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37.  Jia Ren 家人 Η Οικογένεια 

 

37.     Jia Ren家人 Οικογένεια   

                                               

                                   Παλάτι: Xun . Στοιχείο Παλατιού:  Ξύλο  

                                                       Εξάγραμμο 2ης γενιάς / Μήνας: Ιούνιος   

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Ο άνεμος εφορμά από την φωτιά. Σημαίνει ότι η φωτιά, καθώς ανέρχεται, ζεσταίνει τον 

αέρα, φέρνοντας άνεμο. Αυτό είναι το Jia Ren.  Έτσι ο ανώτερος άνθρωπος, προωθεί την 

δράση του μέσα από διάκριση. Έτσι τα αποτελέσματα της δράσης αυτής έχουν διάρκεια και 

επιτυχία.  

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

Εσωτερικό τρίγραμμο, η Φωτιά, Li.  Εξωτερικό, ο Άνεμος, Xun. Μέσα η φωτιά, εκφράζει 

την αιχμή της συνειδητότητας, που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι, διαλύοντας την άγνοια 

και την σύγχυση. Έξω ο ευγενής, εκφράζει την επέκταση και την πορεία προς την ωρίμανση, 

μέσα από την επίμονη, ευγενική διείσδυση και ευελιξία. Πορεία, που παίρνει χρόνο, 

υπομονή και επιμονή.  

Τα δύο τρίγραμμα μαζί, εκφράζουν ένα σύνολο όπου τα μέρη του συνεργάζονται με 

απόλυτη αρμονία και από την ορθή θέση. 

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 家人 

Το περίγραμμα  του ιδεογράμματος παριστάνει ένα σπίτι με τοίχους και στέγη. Επάνω στην 

στέγη υπάρχει καμινάδα, και από κάτω ένα γουρούνι. Το δεύτερο ιδεόγραμμα παριστά έναν 

άνθρωπο. Όλη μαζί η εικόνα παριστάνει ένα νοικοκυριό. 

 

Νόημα.   

Ο άντρας συμβολίζει την yang ποιότητα, η γυναίκα την yin, τα παιδιά συμβολίζουν το 

αποτέλεσμα του συνδυασμού τους, δηλαδή κάθε πράγμα, σχέση, κατάσταση που γεννιέται, 

μεγαλώνει και καλλιεργείται διαρκώς, μέσα από την ένωση των δύο 



 

 

2 

 

37.  Jia Ren 家人 Η Οικογένεια 

 συμπληρωματικών ποιοτήτων που δημιουργούν τους κόσμους. Όταν το yin yang και ό,τι 

αυτά εκπροσωπούν, έρχονται στις σωστές θέσεις, εξυπηρετώντας τον ρόλο τους, κάθε τι 

λειτουργεί ορθά και με αρμονία. Υπάρχει αρμονία στην οικογένεια, την πολιτεία, το έθνος, 

τον κόσμο. 

 

Η Κρίση:   

Οικογένεια. Ευνοϊκό για τις γυναίκες. Να είναι ακλόνητη, πιστή και τίμια. 

Στο Jia Ren, το yin βρίσκεται στην κεντρική γραμμή του εσωτερικού τριγράμμου, και το  yang 

στην κεντρική γραμμή του εξωτερικού τριγράμμου. Όταν το yin και το yang παίρνουν τις σωστές 

θέσεις, ό,τι παράγεται από την δράση τους έρχεται στην ορθή θέση. Τότε υπάρχει  ευταξία στον 

κόσμο. Αυτό ακριβώς περιγράφεται συμβολικά εδώ, από τα μέλη μιας οικογένειας που παίζουν 

απολύτως ορθά τον ρόλο τους. 

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

 Στο εξάγραμμο επικρατεί η θηλυκή ποιότητα. Έτσι εδώ  δίνεται μια έμφαση στο 

ότι, η αρμονία ανάμεσα στο yin yang, μπορεί να έρθει μέσα από τις ποιότητες  και την 

αποκατάσταση του yin.  

Όπως το ωάριο τραβά μέσα του το σπερματοζωάριο, έτσι και η γυναίκα, το yin, 

γίνεται ο πυρήνας για την οικογένεια, βασική δομική μονάδα για την δημιουργία, την 

θρέψη και την προστασία της ζωής.    
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Oι γραμμές  
      

9 στην 1η  

Παίρνει προφυλάξεις μέσα στο νοικοκυριό. 

Οι τύψεις εξαφανίζονται. 

Το άτομο εδώ καλείται να βάλει το «νοικοκυριό» σου σε μία τάξη, από την αρχή.  Να ορίσει 

κανόνες και να τους τηρήσει με συνέπεια και δέσμευση, χωρίς να παρασυρθεί ή να λυγίσει 

από κανέναν και τίποτα. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την απόλυτη συνέπειά του σε αυτό. 

6 στην 2η  

Δεν παίρνει αυθαίρετες αποφάσεις 

Δεν δρα αναποφάσιστα . Απλά αναλαμβάνει το καθήκον να θρέψει την 

οικογένεια. 

Το άτομο εδώ βρίσκεται σε θέση κεντρική και ορθή, αλλά υποχωρητική και αδύναμη. Χρειάζεται 

να δράσει με μετριοφροσύνη και η σεμνότητα, εκτελώντας τα καθημερινά καθήκοντα του οίκου 

του.  Λόγω της αναρμοδιότητός του, στην θέση αυτή,  δεν μπορεί να παίρνει σημαντικές 

αποφάσεις, ούτε ν αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες σε εξωτερικά θέματα.   

9 στην 3η   

Τα άτομα γκρινιάζουν και γκρινιάζουν για την αυστηρή πειθαρχία  

Αν και μπορεί να είναι οδυνηρό, φέρνει καλή τύχη.  

Αν η γυναίκα και τα παιδιά  λειτουργούν επιπόλαια, έρχεται ταπείνωση.  

Η γραμμή εδώ μας λέει ότι, δεν είναι το ιδανικό να είναι κανείς σκληρός και ισχυρογνώμων, γιατί 

αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια και αντίθεση, αλλά  σε σύγκριση με το να είναι κανείς επιπόλαιος ή 

να υποκύπτει σε παρορμήσεις και κατώτερες επιθυμίες, είναι σαφώς προτιμότερο.. Η 

επιπολαιότητα οδηγεί σε χάσιμο του ελέγχου και ταπείνωση.    

6 στην 4η  

Μπορεί να κάνει πλούσια την οικογένεια και αυτό φέρνει μεγάλη καλοτυχία. 

Κάποιος σε αυτήν την θέση είναι ευγενής και σεμνός. Συνδυάζει υπευθυνότητα (θέση υπουργού) 

με ταπεινοφροσύνη,  και αν και δεν είναι σε κεντρική θέση, είναι ακριβώς σαν να βαδίζει την 

μέση οδό.  Γι΄ αυτό και το αποτέλεσμα είναι πλούτος.     
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9 στην 5η  

Ο βασιλιάς καταφέρνει να κάνει το βασίλειό του σαν μια οικογένεια.   

Μην ανησυχείς, αυτό φέρνει καλή τύχη.   

Το άτομο εδώ λειτουργεί με τέλεια αρμονία στην υπεύθυνη θέση που βρίσκεται και  αυτό φέρνει 

ευημερία και πλούτο, καθώς υπάρχει ανταπόκριση και αμοιβαία αγάπη ανάμεσα σε αυτόν που 

ηγείται και σε αυτούς που ακολουθούν. Υπάρχει ένα «άστρο» εδώ. Μια θετική – ανώτερη  

επιρροή συμβάλλει προς την κατεύθυνση που είναι ωφέλιμη για το άτομο. 

9 στην 6η   

Είναι ειλικρινής και τίμιος, διατηρώντας την αξιοπρέπειά σου  

Φέρνει καλή τύχη 

Το εξάγραμμο,  ομιλεί χρησιμοποιώντας ως πρότυπα τα άτομα μιας οικογένειας που αποτελούν 

και την μικρότερη ομάδα μιας κοινωνίας. Στην κορυφή της ιεραρχίας εδώ βρίσκεται ένα άτομο, 

που διατηρεί την ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά του και γι αυτό κερδίζει το σεβασμό και 

εμπνέει τα μέλη. Γιατί πράττει κατά συνείδηση. Αλλιώς πώς μπορεί να περιμένει να πράξουν έτσι 

οι άλλοι; 

 

 


