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                                   Παλάτι: Kun . Στοιχείο Παλατιού:  Γη 

                                                       Σταθερό εξάγραμμο, Επιστρέφον πνεύμα  / Μήνας:  Μάιος  

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Νερό στο έδαφος. H Γη και το Νερό συγκλίνουν.  Σε συμφωνία με αυτό, οι τελευταίοι 

βασιλείς ίδρυαν τις πόλεις και κρατούσαν προσωπική σχέση με τους πρίγκιπες, όπως κι 

εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για την ειρήνη και  την ευημερία. Έτσι οι 

μεταγενέστεροι βασιλείς ίδρυαν τις πολιτείες, κρατώντας μια προσωπική σχέση με τους 

βασιλείς τους.  

 

Εσωτερικό:                          Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:    

Εσωτερικό τρίγραμμο Κun και  εξωτερικό Kan.  

Εδώ ο Αβυσσαλέος αναπαριστά ένα ανήσυχο πνεύμα που πλησιάζει. Και η Γη, την 

δεκτικότητα. Μέσα υπάρχει δεκτικότητα και υποστήριξη και έξω ένα ανήσυχο πνεύμα, που 

έρχεται να συνδεθεί. Η κίνηση και των δύο τριγράμμων είναι προς τα κάτω. Σύνδεση. Η Γη 

διαποτίζεται από το νερό και μαλακώνει. Αν είναι κανείς προσεχτικός και δεκτικός στον 

ανήσυχο που πλησιάζει , μπορεί να έρθει όφελος. 

 

 Ο κινέζικος χαρακτήρας. 比 
Το αρχαίο σύμβολο δείχνει δυο άτομα να στέκονται κοντά το ένα με το άλλο. Στην αρχαία 

Κίνα, Bi λεγόταν μια στοιχειώδης ομάδα ανθρώπων, που σχηματίζονταν από 5 νοικοκυριά. 

Σε κάθε τέτοια ομάδα, ορίζονταν ένας υπεύθυνος για όλα τα στοιχειώδη των υπολοίπων. Το 

Bi   υποδηλώνει άτομα, που συναπαρτίζουν μια ομάδα αλληλεγγύης. 
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Νόημα. 

Είναι η ανάπτυξη φιλίας με τους «σωστούς» ανθρώπους. Το Bi έρχεται μετά το μάθημα 

της επίλυσης των συγκρούσεων, της οργάνωσής μας, και της  εργασίας με τους φόβους μας. 

Τότε και μόνο τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε συντροφικές σχέσεις αλληλεγγύης. 

Υποδηλώνει  το πρώτο λιμάνι ασφάλειας ,  που προσφέρουν οι αρμονικές σχέσεις, η 

εμπιστοσύνη και το νοιάξιμο ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Το νόημα, όπως και οι περισσότερες γραμμές  είναι ευοίωνο. 

 

Η Κρίση:    

Αναζητώντας την ένωση. Καλή τύχη. Εξέτασε με τον χρησμό1 , εξέτασε την πρόθεση για 

ένωση που έχει ο καθένας: Μεγαλειώδης καρτερικότητα, σταθερότητα, εντιμότητα. Κανένα 

σφάλμα. Οι ανήσυχες φατρίες φτάνουν για να ενωθούν. Ευπρόσδεκτοι αυτοί που ζητούν 

ειρήνη. Το να καθυστερεί κανείς στα μετόπισθεν φέρνει δυστυχία. 

Το να αναζητάς την ένωση φέρνει καλή τύχη. Το να βοηθάς και να υποστηρίζεις είναι απαραίτητο 

συστατικό για την αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους. Καλό είναι να υποστηρίζεις τους 

«ανώτερους» που είναι ταγμένοι σε ένα ορθό έργο. Ο ισχυρός είναι στο κέντρο και γι αυτό δεν 

υπάρχει σφάλμα. Οι άνω ανταποκρίνονται στους κάτω και το αντίθετο. Ανήσυχες φατρίες 

φτάνουν. Έτσι είναι καλό να ζητάς χρησμό για το ορθό των συμμαχιών. Μόνο αυτοί που 

αναζητούν την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτοι. Η καθυστέρηση φέρνει κακοτυχία. Αυτοί που 

καθυστερούν, θα συναντήσουν αδιέξοδο.    

Συνοπτική καθοδήγηση 

 

Ώρα για συμμαχίες και όχι για μοναχική δράση. Πλησίασε ανθρώπους με παρόμοιες 

ιδέες και στάση και σχημάτισε συμμαχίες. Αλλά η ένωση αυτή θα πρέπει να συναντά 

σημαντικά κριτήρια. Οι ανώτεροι χρειάζονται βοηθούς για να εξασφαλίζουν προστασία και 

βοήθεια, και οι βοηθοί χρειάζεται να σέβονται και να υπακούνε τους ανώτερους. Κάθε 

μέλος χρειάζεται να διατηρεί την σύμπνοια, κατά την σύγκλιση, όπως ακριβώς κινούνται 

τα νερά, όταν συγκλίνουν επάνω στη γη.  

Προσοχή σε όσους δεν έχουν ξεκάθαρες προθέσεις, που συνήθως έρχονται 

καθυστερημένοι. 

  

                                                                 
1
 H αρχαία κινεζική απόδοση τού να εξετάσεις τι λέει ο χρησμός, είναι yuan shi. Ο Alfred Huang στο βιβλίο του 

αναφέρει ότι Yuan, πρωταρχικά σήμαινε την πηγή ενός ποταμού. Αργότερα ο χαρακτήρας κατέληξε να σημαίνει 

«το να εξετάσεις» και επίσης σημαίνει «αρχή». Shi, σημαίνει να μαντέψεις με ξυλάκια μυριόφυλλου. Στα αρχαία 

χρόνια, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, το yuan σήμαινε «ξανά». Άρα το πιο συνεπές είναι να αποδοθεί η φράση ως 

«εξέτασε» τον χρησμό. 
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Οι γραμμές    

              

6 στην 1η  

Αναζητώντας την ένωση. Μπορείς να συνδεθείς,  με ειλικρίνεια και αφοσίωση. 

Κανένα σφάλμα. 

Έχε ειλικρίνεια και αφοσίωση, όπως ένα γεμάτο πήλινο δοχείο. 

Έτσι στο τέλος, θα έχεις κάτι απ’ έξω, ως υποστήριξη. Καλή τύχη.   

 Ενθαρρύνει τον  απλό άνθρωπο, να προσφέρει βοήθεια  μέσα σε μία κοινότητα, δείχνοντας 

παράλληλα εμπιστοσύνη στον ανώτερο. Το να διοχετεύεις την ειλικρίνειά σου μέσα στην 

κοινότητα φέρνει πολύ καλή τύχη. Όπως το νερό που γεμίζει ένα πήλινο δοχείο, όπως η βροχή 

που κάνει γόνιμα τα εδάφη, για να έρθει η σοδιά και ν’ ακολουθήσει θερισμός. 

        6 στην 2η  

Η ανάγκη για ένωση έρχεται με φυσικότητα από μέσα.  

Το να είσαι σταθερός και τίμιος φέρνει καλή τύχη. 

Το άτομο έχει ειλικρίνεια στην καρδιά και καθαρό εσωτερικό κόσμο. Βρίσκει και ταυτόχρονα 

προσφέρει, αγάπη, φροντίδα και υποστήριξη. Η ειλικρίνεια και η εσωτερική καθαρότητα είναι 

αμοιβαία και  δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευοίωνη συνθήκη.  

                6 στην 3η   

Αναζητώντας ένωση με λάθος άτομα. 

  Εδώ κανείς δεν ενώνεται. Κανείς δεν είναι στην ορθή θέση κι έτοιμος για ένωση. Άρα ο χρησμός 

προειδοποιεί  ότι η ένωση τείνει να γίνει με αυτούς που είναι ακατάλληλοι. 

6 στην 4η  

Αποδοχή για ένωση με αυτούς που έρχονται απ’ έξω.  

Το να  είσαι σταθερός και τίμιος φέρνει καλή τύχη. 

Από  αυτήν την θέση, το άτομο μπορεί να δεχθεί την βοήθεια απ’ έξω. Μπορεί να δημιουργήσει 

έναν συσχετισμό ορθό. Η ποιότητα που έρχεται απ’ έξω είναι συμπληρωματική  και μπορεί να 

υπάρξει πολύ καλός συντονισμός.  

9 στην 5η  

Μια εικόνα που αποκαλύπτει την ουσία της «Ένωσης» 

Ο βασιλιάς αναπτύσσει το παιχνίδι του κυνηγιού σε τρεις πλευρές και αφήνει 

ελεύθερα τα μπροστινά περάσματα. Οι πολίτες δεν θα τον υποτιμήσουν.  

Καλή τύχη. 
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  Στα αρχαία χρόνια, οι σοφοί βασιλείς, όφειλαν να τηρούν κάποια σημαντικά πρωτόκολλα ως 

ένδειξη  σεβασμού, κερδίζοντας έτσι την εύνοια των ανθρώπων τους και δίνοντας ταυτόχρονα το 

παράδειγμα. Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα αφορούσε το κυνήγι, που είχε περισσότερο 

τελετουργικό, παρά κυνηγητικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση λοιπόν μιας κυνηγητικής 

εκστρατείας, τα θηράματα θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον μία έξοδο διαφυγής. Αντιστοίχως σε 

αυτήν την γραμμή, το κείμενο λέει με μεταφορικό τρόπο ότι οι άνθρωποι πρέπει να αφήνονται 

ελεύθεροι να επιλέξουν με ποιον θα προσεταιριστούν. Αν σε καιρούς πολέμου, ομάδες από άλλες 

επικράτειες πλησίαζαν για να προσεταιριστούν, ο βασιλιάς τους δεχόταν. Αν επέλεγαν να φύγουν 

και πάλι  τους άφηνε ελεύθερους. Υπήρχε πάντα ένα «άνοιγμα». Το άτομο λοιπόν ας μην 

αναζητά την ένωση, χρησιμοποιώντας βία ή χειραγωγώντας τους άλλους.  Μόνο με την 

ειλικρίνεια και την πραγματική φροντίδα αποδίδει μια ένωση. 

6 στην 6η  

       Αυτοί που δεν έκαναν καν το πρώτο βήμα, τώρα ζητούν συμμαχία – Ένωση.   

       Η πόρτα είναι κλειστή. Δυστυχία. 

Το  άτομο δεν αρνήθηκε να συνδεθεί με το κατάλληλο πρόσωπο όταν ήταν η στιγμή για να γίνει 

αυτό και τώρα αντιμετωπίζει κίνδυνο. Έχει φύγει από το κέντρο. Το άτομο σε αυτήν την θέση 

είναι πολύ αλαζονικό και ω αποτέλεσμα, δεν γίνεται μια σύνδεση που θα μπορούσε να οδηγήσει 

κάπου. 


