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                39.     Jian蹇 Ανάσχεση    

                                               

                                   Παλάτι: Gen. Στοιχείο Παλατιού:  Γη 

                                                       Εξάγραμμο  4ης γενιάς / Μήνας: Δεκέμβριος  

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Νερό στο Βουνό. Σταμάτημα μπροστά από εμπόδιο. Σε ανταπόκριση με αυτό, ο ανώτερος 

άνθρωπος, μπροστά από το εμπόδιο,  δεν πάει να προχωρήσει, πριν εξετάσει την φύση του. 

Έτσι διατηρεί ακέραιη την εσωτερική του ταυτότητα, διορθώνει τον εσωτερικό του κόσμο 

και καλλιεργεί την αρετή. Έτσι γίνεται ικανός να αλλάξει όλη την κατάσταση. Γιατί η αλλαγή 

γίνεται μόνο με την δύναμη της βαθειάς μετουσίωσης  

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

Μέσα το Βουνό, Gen, έξω το Νερό, Kan. Ο Ηρεμιστής, μας καλεί να σταματήσουμε 

μπροστά από τον κίνδυνο, που υποδεικνύεται από το  εξωτερικό τρίγραμμο, τον Αβυσσαλέο. 

Εδώ χρειάζεται να αξιολογήσουμε την κατάσταση.  Κάθε εμπόδιο δεν προκύπτει τυχαία. 

Προκύπτει γιατί κάτι μας έχει διαφύγει κάτι δεν «πιάσαμε».  Για την αξιολόγηση προτείνεται 

ένα αξιόπιστος σύμβουλος, επειδή μόνοι μας δεν είναι εύκολο τώρα να δούμε τα πράγματα 

καθαρά.  

 

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 蹇 
Το ιδεόγραμμα απεικονίζει κάποιον που έχει δυσκολία να περπατήσει. Στο ιδεόγραμμα  

εμφανίζεται επίσης το σύμβολο μιας κλινοστρωμνής που χρησιμοποιεί το άτομο για να 

καλυφθεί, αντιμετωπίζοντας το κρύο. Πιθανή εξήγηση, το πόδι να είναι παγωμένο και άρα 

δύσκολο να κινηθεί.  Κάτι παγώνει τον άνθρωπο. 
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Νόημα. 

Οι γραμμές του εξαγράμμου είναι όλες στις ορθές θέσεις, εκτός από την πρώτη. Αυτό δίνει 

μεγάλη έμφαση στο να μην κινηθεί κανείς, προτού επανεξετάσει. Έπειτα κάποιος μπορεί να 

ξεπεράσει το κώλυμα και να προχωρήσει μέσα από την δυσκολία αποκαθιστώντας ό,τι 

χρειάζεται να διορθωθεί. Σε καμία περίπτωση όμως εδώ, δεν πρέπει το άτομο να 

οπισθοχωρήσει. Μόνο να πάρει βοήθεια από έναν ικανό συμβουλάτορα για να μπορέσει να 

χειριστεί την κατάσταση.    

 
Η Κρίση:   

Σκληρό έργο. Ευοίωνο για τα νοτιοδυτικά. Δυσοίωνο για τα βορειοανατολικά. Ευοίωνο το 

να δεις τον μεγάλο άνθρωπο. Να είσαι σταθερός και δίκαιος. Καλή τύχη. 

 

Η Νοτιοδυτική κατεύθυνση αφορά το εξάγραμμο Kun, τον Δεκτικό. Η Βορειοδυτική, το Βουνό. Η 

κρίση μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε είτε κυριολεκτικά,  προς την Νοτιοδυτική κατεύθυνση, 

είτε σύμφωνα με το πνεύμα του yin (Kun): Με δεκτικότητα και αποδοχή του δύσκολου έργου, 

ευελιξία και σταθερότητα στις φωτεινές αρχές. 

Δυσοίωνο και αδιέξοδο για τα Βορειοανατολικά, το Gen. Δεν προχωρούμε προς την κατεύθυνση 

του εμποδίου. Επανεξετάζουμε και διορθώνουμε τα πράγματα, προτού κάνουμε άλλη κίνηση . 

Μεγάλη στ’ αλήθεια είναι η ώρα της δυσκολίας. 

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Επανεξέτασε και διόρθωσε, ό, τι χρειάζεται να  διορθωθεί, όσο δύσκολο κι αν 

είναι αυτό. Αποδέξου την δυσκολία και μην προχωρήσεις προτού κάνεις αυτήν την 

διόρθωση. Ζήτα υποστήριξη από έναν μέντορα.  

Μην κατηγορήσεις κανέναν. Κύττα μέσα σου και ανανέωσε τις δεσμεύσεις σου.  

Ο κατώτερος άνθρωπος, όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, κοιτά να ρίξει το βάρος 

στις εξωτερικές συνθήκες. Έτσι είναι ανίκανος να αλλάξει τα πράγματα. Ο ανώτερος 

άνθρωπος, διορθώνει τον εσωτερικό  του κόσμο και έτσι αλλάζει όλη την κατάσταση.   
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Οι γραμμές  
      

6 στην 1η  

Προχωρώντας, δυσκολία. 

Επιστρέφοντας, έπαινος. 

Δεν ενδείκνυται το προχώρημα τώρα,  μπροστά υπάρχει  κίνδυνος. Σε αυτήν την θέση 

χρειάζεται σύνεση και αναμονή για την σωστή στιγμή που μπορεί κάποιος να προχωρήσει.   

6 στην 2η  

Ο υπουργός προσπαθεί να βοηθήσει τον Βασιλιά του στην δυσκολία.  

Αψηφώντας τα δικά του ζητήματα. 

Τα αρχαία χρόνια ήταν ιερό καθήκον των υπουργών να προστατεύουν τους βασιλείς. Στην 

περίπτωση που δεν ήταν σε θέση να το κάνουν, σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους αντιμετώπιζαν την 

ντροπή.  Η γραμμή δίνει το μήνυμα  στο άτομο ότι , στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει 

ανώτερος σκοπός και  ιερό καθήκον  να παλέψει, να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και να τα 

ξεπεράσει, χωρίς καμία κριτική και χωρίς να εξετάσει εάν πρόκειται για δίκιο ή άδικο.  

9 στην 3η  

Προχωρώντας, δυσκολία 

Επιστροφή αντί για προχώρημα. 

Το άτομο βρίσκεται  στο κατώφλι του κινδύνου και θα ήταν καλλίτερο να αφήσει την ιδέα, τού να 

προχωρήσει. Θα έβαζε σε κίνδυνο την ισορροπία του, αλλά και την ασφάλεια , όσων  

συντάσσονται μαζί του. Είναι σημαντικό να λειτουργήσει με σύνεση, προστατεύοντας τους 

ανθρώπους του.   

6 στην 4η  

Προχωρώντας μπροστά, δυσκολία. 

Επιστρέφοντας, Ένωση  

Η θέση είναι αδύναμη. Το άτομο όμως μπορεί να βρει  στήριξη από κάποιον βοηθό ή συνεργάτη. 

Μέχρι να μπορέσει να το κάνει αυτό καλλίτερα να περιμένει. Δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο 

του.    

9 στην 5η  

Μεγάλες δυσκολίες. Φίλοι έρχονται.  

Όταν κανείς εστιάζει στο ορθό έλκει τις συνθήκες και τους φίλους που θα τον βοηθήσουν. Ακόμη 

κι αν δεν το επιδιώξει, στην προκειμένη περίπτωση, έτσι ακριβώς θα γίνει.   
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6 στην 6η   

Προχωρώντας, δυσκολία.  

Επιστρέφοντας πίσω, μεγάλα επιτεύγματα. Καλή τύχη.   

Ευοίωνο για να δει ένα μεγάλο άτομο. 

Το άτομο έρχεται στο τέλος της καταστάσεως που το αναχαιτίζει. Έχει κατανοήσει ότι για το 

ξεπέρασμα κάθε  εμποδίου χρειάζεται εργασία με το εγώ. Χρειάζεται να αντιμετωπίζει τις 

παραλείψεις του και τυχόν λάθη, που έχουν προηγηθεί. Το νόημα δεν είναι να προχωρήσει, αλλά 

να επιστρέψει στην ορθή στάση. Έτσι το εμπόδιο λύνεται, τις περισσότερες φορές, χωρίς να 

χρειαστεί το άτομο να παλέψει με αυτό.      

  

 


