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63. Ji Ji既穧 Εκπλήρωση 

 

63 .    JiJi 既穧 Εκπλήρωση   

  

                                               

                                   Παλάτι: Kan.  Στοιχείο Παλατιού: Νερό   

                                                       Εξάγραμμο  3ης γενιάς / Μήνας: Νοέμβριος   

                                                                                 

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Νερό  επάνω από Φωτιά. Η εικόνα της εκπλήρωσης. Σε συμφωνία με αυτό, ο ανώτερος 

άνθρωπος παρατηρεί τον νόμο της αύξησης και της μείωσης και παίρνει προστατευτικά 

μέτρα απέναντι στην πιθανή παρακμή. 

 

Εσωτερικό:                             Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                          

Μέσα η φωτιά, Li κι έξω το νερό, Kan. Μέσα το Li εκφράζει την διαύγεια, όπως επίσης 

την επίτευξη και την κορύφωση. Έξω, το Kan, συμβολίζει τον κίνδυνο. Ο συνδυασμός 

αυτός των τριγράμμων εφιστά την προσοχή για τον κίνδυνο που ελλοχεύει όταν ένας 

κύκλος εκπληρώνεται. Σύμφωνα με το νόημα των τριγράμμων, σε τέτοιους καιρούς, τα 

πράγματα μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπούν και πάλι, χάνοντας την ισορροπημένη 

θέση τους. Έτσι , όταν ένα άτομο φέρνει σε εκπλήρωση ένα του σχέδιο ή στόχο, σε καμία 

περίπτωση  δεν θα πρέπει να χάνει την διαύγεια και την εγρήγορσή του.   

Ο κινέζικος χαρακτήρας既穧 

Το πρωταρχικό νόημα του πρώτου χαρακτήρα, Ji είναι το να τελειώσεις το δείπνο σου. 

Αργότερα αυτό κατέληξε να σημαίνει γενικότερα κάτι που έχει ήδη τελειώσει  

 Το δεύτερο Ji  σημαίνει, το να διασχίσεις ένα ποτάμι.   

Η αριστερή πλευρά του δεύτερου ιδεογράμματος δείχνει 3 άτομα που πηδαλιουχούν μαζί 

για να διασχίσουν ένα ποτάμι. Όλο μαζί το ιδεόγραμμα σημαίνει την επιτυχή ολοκλήρωση 

μιας δράσης. 
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 Νόημα. 

Το σημαντικότερο νόημα που κομίζει το εξάγραμμο αυτό η προσοχή που πρέπει να 

δίνεται όταν ένα πράγμα ολοκληρώνεται. Ακριβώς γιατί, μετά από κάθε εκπλήρωση 

είναι πολύ έντονη η τάση της εντροπίας και την παρακμής. Το εξάγραμμο 63 εκφράζει 

την κορύφωση ενός ολόκληρου κύκλου που έχει αρχίσει από το πάντρεμα του Qien  με 

το Kun και το εξάγραμμο 3 Zhoun.  

Τους καιρούς του 63, ένα συνετό άτομο φροντίζει να εδραιώνει τα επιτεύγματά του, πριν 

προχωρήσει με νέα σχέδια και στόχους. 

 
Η Κρίση:   

Εκπλήρωση. Επωφελές να είσαι σταθερός και δίκαιος. Στην αρχή καλή τύχη. Στο τέλος 

αποδιοργάνωση. Γι αυτό ο ανώτερος άνθρωπος συλλαμβάνει τρόπους για να αποφύγει τον 

κίνδυνο. 

Η φωτιά που σιγοκαίει  κάτω από το νερό, δείχνει μια απόλυτα ισορροπημένη κατάσταση, 

όπου όλα είναι έχουν έρθει στην θέση τους.  

Σε τέτοιους καιρούς χρειάζεται να κάνουμε μικρά βήματα στοχεύοντας σε μετρημένη 

πρόοδο. Διατηρούμε με προσοχή την καλή τύχη, για να μην καταλήξουμε σε 

αποδιοργάνωση. Ενώ το Ji Ji φαίνεται ευοίωνο εξάγραμμο, οι γραμμές του είναι γεμάτες 

προειδοποιήσεις, αφού συνήθως όταν οι άνθρωποι ολοκληρώνουν μια αποστολή τους, 

τείνουν να χάνουν την εστίασή τους.   

 

Συνοπτική καθοδήγηση 

Και η παραμικρή υπερβολή εδώ μπορεί να τινάξει την ισορροπία στον αέρα. 

Συγκεντρώσου στην μικρή συστηματική δράση και μην κάνεις δραστικές κινήσεις. 

Μην κυνηγήσεις νέα επιτεύγματα, αλλά φρόντισε να εγκαθιδρύσεις αυτά που έχουν 

επιτευχθεί.  

Να θυμάσαι πάντα το επικίνδυνο πιθανό μελλοντικό δυναμικό. 
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 Oι γραμμές  
      

9  στην 1η  

Φρενάρει τους τροχούς 

η ουρά του βρέχεται  

δεν υπάρχει σφάλμα.                           

Λάβε υπ’ όψιν τον κίνδυνο και προχώρα με πολύ προσεχτικά βήματα. Μείνε προσηλωμένος 

σε αυτό που έχεις ήδη επιτύχει. Να είσαι ικανοποιημένος/η με αυτό που έχεις ήδη επιτύχει, 

εργάσου επάνω σε αυτό και εδραίωσε την θέση σου 

 

6  στην 2η  

Η γυναίκα χάνει τα κουρτινάκια της αμάξης της. 

Δεν υπάρχει ανάγκη να τα αναζητήσει 

  σε εφτά ημέρες θα τα ξαναβρεί.  

Περίμενε, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσεις πάρα πέρα, όχι πολύ 

σύντομα αλλά ούτε και πολύ αργά, όταν πια θα έχει περάσει ο κίνδυνος. Όσο παραμένεις 

«ανενεργός/ή», συντήρησε το δυναμικό σου. Έχε υπομονή κι εμπιστοσύνη 

 

 

          9 στην 3η  

    Ο αυτοκράτορας Gao Zong   

                       εκστρατεύει ενάντια στην φυλή Gui Fang.  

                 Η πολιορκία κρατά τρία χρόνια.  

                Τα κατώτερα άτομα δεν είναι έμπιστα  

                 για να αναλαμβάνουν σημαντικά καθήκοντα.  

Επιτυχία μετά από πάλη και ξόδεμα υπερβολικής ενέργειας. Για να προστατεύσεις αυτό που 

πέτυχες  χρειάζεσαι μεγάλη εγρήγορση και πραγματικά ικανούς και έντιμους βοηθούς. 

Προσοχή μην χάσεις τις μάχες που κέρδισες, μόνο και μόνο από κακές επιλογές 
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 6 στην 4η  

     Με κουρέλια εμφράσσει την διαρροή   

     ζήτημα που τον απασχολεί όλη μέρα  

Ο κίνδυνος ξεπροβάλλει εκεί που δεν το περιμένεις. Χρειάζεσαι να είσαι σε μεγάλη 

εγρήγορση για αυτό που δεν περιμένεις. Στους καιρούς της επίτευξης γεννιέται ο σπόρος της 

παρακμής. Να είσαι σε εγρήγορση να διορθώνεις. Μην παρασυρθείς από το πώς φαίνεται 

ένα πράγμα, μπορεί να είναι μεταμφιεσμένος κίνδυνος. «Πολυτελή υφάσματα μπορεί να 

γίνουν κουρέλια» 

 

9 στην 5η  

Ο γείτονας στην ανατολή 

σφάζει ένα βόδι  

αλλά δεν δέχεται την ίδια ευλογία 

με τον γείτονα στην δύση που προσφέρει  

μια πιο ταπεινή θυσία. 

Μετά την εκπλήρωση, πρόσεχε. Θα πετύχεις περισσότερα αν τους καιρούς αυτούς 

επικεντρωθείς σε μικρούς στόχους, αντί σε επίδειξη δυνάμεων. Είναι σημαντικό να είσαι 

σύμφωνος με τους καιρούς, με αυτό που ζητά η κατάσταση. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε με 

την λιγότερη προσπάθεια, επιτυγχάνεις το καλλίτερο αποτέλεσμα. 

 

 6 στην 6η   

Το κεφάλι της αλεπούς βυθίζεται στο νερό. 

 Πολύ επικίνδυνο. 

 

Δεν υπάρχει επιστροφή εδώ!  Μπορείς μόνο να κινηθείς μπροστά, με συνετά βήματα για να 

εδραιώσεις ότι έχεις κερδίσει, προετοιμαζόμενος για ένα νέο ξεκίνημα. Στο τέλος ενός 

ολόκληρου κύκλου συναντάς πάντα το χάος και την αναταραχή και μόνο η εγρήγορση και η 

καθαρή σκέψη μπορούν  να σε κρατήσουν μακριά από τον κίνδυνο 


