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48.     Jing井  Το πηγάδι    

                                               

                                   Παλάτι:Zhen. Στοιχείο Παλατιού:  Ξύλο   

                                                       Εξάγραμμο  5ης γενιάς / Μήνας: Ιούνιος    

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Νερό επάνω από το ξύλο. Η εικόνα του ξύλινου κουβά που βουτά για να πιάσει νερό Έτσι ο 

ανώτερος άνθρωπος ενθαρρύνει τους γύρω του  να εργάζονται για το κοινό καλό, να 

βοηθούν ο ένας τον άλλο για μια καλύτερη ζωή. Το εξάγραμμο Jing υποδεικνύει μια 

κοινωνία όπου και ο αρχηγός και τα μέλη της συνεργάζονται σε πλήρη αρμονία, για ένα 

κοινό σκοπό. 

 

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                          

Εσωτερικό τρίγραμμο ο Ευγενής, Xun,  εξωτερικό  τρίγραμμο το νερό, Kan. Μέσα η 

ευγένεια και η διακριτική διείσδυση, του να πηγαίνει κανείς στο βάθος και παντού – 

χαρακτηριστικό του ανέμου.  Έξω ο αβυσσαλέος. Κίνδυνος, «πτώση» προς το σκοτάδι, αλλά 

και προσήλωση στην αλήθεια. Πάω βαθειά, σε σκοτεινά σημεία, για  να  αντλήσω κάτι 

πολύτιμο. Το σκάψιμο για μια νέα πηγή, η έρευνα για μια νέα παροχή, η σύνδεση με μια 

παροχή, όπως το φρέσκο τρεχούμενο νερό. Το άτομο έχει φτάσει στην «πηγή», αλλά τώρα 

πρέπει να αντλήσει. Θα το κάνει; Το Yi Jing λέει γι’ αυτό: Αν δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για 

να ωφεληθεί κάποιος από αυτήν την σύνδεση, είναι κρίμα. 

Ο κινέζικος χαρακτήρας. 井 

Το ιδεόγραμμα του Jing δείχνει την μορφή της διάταξης των εδαφίων προς καλλιέργεια, στα 

πρώτα χρόνια της δυναστείας Zhou. Είναι η αναπαράσταση ενός κομματιού γης χωρισμένου 

σε 9 τμήματα (τα οποία, ανήκαν στην κυβέρνηση). Το κεντρικό κομμάτι ήταν σχεδιασμένο 

ειδικά για την κυβέρνηση και περιείχε το πηγάδι. Αυτό το καλλιεργούσαν όλοι μαζί οι 
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 αγρότες που κατείχαν τα υπόλοιπα 8 κομμάτια και γι’ αυτό ήταν συνυπεύθυνοι.  

 

Νόημα. 

Η τάση των ανθρώπων είναι, όταν βρίσκουν κάτι πολύτιμο, να το διεκδικούν για τον εαυτό 

τους και δύσκολα να το μοιράζονται. Παρότι το πηγάδι δεν εξαντλείται και είναι εκεί για 

όλους, ο άνθρωπος δεν εννοεί να το καταλάβει. Τότε δημιουργούνται αψιμαχίες και το 

«νερό» δεν αντλείται, πράγμα  δυσοίωνο. Γιατί μια πηγή δεν είναι δεδομένη. «Αν σπάσει ο 

κουβάς»,  γίνεται απρόσιτη. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα του ανθρώπου, όχι της πηγής. 

Το Jing μαρτυρά την δυσκολία της δίκαιης συνεργασίας, όταν πρόκειται για την από κοινού 

εκμετάλλευση  μίας πηγής. 

Η Κρίση:   

Αναπλήρωση. Η θέση ενός χωριού μπορεί να αλλάξει, αλλά όχι το πηγάδι 

Ούτε χάσιμο,  ούτε κέρδος.  Άντληση, άντληση, σχεδόν έξω από το πηγάδι. 

Το να σπάσει ο κουβάς είναι ατυχία.  

 

Το πηγάδι είναι σταθερό, αλλά  αν το σχοινί είναι κοντό, ή ο κουβάς σπάσει,  το νερό δεν αντλείται και η 

πηγή μένει ανεκμετάλλευτη. Τι νόημα έχει η πηγή, αν το νερό της δεν μπορεί να αντληθεί; Τότε κανείς 

χρειάζεται να εξετάσει αν συνεργάζεται αρμονικά με τους γύρω για ένα κοινό στόχο - για το κοινό καλό, 

και αν ο νους του είναι στην συνεργασία προς όφελος της ομάδος ή αντίθετα, αν  είναι στην προσπάθεια 

για δικό του προσωπικό όφελος, στάση που στο τέλος φέρνει διαμάχη και καταστροφή των 

«ενεργειακών» πηγών.  

Όπως ένα πηγάδι χρειάζεται να είναι καλά συντηρημένο και τα εργαλεία άντλησης ακέραια και 

επαρκή, έτσι και οι αρχές και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να υπάρχει σωστή άντληση 

των πηγών μια κοινωνίας χρειάζεται επίσης να είναι σεβαστά. Η κυβέρνηση χρειάζεται να είναι 

αξιόπιστη και οι άνθρωποι να συνεργάζονται. 

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Μια αληθινή πηγή δεν εξαντλείται ποτέ. Γι αυτό είναι ευλογία να  ξέρεις πώς να την 

χρησιμοποιείς προς όφελός σου, αλλά ταυτόχρονα , να επιδιώκεις να μοιράζεσαι τα 

οφέλη της, με τον ορθό τρόπο.  

  

Μάθε να συνεργάζεσαι με τιμιότητα και να προσφέρεις υπηρεσία, απ’ όποια τάξη ή θέση 

κι αν βρίσκεσαι. Αν ο άνθρωπος δεν συνεργάζεται αρμονικά και με διάκριση  για την 

αξιοποίηση μιας πηγής, τελικά την χάνει, από δικό του λάθος. 
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Οι γραμμές  
      

6  στην 1η  

Λάσπη στο πηγάδι.  

Το νερό δεν πίνεται. 

Είναι ένα παλιό πηγάδι, που δεν πάνε πουλιά 

Εδώ μπορεί να ισχύουν δύο τινά: 

 1. Είναι καιρός να παραιτηθείς, γιατί ο χρόνος έχει περάσει και η πηγή αυτή έχει παλιώσει. 

Ίσως είναι καλλίτερα να την εγκαταλείψεις και να σκάψεις για μια νέα όταν έρθει ο 

κατάλληλος καιρός. Αρκεί να έχεις ένα πλάνο ξεκάθαρο και έτοιμο για εφαρμογή.  

2. Είναι σημάδι ότι στο ξεκίνημα υπάρχει μεγάλη διαφθορά και στασιμότητα στην 

συνείδηση.  Καλλίτερα να αποφύγεις τα στοιχεία που σε περιβάλλουν σε αυτήν την φάση και 

να περιμένεις. 

9  στην 2η  

Στον πάτο του πηγαδιού, υπάρχουν μικροσκοπικοί κυπρίνοι. 

Αλλά ο κουβάς έχει διαρροές.  

 

Οι πηγές σου δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, είναι στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Ίσως έχεις 

αμφιβολίες για το δυναμικό σου, με αποτέλεσμα να μην  μπορείς να προσφέρεις κάτι 

ουσιαστικό σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ίσως συνδέεσαι με χαμερπείς ποιότητες και 

κατασπαταλάς το καθαρό και ποιοτικό δυναμικό σου. «Σκάψε» πιο προσεχτικά σε άλλο 

σημείο. Προς το παρόν έχεις εμπνεύσεις, που δεν μπορείς να χειριστείς και να αξιοποιήσεις. 

9 στην 3η  

Το πηγάδι έχει σκαφτεί και το νερό είναι ολοκάθαρο.   

Αλλά  δεν αντλείται. 

Υπάρχει θλίψη στην καρδιά 

γιατί θα μπορούσε να  χρησιμοποιηθεί και να πλημμυρίσει.  

Ο βασιλιάς είναι φωτισμένος και μπορεί να ευνοήσει το βασίλειό του 

Οι εξαιρετικές σου ποιότητες είναι ανεκμετάλλευτες και είναι λυπηρό γιατί θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν για το κοινό όφελος.  Μπορεί να παραβλέπεις μια δυνατότητα ή μια 

ευκαιρία.. Υπάρχουν άμυνες που σ’ εμποδίζουν. Εμπιστεύσου και ζήτα βοήθεια.  Σημαντικό 

πλεονέκτημα δεν αναγνωρίζεται. Είναι κρίμα. 
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6 στην 4η  

Το πηγάδι έχει επιστρωθεί με τούβλα  

Δεν υπάρχει σφάλμα.  

Αυτήν την στιγμή είναι θεμελιώδες το να καλλιεργήσεις και να επιδιορθώσεις πράγματα 

στον εαυτό σου.  «Το πηγάδι φτιάχνεται». Δεν είναι ώρα προσφοράς προς τους άλλους.  

Διαφορετικά αργότερα, όταν χρειαστεί, δεν θα είσαι δυνατός να υποστηρίξεις το καθήκον 

σου.  Φάση εσωτερικού μετασχηματισμού που τώρα λαμβάνει χώρα. 

Βελτίωνε και πλούτιζε τα αποθέματά σου. Έρχεται λαμπρό μέλλον. Είσαι σε καλό δρόμο. 

 

9 στην 5η  

Το πηγάδι είναι καθαρό   

με νερό κρυστάλλινο σαν από πηγή. 

Ό,τι κατέχεις είναι κερδισμένο και γι αυτό δεν κινδυνεύει ποτέ να χαθεί. Οι πηγές σου είναι 

δυνατές, καθαρές κι  άφθονες. Μπορείς να ωφελήσεις τον κόσμο που έρχεται σε εσένα, 

καθώς διαθέτεις διορατικότητα και σοφία,  χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη. Γίνε αυτό 

που είσαι, στην πράξη,  για να μπορέσουν και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο.    

 

6 στην 6η   

Το πηγάδι αντλείται πλήρως.  

Μην το καλύπτεις.  

Να είσαι τίμιος και ειλικρινής. Υπέρτατη  τύχη. 

Οι πηγές σου είναι συνδεδεμένες με την κεντρική πηγή. Έτσι μπορεί να έχεις άμεση 

πρόσβαση είτε μέσα από εσένα τον ίδιο είτε από το περιβάλλον σου, σε ότι ακριβώς 

χρειάζεσαι για να επιτύχεις αυτό που έχεις σκοπό.   Τώρα εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα 

να το αξιοποιήσεις.   


