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 Με τη Σοφία Σαμαρά 

 

Μάθημα 1ο: 

 

Η ουσία του είναι η αλλαγή. 

H Αλλαγή διέπεται από συγκεκριμένους νόμους 

 

Αν προχωρήσουμε μέσα στον πυρήνα  της ύλης υπάρχει μόνο η ενέργεια. 

Εμείς είμαστε συμπυκνώσεις ενέργειας που πλέουμε μέσα σε μια ενεργειακή 

σούπα. 

Στον πυρήνα μας είμαστε όλοι συνδεδεμένοι όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με 

την μήτρα απ΄ όπου όλα πρόβαλαν, προβάλλουν και θα προβάλλουν. 

Είμαστε αιωνίως συνδεδεμένοι με αυτήν την μήτρα (Πεδίο) που είναι 

ολοζώντανη. 

Έτσι κάθε σκέψη, συναίσθημα, πράξη εισπράττεται από το Πεδίο και μας 

στέλνει πίσω ένα αυτόματο μήνυμα.  

Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να αντιλαμβανόμαστε αυτό το μήνυμα 

Το ασυνείδητο (το δικό μας, αλλά και του κόσμου – η κρυφή πορεία του) είναι 

γραμμένο παντού, πάντα, κάθε στιγμή. 

Αν ήμασταν εκπαιδευμένοι, δεν θα χρειαζόμασταν κανένα σύστημα μαντικής 

πρόβλεψης. 

Το yì jīng 易 经 είναι μια συμβολική γλώσσα που μας βοηθά να κατανοούμε τα 

μηνύματα αυτά. 

 

Υπάρχουν 2 συνιστώσες: 

Η μια είναι η συνολική κίνηση της ανθρωπότητας, του κόσμου... (διέπεται από 

κυκλικότητες: γέννηση, ανάπτυξη, ακμή, παρακμή, τέλος) 

Η άλλη είναι οι μικροί κύκλοι. Η ζωές μιας χώρας, ενός ανθρώπου, μιας 

σχέσης, ενός επαγγέλματος, κάνουν επίσης κύκλους που διέπονται από τους 

ίδιους νόμους. Όλα έχουν ροές και κύκλους. 

 

Πώς όμως εμείς μέσα στην μεγάλη κυκλικότητα, μπορούμε να έλκουμε την 

καλοτυχία και να απωθούμε την κακοτυχία? 

Όταν ένας σκέφτεται, αισθάνεται και δρα με τρόπο που να είναι ωφέλιμος και 

στο σύνολο, πάει με το γίγνεσθαι, με το γενικό καλό. Αυτό συμπίπτει με την 

γραμμή της ελάχιστης αντίστασης, διότι διευκολύνει το γίγνεσθαι. 

Αλλιώς, το πεδίο τον σαμποτάρει αργά ή γρήγορα σ αυτή η την άλλη ζωή. 



 

Υπάρχει ένα αξίωμα: ο νους δημιουργεί (την πραγματικότητά μας). Όσο πιο 

εξελιγμένος, τόσο συμβαδίζει με την ανάγκη του γίγνεσθαι, με το γενικό καλό.  

Άρα όταν υλοποιούμε πράγματα (προσφιλή συνήθεια στο new age) πρέπει να 

βάζουμε την ΑΡΕΤΗ πάνω από την ΑΠΟΚΤΗΣΗ. Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό 

από τον ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ.  

Ο οποίος είναι φυτεμένος σε κάθε πλάσμα της δημιουργίας απ’ την στιγμή που 

έγινε η δημιουργία, το μπινγκ μπανγκ. 

Η θεία οντότητα απορροφά τους κόσμους και τους εκπνέει συνεχώς ( κύκλοι  

εκατομμυρίων ετών) 

Από την γέννησή τους οι κόσμοι φέρουν μέσα τους το σπέρμα της τάξης και 

της αρμονίας.  

Ό,τι και να γίνει ο ίδιος μας ο πνευματικός σπόρος μάς φέρνει μπροστά σε 

καταστάσεις και δοκιμασίες για να επανέλθουμε στην τάξη και την αρμονία. 

Είναι μέσα μας,  το κάνει η φύση μας. 

Προκαλούμε τα γεγονότα να έλθουν να μας δοκιμάσουν, ώστε πάντα τελικά να 

αποκαθίσταται η τάξη. 

Όλα αυτά τα μαθαίνουμε μελετώντας το  yì jīng 易 经. 

 

Στην δική μας εξελικτική φάση, ο νους μας δεν είναι ταυτισμένος με το θεϊκό 

πεδίο.  

Γι αυτό οι δάσκαλοι μας έχουν δώσει τέτοια σύμβολα…  ώστε να μας συνδέουν 

απευθείας με τον αρχετυπικό κόσμο , τον κόσμο της αρμονίας, ώστε να 

αφυπνιζόμαστε ως προς το τι είναι κάθε φορά απαραίτητο για την επιστροφή 

μας στην αρμονία. 

 

Ερ: Τι είναι το γίγνεσθαι? 

Το γίγνεσθαι είναι η θεϊκή πορεία των πραγμάτων, η πορεία του γνωστού και 

άγνωστου κόσμου.  

 

 Ερ: Πώς επιλέγω τι να κάνω και πώς ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι σύμφωνα 

με το γίγνεσθαι? 

-Ρωτώ τον εαυτό μου: Αν αυτό που κάνω, το έκαναν όλοι οι άνθρωποι θα ήταν 

καλό για το κοινωνικό σύνολο? (το πρώτο τσεκ) 

Το δεύτερο τσεκ: αν υπάρχει μέσα μας ένα οποιοδήποτε αρνητικό 

συναίσθημα, τότε σημαίνει ότι βρίσκομαι εκτός κέντρου και λειτουργώ 

κόντρα στο Πεδίο. 

 

Το yì jīng 易 经 ξεσκεπάζει όλη την πραγματικότητα.  



Και αυτή που υπάρχει μέσα μας και αυτή που υπάρχει γύρω μας. Μας 

αποκαλύπτει τι ς αληθινές προθέσεις μας. 

Αν είναι ορθές. 

 

Ερ: Τι είναι ο θείος νόμος? 

Ο Θείος νόμος είναι με απλά λόγια οι απαράβατοι κανόνες που κρατούν τα 

πράγματα σε ισορροπία και θεία τάξη. Η μόνιμη εξισορρόπηση κάθε 

δυσαρμονίας. 

 Ό,τι και να γίνεται, ο Θείος νόμος «τρέχει» έτσι τα πράγματα ώστε στο τέλος 

αυτά να ισορροπούν. 

 

Ερ: πώς μπορούμε (όταν η μεγάλη κυκλικότητα είναι σε πτωτική φάση), εμεί ς 

να έλκουμε την καλοτυχία; 

-Καλλιεργώντας ένα σύστημα αξιών, μελετώντας τις διδασκαλίες 

-Με την παρατήρηση και με διάκριση 

-Με το να μένουμε στο κέντρο μας 

 

Ερ: τι μας μαθαίνει το yì jīng 易 经 ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη? 

-Την ισορροπία 

-Τον τρόπο που τα πράγματα αλλάζουν 

-Πώς να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε το νέο και πως να 

αφήνουμε/εγκαταλείπουμε το παλαιό.  

Οι πιο σημαντικές αλλαγές για την καλλιέργειά μας είναι οι πιο δύσκολες 

 

Ερ: από τι προέρχεται ο φόβος? 

-Συμβαίνει επειδή χάνουμε την σύνδεσή μας με την Θεία παρουσία και την 

εμπιστοσύνη στην Θεία Νομοτέλεια. 

Το αντίδοτο του φόβου είναι η διερεύνηση της αλήθειας σε συνδυασμό με την 

εστίαση στο απλό καθημερινό έργο που χρειάζεται να γίνεται.   

Επίσης όταν η εστίαση φεύγει από τον εαυτό μας πηγαίνει στο εμείς.   

Δρομολόγιο εξέλιξης: να μάθουμε να μην ταυτιζόμαστε με τους φόβους. Αυτό 

που με βγάζει από τον φόβο είναι πάντα η δράση!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*…Το αιθερικό καλούπι 

 

Το Γιανγκ  είναι άυλο. Έχει να κάνει με: 

-ιδέες, πρωτοβουλίες, διαρκή ανάπτυξη, διαρκή παραγωγή, διαρκή γέννα, 

ατελείωτη δυναμική, απόλυτη δράση…. 

 

 

Το Γιν είναι  το αιθερικό καλούπι, η νοητή μήτρα που δίνει  το σχήμα στα 

πράγματα και το qi (η ενέργεια) που ρέει μέσα στα καλούπια δίνει τελικά την 

ζωή, ζωοποιεί τα πάντα. 

Ποιότητες του yin είναι η ευελιξία, η ακολούθηση, η αποδοχή. Το yin δίνει 

χώρο στο yang να σπείρει για ο,τιδήποτε θέλει. Είναι θρέψη και υποστήριξη. 

 

Το yin είναι ο δεκτικός της ιδέας, αυτό ς που δέχεται την ενέργεια ώστε να 

λάβει ζωή. Είναι η μητέρα και η τροφός. Παρέχει το χωράφι για να μπορέσουν 

οι ιδέες να υλοποιούνται. 

 



Οι δυο κύριες ποιότητες του κόσμου είναι : Το yang, η διαρκής παραγωγή και 

το yin η παροχή του χώρου, η θεία μήτρα. 

Τα πάντα είναι μια ατελείωτη αλληλεπίδραση ανάμεσα στο αρσενικό και το 

θηλυκό. 

 

Τα πάντα δημιουργούνται κινούμενα σπειροειδώς. 

 

Ερ: Άλλες ιδιότητες του yin? 

-Η γραμμή του είναι διακεκομμένη, δημιουργεί μέσα το υ χώρο, έχει 

δεκτικότητα χωρίς επιλογή και κρίση, χωρίς όρους και όρια. 

Σε αντίθεση η συνεχής γραμμή του yang δείχνει ένταση, επιβολή 

Αν πετάξουμε δυο σπόρους στη γη, εκείνη τους δέχεται και τους δυο και τους 

παρέχει την ίδια θρέψη. Η ποιότητα του σπόρου θα τον κάνει να καρπίσει η όχι 

και όχι η διάκριση της γης. 

Κάθε τι που έχει επέμβαση, επιβολή είναι yang. 

 

Το yin yang είναι οι δυο πύλες. 

Όλα περνούν από αυτές τις δύο πύλες και όταν εκδηλώνονται είναι μια μίξη 

τους. Στην εκδήλωση δεν υπάρχει κάτι αμιγές. Όλα είναι συγκριτικά yin και 

yang. 

 

ΕΞΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Κάθε εξάγραμμο εκτός των 2 πρώτων εξαγράμμων (που αντιστοιχούν στο 

αμιγές yang και το αμιγές yin πριν την εκδήλωση)  προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση των yin  και yang γραμμών. 

 

Κάθε εξάγραμμο δομείται από 2 τρίγραμμα. 

Το πάνω συμβολίζει τον ουρανό 

Το κάτω τη γη 

Ανάμεσα είναι το ανθρώπινο πεδίο που δέχεται μόνιμα και αιώνια την 

αλληλεπίδραση απ’ τον ουρανό (τα πιο λεπτοφυή επίπεδα ενέργειας) και από 

τη γη (τα πιο παχυλά επίπεδα ενέργειας). 

 

Ή αποτελείται επίσης από 3 δίγραμμα. 

Το πεδίο του ανθρώπου (μεσαίο δίγραμμα) χωρίζεται σε δυο επίπεδα 

(εκφράζονται από την  κάτω γραμμή του δίγραμμου και την επάνω γραμμή 

του δίγραμμου). 

 



Η κάτω γραμμή (τρίτη από τα κάτω) είναι το πιο δύσκολο επίπεδο για τον 

άνθρωπο. Εκεί που δοκιμάζεται σκληρά. Για το αν θα μείνει εκεί που είναι, ή 

αν θα παραμείνει χαμηλά. Η αν θα περάσει την άβυσσο προς ένα επίπεδο 

υψηλότερης επίγνωσης, λεπτότερου επιπέδου συνείδησης.  

Η κάτω γραμμή είναι το σημείο δοκιμασία ς αλλά και τη ς μετάβασης, εκεί που 

βρίσκουμε τρόπο να ξεπεράσουμε την κριτική, τον φόβο, το μίσος, την 

ανησυχία, την μνησικακία κλπ 

Και τι σημαίνει να ανέβω προς την τέταρτη γραμμή? 

Να δω αποστασιοποιημένα και αντικειμενικά την κατάσταση και να βρω 

τρόπους να την αντιμετωπίσω. Αυτή είναι η άβυσσος. Να πάω από το 3ο 

ενεργειακό κέντρο της επικράτησης του Εγώ στο 4ο όπου επικρατεί το Εμείς. 

Δηλαδή αποταύτιση από το εγώ και συνδημιουργία καλύτερων 

πραγματικοτήτων. 

 

Είναι βασικό να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα από τις γραμμές μας δίνονται 

απερίγραπτες πληροφορίες. 

Πώς είναι ο περίγυρος; Πώς είμαστε εμείς; Έχουμε φτάσει μήπως στα άκρα; 

Πού βρισκόμαστε; Τι μας συμβαίνει? 

 

Οι γραμμές εκφράζουν  επίπεδα 

Επάνω τρίγραμμα: το έξω από εμάς, το περιβάλλον, άλλες χώρες… 

Κάτω τρίγραμμα: το μέσα μας, ο στενός μας κύκλος, το εσωτερικό 

περιβάλλον… 

 

Πώς ρωτούμε: 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πάρουμε μια πληροφορία από το yì jīng 易 经 

Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν μακριές βέργες από μυριόφυλλο και μόνο 

οι αυτοκράτορες μπορούσαν να ρωτάνε για θέματα μεγάλα. Με τον καιρό οι 

δάσκαλοι και οι ηγεμόνες δέχτηκαν να ανοίξουν αυτή την πληροφορία στην 

αυλή τους. Οι βέργες ή τα ξυλάκια όλο και μίκραιναν όσο κατέβαιναν επίπεδο, 

όσο εξαπλωνόταν η μέθοδος ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους. 

Σήμερα είναι σχετικά μικρά. 

Ο πιο βατός τρόπος να ρωτήσουμε είναι με τα νομίσματα. 

Βρίσκουμε 3 νομίσματα που θα είναι δικά μας και κανείς άλλος δεν θα τα 

πιάνει. (δες και αρχείο σελίδας:  http://www.yellowriver.gr/yi-

jing/%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ba

%cf%8c-yi- 

jing/%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc

%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-



%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%cf%89%ce

%bd/) 

 

Πότε ρωτάμε 

Όταν είμαστε σε δίλημμα 

Τι θα γίνει αν κάνω αυτό; 

Ή τι θα γίνει στη ζωή μου αν κάνω εκείνο; 

Γιατί δεν πάει η εργασία μου; 

Τι μαθαίνω από αυτό που συμβαίνει; 

Πώς να πράξω σε αυτή την κατάσταση; 

 

Σοφία: -εγώ ρωτάω πάντα «αν επιλέξω αυτό το μονοπάτι/ επιλογή/ 

συνεργάτη/ σύντροφο/… για την ευημερία μου για το καλύτερο όλων, θέλω να 

μάθω πώς κινείται η ενέργεια» 

 

Αρκεί να έχουμε όσο γίνεται πιο καθαρή πρόθεση 

Εάν κάνουμε μια ερώτηση και δεν μας αρέσει η απάντηση δεν πρέπει να 

ξανακάνουμε ερώτηση. 

 

Εκτός αν δεν έχουμε καταλάβει, οπότε ρωτάμε ουσιαστικά το εσωτερικό μας 

πεδίο για διευκρινήσεις. 

Εάν και την δεύτερη φορά δεν καταλάβουμε, δεν ξαναρωτάμε γιατί σημαίνει 

δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε 

 

ΠΟΤΕ δεν κάνουμε ερώτηση για να δοκιμάσουμε τι θα μας πει, ούτε ρωτάμε 

συνεχώς 

 

Μπορούμε να κάνουμε μέχρι και 3 ερωτήσεις αλλά για το ίδιο θέμα. 

2 ερωτήσεις όταν υπάρχει ένα δίλημμα. 

Αν θέλεις να ρωτήσεις διαφορετικά πράγματα πρέπει οι ερωτήσεις να έχουν 

χρονική απόσταση, πχ μια το πρωί, μια το βράδυ 

Η πρόθεση μας πρέπει να είναι η καλλιέργεια, να επεξεργαστούμε την 

απάντηση, να καταλάβουμε το βάθος της απάντησης 

ΠΟΤΕ να μην ρωτάμε με τρόπο τέτοιο που η απάντηση να είναι ναι η όχι. Πχ να 

πάω εκεί; 

 Δεν θα πάρουμε καθαρή απάντηση…. 

 

  

 


