την επιτυχία.
Αν έχεις να επιβάλλεις κυρώσεις, κάντο με μακροθυμία, και εσωτερική στάση
(ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση και να αποφευχθούν τα ίδια λάθη).
Ευοίωνο αν επιδείξεις ειλικρίνεια, κατανόηση μαζί και αυτοπεποίθηση. Μπορείς
να καταφέρεις σημαντικά πράγματα εδώ.
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Oι γραμμές
9 στην 1η
Κρατάει την πρόθεσή του
ήσυχα και με αυτοπεποίθηση
Το να δείχνει αμφιταλάντευση
δημιουργεί ταραχές.
Μείνει σταθερός/ή στην πρόθεσή του και στο πλάνο που ήδη έχει χαράξει για να εκτελέσει. Να
έχεις εμπιστοσύνη στα σχέδιά σου, κάθε σου ταλάντευση θα βλάψει την εσωτερική σου
γαλήνη. Διατήρησε την πρόθεσή σου. Αυτό θα σε προστατεύσει από κινδύνους και θα
εδραιώσει την αξιοπιστία σου. Βασίσου στην αλήθεια σου
9 στην 2η
Ο γερανός φωνάζει από ένα κρυφό σημείο
προς τον σύντροφό του και αυτός ανταποκρίνεται
« έχω υπέροχο κρασί και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου»
Το τρίγραμμο της λίμνης αντιστοιχεί στο φθινόπωρο, εποχή που τα πουλιά μεταναστεύουν. Οι
ειλικρινείς σου προθέσεις και συναισθήματα έχουν μεγάλη ανταπόκριση από τους
άλλους ανθρώπους. Η ανταπόκριση της γραμμής με έναν όμοιό της δείχνει μια κοινή,
σημαντική πορεία και ένα μοίρασμα, όπως όταν δύο φίλοι καρδιακοί απολαμβάνουνε μαζί το
κρασί, ανταποκρινόμενοι ο ένας στο κάλεσμα του άλλου. Κάλεσε το συνοδοιπόρο σου στο
ταξίδι.
6 στην 3η
Βρίσκεται μπροστά από αντίθεση
Πότε χτυπά το τύμπανο
και πότε το αφήνει
Πότε ουρλιάζει
πότε τραγουδά

Η αλήθεια σου δηλητηριάζεται και νοθεύεται από στοιχεία ξένα. Έτσι, το κέντρο σου
υπονομεύεται και τείνεις να επηρεάζεσαι από εξωτερικούς παράγοντες που σε εκτρέπουν.
Την μια βρίσκεσαι στους ουρανούς και την άλλη στην άβυσσο. Αν συνεχίσεις να είσαι
ασταθής δεν θα έχεις χειροπιαστά αποτελέσματα.
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6 στην 4η
Το φεγγάρι είναι σχεδόν γεμάτο.
Το ένα άλογο από το ζευγάρι χάνεται
Κανένα σφάλμα.

Η γραμμή αυτή σου λέει ότι είναι καλό να αφήσεις πίσω σου ανθρώπους καταστάσεις ,
συνήθειες για χάρη ενός ανώτερου δρόμου και σκοπού. Ο χρησμός λέει: «Το ένα άλογο από το
ζευγάρι χάνεται» . Άφησε πίσω τις ψευδαισθήσεις και καταδύσου στην αλήθεια του Εαυτού,
βάζοντας συνειδητά στην άκρη πράγματα που αφορούν κυρίως προσωπικά οφέλη και
εξαρτημένες συμπεριφορές.
9 στην 5η
Εσωτερική αλήθεια.
Ενώνει τους ανθρώπους χέρι με χέρι.
Καμία μομφή.
Βρίσκεσαι σε κεντρική και ορθή θέση, με ειλικρίνεια και αξιοπιστία. Είσαι σε επαφή με την
εσωτερική σου αλήθεια και έχεις εμπιστοσύνη σε αυτήν. Η εμπιστοσύνη στην εσωτερική σου
αλήθεια σε βοηθά να δημιουργήσεις εξαιρετικά ισχυρούς και αξιόπιστους δεσμούς.
9 στην 6η
Η φωνή του πετεινού
ανεβαίνει στους ουρανούς.
Χρειάζεται να προχωρήσει με τον ορθό τρόπο
γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος.
Η φωνή του πετεινού

Είσαι μακριά από την αλήθεια και το κέντρο σου λειτουργώντας με υπερβολική
αυτοπεποίθηση σαν έναν κόκορα που νομίζει ότι μπορεί να πετάξει ψηλά, κάνοντας την φωνή
του να ακούγεται στα ουράνια. Μα πως θα μπορούσε η φωνή σου να φτάνει ψηλά στον ουρανό
αφού ένας κόκορας δεν μπορεί να πετάξει. Ονειρεύεσαι πως προχωράς αλλά βρίσκεσαι σε
ψευδαίσθηση, κινδυνεύοντας να γελοιοποιηθείς.

