59. Huan 涣 Διασπορά

1

59.

Ηuan 涣

Διασπορά

Παλάτι: Li . Στοιχείο Παλατιού: Φωτιά
Εξάγραμμο 5ης γενιάς / Μήνας: Ιούλιος

Η εικόνα των τριγράμμων:
Ο άνεμος κινείται επάνω στο νερό. Είναι το Huàn 涣. Έτσι οι αρχαίο βασιλείς, έκαναν
προσφορές στο Υπέρτατο Ον και καθαγίαζαν τους ναούς τους.
Το σύμβολο μιλά για την επιστροφή του «βασιλιά» στον ναό του. Σημαίνει την κίνηση της
συνείδησης σε βαθύτερα επίπεδα, για να γίνει κατανοητό, το πού υπάρχει πρόβλημα, τί έχει
δημιουργήσει το μπλοκάρισμα, παγώνοντας την ροή των πραγμάτων, με αποτέλεσμα τον
διαχωρισμό τους.

Εσωτερικό:

Εξωτερικό:

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:
Εσωτερικό τρίγραμμο το νερό, Kan, εξωτερικό ο Άνεμος, Xun.
Πήγαινε σε βάθος και κατανόησε πού είναι το πρόβλημα. Έτσι θα καταφέρεις να το
διαλύσεις και να συνενώσεις αυτό που έχει διαχωριστεί. Ιππεύοντας το ξύλο, υπερβαίνεις
τον κίνδυνο. Το πρόβλημα θα λυθεί αν ο νους γίνει ευλαβικός και βρει τον δρόμο του προς
την ορθότητα και πάλι.
Ο κινέζικος χαρακτήρας

涣

Η εικόνα αριστερά στο ιδεόγραμμα αντιπροσωπεύει το νερό. Είναι το τρίγραμμα του νερού,
σε κάθετη θέση. Στην πάνω δεξιά θέση υπάρχει ένα μαχαίρι και δύο χέρια με τα δάχτυλα και
τους βραχίονες. Στην μέση υπάρχουν δυο κομμάτια πάγου. Όλο το ιδεόγραμμα απεικονίζει
ένα μαχαίρι που χρησιμοποιείται για να σπάσει τον πάγο και να λειώσει… σε νερό που ρέει.
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Νόημα.
Το ξύλο επάνω στο νερό σημαίνει ευοίωνοι καιροί για να διασχίσει κανείς μεγάλα
ποτάμια (δηλαδή για τα εγχειρήματα για τα οποία ρωτά). Γι’ αυτό στο σχόλιό του ο
Κομφούκιος λέει: «Το κέρδος έρχεται από το σκαρφάλωμα επάνω στο ξύλο».
Η Κρίση:
Διασπορά. Ευοίωνο και ομαλό. Ο σταθερός έρχεται χωρίς καθυστέρηση. Ο βασιλιάς φτάνει
στον Ναό του. Ευοίωνο για να διασχίσεις το μεγάλο ποτάμι. Ευοίωνο το να είναι σταθερός
και δίκαιος.

Η κρίση μιλά για έναν “κυβερνήτη” που έρχεται, εντεταλμένος να λύσει το πρόβλημα και
μέσα από την εμπιστοσύνη που μπορεί να εμπνεύσει στους ανθρώπους, να εγκαθιδρύσει
ξανά την συνοχή στον λαό του και να εμπνεύσει εκ νέου, ένα νέο όραμα.
.
Συνοπτική καθοδήγηση
Πήγαινε μέσα σου και βρες που δεν λειτουργείς ορθά. Αυτό θα Διαλύσει όλα τα εμπόδια
και θα επανασυνδέσει ότι έχει διαχωριστεί.
Οι καιροί είναι ιδιαίτερα ευοίωνοι για την διάλυση της ακαμψίας και για την διάσχιση
του μεγάλου ποταμού. Αυτή είναι μια διεργασία δύσκολη, αλλά δεν μπορείς να
αποφύγεις την πίεση, αν επιθυμείς να λύσεις το πρόβλημα. Απλά ίσως χρειαστείς έναν
έμπειρο καθοδηγητή για να σε κατευθύνει.
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Oι γραμμές
6 στην 1η
Με την βοήθεια ενός ισχυρού αλόγου
ξεπερνάει την δυσκολία,
καλή τύχη
Βρες τρόπο για να συνδεθείς με τον ισχυρό. Δρώντας ενεργητικά προς αυτή την κατεύθυνση θα
σου φέρει επιτυχία.
9 στην 2η
Διασκόρπιση
Σπεύδει προς ένα ασφαλές μέρος,
προς μια πρόσφορη στιγμή
οι τύψεις εξαφανίζονται
Σπεύσε προς μια σταθερή θέση , μένοντας πιστός/ή στο σύστημα αξιών σου και βρες έναν
αρμονικό τρόπο για να λύσεις το θέμα με άνεση, έναν τρόπο που σε ανακουφίζει.
6 στην 3η
Διασκορπίζει τον εγωισμό του
διανέμει τα προσωπικά του αποκτήματα στους άλλους
οι τύψεις εξαφανίζονται.
Διάλυσε την απολυτότητά σου και τον εγωισμό σου και πειθάρχησε το εγώ στον Εαυτό.
Συνεργάσου σε κοινούς στόχους. Αυτό θα σε ωριμάσει και θα σε δυναμώσει. Παραδόσου στο
ανώτερο καλό και εργάσου για το κοινό όφελος.
6 στην 4η
Διαλύει τις ομάδες του
Εξαιρετικά καλή τύχη
Η διασκόρπιση φέρνει νέο σχηματισμό
Ισχυρό σαν βουνό
Πέρα από ό,τι κάθε απλός άνθρωπος
Θα μπορούσε να περιμένει
Απαλλάξου από τα προσωπικά σου θέματα ώστε να μπορέσεις να προσφέρεις σε ολόκληρη την
κοινότητα. Αυτό είναι μεγαλειώδες! Πράγμα που οι καθημερνοί άνθρωποι γύρω σου μπορεί να
μην κατανοήσουν.
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9 στην 5η
Διαδίδει τα όσα σημαντικά έχει να πει
διαλύοντας κάθε αμφιβολία στην ψυχή των ανθρώπων
όπως ο ιδρώτας διασκορίζει την ασθένεια
Διανέμει στους ανθρώπους
ό,τι έχει συσσωρευτεί για το βασίλειο.
Κανένα σφάλμα.
Διάλυσε και διασκόρπισε τις τακτικές που δημιούργησαν το πρόβλημα και εξάγγειλε νέα μέτρα
για την απελευθέρωση και αποκατάσταση της απρόσκοπτης ροής ενέργειας και αγαθών στην
επικράτειά σου. Αυτό θα φέρει μεγάλη καλοτυχία, ασφάλεια και σιγουριά. Κάθε σφάλμα έτσι θα
διαλυθεί και θα έρθει ωφέλεια για όλους. Ρώτα και δώσε βάση σε ό,τι ακούσεις. Μάθε.
9 στην 6η
Διασκορπίζει
κάθε τι που τον πληγώνει και τον ανησυχεί.
Βγαίνει έξω, κρατάει μια απόσταση
και φεύγει μακριά
κανένα σφάλμα.
Μείνε μακριά απ’ ότι προξένησε την διασκόρπιση για να μην επαναληφθεί ο τραυματισμός και ο
κίνδυνος για εσένα αλλά και για τους δικούς σου ανθρώπους. Αποχώρισε από την κατάσταση και
απομακρύνσου από διασπαστικά στοιχεία.

