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26.     Da Xu 大畜     Ελεγχόμενη Δύναμη  

                                               

                                   Παλάτι: Gen . Στοιχείο Παλατιού:  Γη  

                                                       Εξάγραμμο  2ης γενιάς  / Μήνας: Σεπτέμβριος 

 

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Ουρανός μέσα στο βουνό. Σύμφωνα με αυτό, ο ανώτερος άνθρωπος  συσσωρεύει αρετή 

ανατρέχοντας στην αρχαία σοφία. Το βουνό μεταφορικά εδώ δηλώνει την  συσσώρευση 

αξιών  που είναι απαραίτητες για να ελέγξουν την δύναμη, που αντιπροσωπεύεται από το 

Qian. Η εικόνα της αρετής που είναι απαραίτητη για να κατευθυνθεί η δύναμη προς όφελος 

του όλου. 

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                            

Εσωτερικό τρίγραμμο ο Ουρανός / Qien, εξωτερικό το βουνό / Gen. Μέσα η δύναμη, έξω 

η συγκράτηση. Τα τρίγραμμα σε ενθαρρύνουν να συγκρατήσεις την δύναμή σου, μην την 

σπαταλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο την συγκεντρώνεις και την αυξάνεις.  

 

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 大 畜   
Ο πρώτος χαρακτήρας, Da σημαίνει μεγάλο. Ο δεύτερος χαρακτήρας, Xu, σημαίνει 

συσσώρευση (πραγμάτων τροφής ή αρετής).  

 Στο επάνω ένα άνθρωπος στέκεται με ανοιχτά χέρια πόδια (δηλώνει σπουδαιότητα). Στο 

δεύτερο κομμάτι,  ένας αγρός και δύο σωροί από χορτάρι, ο ένας επάνω στον άλλο. 
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Νόημα. 

Η δύναμη χρειάζεται να συγκεντρωθεί και να μεγαλώσει, για θέματα πέρα από το 

προσωπικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο κάτω από την καθοδήγηση και τον 

συντονισμό με ότι είναι ορθό.  Και για να κινηθεί κάποιος σε συντονισμό με ότι είναι ορθό, 

χρειάζεται μεγάλη αντίσταση και σκληρό έργο. Χρειάζεται ισχυρή θέληση και πειθαρχία. 

Η Κρίση:   

Μεγάλη συσσώρευση. Ευοίωνο αν είσαι ακλόνητος και τίμιος. Μην τρως σπίτι.  Βρίσκεσαι σε 

πλεονεκτική θέση για να περάσεις το μεγάλο ποτάμι. 

  

Συγκράτησε την δύναμή σου με στόχο να την δυναμώσεις και να την συσσωρεύσεις για κάτι 

πραγματικά ουσιώδες (το «μεγάλο ποτάμι»). Για κοινό όφελος. Η κρίση εδώ μας παροτρύνει να 

μην αναλώνουμε καθόλου δύναμη κι ενέργεια σε προσωπικά θέματα (μην «τρως σπίτι»). Γι’ 

αυτό χρειάζεται καλλιέργεια και αρετή. Χρειάζεται  συντονισμός με τον Νόμο και τον τρόπο του 

ουρανού. 

 Με τον τρόπο αυτό, τα πάντα είναι εφικτά. Άρα κάποιος μπορεί να περάσει το μεγάλο ποτάμι. 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Να είσαι σταθερός τώρα. Προετοιμάσου μέσα σου, αλλά μην αναλαμβάνεις 

ακόμη δράση. Εξασκήσου στο να μην σπαταλάς την δύναμή σου σε υποδεέστερα 

καθημερινά θέματα, προκειμένου  να οδηγήσεις τελικά το Εγώ σε μονοπάτια πέρα από 

το προσωπικό. Η διεργασία αυτή θα σε βοηθήσει να συσσωρεύσεις αληθινή δύναμη  για 

σημαντικά επιτεύγματα, για κοινό όφελος.  

Για βοήθειά σου χρησιμοποίησε και επικαλέσου την σοφία των προγόνων και 

των ιερών οντοτήτων. 

Ή ακολούθησε ισχυρές μεθόδους και δοκιμασμένα συστήματα (γι’ αυτό που 

ρωτάς). 
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Oι γραμμές  
      

9 στην 1η  

Υπάρχει αντίθεση.  Ευοίωνο είναι να σταματήσεις να προχωρείς 

  

Το εσωτερικό τρίγραμμο Qien μας δείχνει μια τάση για πρωτοβουλία και κίνηση,  μια τάση για 

προώθηση. Το εξωτερικό τρίγραμμο Gen έχει την τάση να σταματήσει αυτήν την προώθηση. Το 

νόημα είναι ότι εδώ είναι πρώιμο να κινηθεί κανείς.   

9 στην 2η  

Ο άξονας της άμαξας σπάζει.  

 Το άτομο εδώ  καταλαβαίνει μια κεντρική θέση και άρα κατανοεί τα όριά του και συγκρατείται. 

Έτσι προλαβαίνει την ατυχία. Σταματά εθελοντικά και όχι αναγκαστικά, προκειμένου να 

ενισχύσει τις πηγές του και να συσσωρεύσει κι άλλη δύναμη, πριν τελικά  προωθηθεί. Ασκεί την 

αυτοπειθαρχία και προσδιορίζει τον στόχο του. 

 

9 στην 3η  

Τα δυνατά άτια, καλπάζουν και καταδιώκουν.  Ενδείκνυται το να είσαι 

σταθερός και ειλικρινής. Εξασκήσου σταθερά στο να τελειοποιήσεις την 

δεξιοτεχνία σου στην αρματοδρομία και την άμυνα. Ευοίωνο το να έχεις να 

πας κάπου.  

 

Το άτομο είναι ισχυρό και ανυπόμονο για δράση, γιατί έχει προετοιμαστεί σωστά. Ωστόσο ο 

χρησμός είναι ξεκάθαρος. Στην φάση αυτή, καλά θα κάνει να εξασκείται σαν τον Ηνίοχο που 

οδηγεί το άρμα με τέλεια ισορροπία, στην άμυνα και την επίθεση, προτού αναλάβει πραγματική 

δράση. Το άτομο έχει ξεκάθαρη πρόθεση και την θέληση, που θα τιθασεύσει την ενέργειά του. 

Προχωρά προς μια σίγουρη νίκη, με ισχυρούς βοηθούς. 

6 στην 4η  

Ενός νεαρού βοδιού τα κέρατα με μια ξύλινη προσωπίδα. 

Υπέρτατη τύχη. 

Η 1η  γραμμή του Qien συγκρατείται από την 1η  γραμμή  του Gen. Αυτό είναι το νόημα της 

ξύλινης προμετωπίδας. Η αναχαίτιση της άγουρης  yang ορμητικής ενέργειας. Το μήνυμα εδώ 

είναι:   Πάρε έγκαιρα μέτρα πριν το πρόβλημα δεν μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί. Η δύναμή σου 

χρειάζεται καλλιέργεια. Δεν μπορείς να την χρησιμοποιήσεις ακόμη. 
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6 στην 5η  

Οι χαυλιόδοντες ενός ευνουχισμένου κάπρου. Καλή τύχη.  

Η  yang γραμμή στην 2η θέση έχει ήδη αναπτύξει την δύναμή της. Άρα είναι και πιο δύσκολο να 

συγκρατηθεί. Χρειάζεται άλλο χειρισμό. Επειδή είναι τόσο ισχυρή, η πιο σοφή αντιμετώπιση είναι 

ο εξευγενισμός και ο μετασχηματισμός της. Οι χαυλιόδοντες δεν θα χρησιμοποιηθούν εάν ο 

«κάπρος» δεν επιτεθεί. Αν δηλαδή «κοπούν»  τα άγρια ένστικτα.  Αυτό γίνεται μόνο με 

καλλιέργεια. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε τα όπλα μας, αρκεί να απαλλαχτούμε από τις 

άλογες παρορμήσεις. 

9 στην 6η   

Πόσο ανεμπόδιστος είναι ο δρόμος του ουρανού! 

Προσοδοφόρο και ομαλό. 

Εδώ η συγκράτηση φτάνει στο τέρμα. Εδώ το άτομο έχει συγκεντρώσει την δύναμη και την 

αρετή για να κάνει κάτι σημαντικό.  Το  άτομο ακολουθεί τον δρόμο του ουρανού, γι’ αυτό και  

όλα τα μονοπάτια είναι ανοιχτά για να προωθηθεί.  

  

 

 

 


