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58. Dui 兑 Η ευχαρίστηση 

 

58.    Dui兑 Η ευχαρίστηση    

                                               

                                   Παλάτι: Dui .  Στοιχείο Παλατιού: Μέταλλο  

                                                       Συγκρουόμενο εξάγραμμο / Μήνας: Σεπτέμβριος  

 

                                                                                       

Η εικόνα των τριγράμμων:  

Η λίμνη φέρνει τον έναν κοντά στον άλλον. Η εικόνα του χαρωπού. Σε συμφωνία με αυτό, 

ο ανώτερος άνθρωπος κάνει φιλίες με τους ανθρώπους, συζητώντας και συμμετέχοντας στο 

Τάο της αλήθειας. 

 

 

Εσωτερικό:                               Εξωτερικό:  

 

Καθοδήγηση από τα τρίγραμμα:                          

Συνάντηση με φίλους για να παίρνουμε ευχαρίστηση, μέσα από την συμμετοχή σε διάφορες 

εμπειρίες ή μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών. Η ζωή μας προάγεται και οι δυνατότητές 

μας αναπτύσσονται, κυρίως μέσα από την πρακτική και όχι μέσα από την θεωρία. 

Συνάντησε άτομα για να περάσεις όμορφα και να μοιραστείς… σε όλα τα επίπεδα.  

Η Λίμνη και κατ ΄ επέκταση η χαρά, είναι συνδεδεμένες με το στόμα, την ανταλλαγή, την 

επικοινωνία, την γνώση και την διδασκαλία. Πρόσεχε μόνο επειδή εδώ το Dui διπλασιάζεται, 

μην ξεπέσεις στην ακρότητα του εκμαυλισμού. Επιδίωκε συναντήσεις και εμπειρίες μέσα 

από τις οποίες θα καλλιεργηθείς. Δεν θα ξεπέσεις. 

Ο κινέζικος χαρακτήρας兑 

 

Η εικόνα ενός ατόμου που τραγουδά και χορεύει για να εκφράσει την διάθεση της χαράς. 

Αποτελείται από τρία μέρη: Ένα ανοιχτό στόμα που τραγουδά. Δύο πόδια από κάτω, που 

φαίνεται να κινούνται και  να χορεύουν. Και από επάνω, δύο μπράτσα που αιωρούνται στον 

αέρα εκφράζοντας το αυθόρμητο πάρε δώσε. 
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 Νόημα. 

 

Ο ανώτερος άνθρωπος πρέπει να συνδέεται με τους συντρόφους του ανοιχτά, για την 

καλλιέργεια. Τότε δημιουργείται η  χαρά και οι ιδανικές συνθήκες για να παραχθούν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε καθημερινά θέματα, είναι ωφέλιμο κάποιος να 

λαμβάνει υπ όψιν τις γνώμες των άλλων και να μην δρα με απολυτότητα. Ταυτοχρόνως,  

είναι σημαντικό να μην   ξεπέφτει σε ποταπούς τρόπους διασκέδασης κι ευχαρίστησης. 
 
Η Κρίση:   

Χαρά. Πειθώς. Κάτω από αυτό το πνεύμα μπορεί να υπάρχει πρόοδος κι επιτεύγματα. Αλλά 

είναι επωφελές να είναι κανείς ορθός και τίμιος. 

Το Duì兑, σημαίνει να ανταλλάσσεις, αλλά και να κερδίζεις τις καρδιές και την βοήθεια των 

ανθρώπων, χάριν της ευγενικής συμπεριφοράς σου και της συγκρότησής σου.   

Στο κέντρο του  υπάρχει σεμνότητα και ορθότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποιος να 

επιχειρεί να ευχαριστεί τους άλλους με υστερόβουλα κίνητρα, αλλά βάσει του τι είναι 

πραγματικά καλό. Τότε και μόνο τότε μπορεί πραγματικά να  οδηγήσει στο αληθινό όφελος, 

εφόσον οι άνθρωποι πάντα κατανοούν τις προθέσεις του ατόμου που ασκεί επίδραση επάνω τους 

και ανταποκρίνονται κυρίως όταν αυτές είναι  ειλικρινείς. Τότε και συνεισφέρουν με την καρδιά 

τους, συμβάλλοντας στην γενικότερη πρόοδο.  

Το ίδιο ισχύει και για το ίδιο το άτομο. Είναι σημαντικό να μην προσανατολίζεται σε 

επιφανειακούς τρόπους ευχαρίστησης, γιατί με αυτό τον τρόπο χάνει την αυτοεκτίμηση του και 

τελικά εξοστρακίζεται από το ορθό του μονοπάτι, βλάπτοντας έτσι και το περιβάλλον του. 

  

Συνοπτική καθοδήγηση 

   

Αντάλλαξε μέσα σε γόνιμο και ευχάριστο κλίμα, με ακεραιότητα και ειλικρίνεια . 

Η συνεργασία σε πνεύμα ευχάριστο μπορεί να πετύχει απείρως μεγαλύτερους στόχους 

σε σχέση με την στυγνή δύναμη.  

Θυμήσου όμως ότι η χαρά και η ευχαρίστηση χωρίς αξίες μπορεί να σε 

αποπροσανατολίσει. Μην χειραγωγείς τους ανθρώπους, για εγωπαθή συμφέροντα, 

αλλά και μην τρέφεις την ματαιοδοξία σου κυνηγώντας επιφανειακές πηγές 

ικανοποίησης. 

Η χαρά δημιουργεί το πιο κατάλληλο υπόβαθρο, αρκεί να έχει ως βάση την 

ακεραιότητα και την ειλικρίνεια. Αλλιώς κινδυνεύει να οδηγήσει σε κατασπατάληση του 

δυναμικού σου και εξοστρακισμό.  

  

Η χαρά, λίγο – πολύ μπορεί να μολύνεται από συναισθήματα και πειρασμούς που δεν έχουν 

τίποτα να κάνουν με την ουσιαστική χαρά που γεννάται από την εσωτερική δύναμη και την 

ακεραιότητα. 
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 Oι γραμμές  
      

9  στην 1η  

Χαρωπός με εσωτερική αρμονία.  

  Καλή τύχη  

 

Βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωτερικής αρμονίας.  

Δεν χρειάζεται να βασίζεσαι σε εξωτερικές καταστάσεις για την χαρά σου, καθώς βιώνεις 

πληρότητα μέσα σε αυτό που είσαι και αυτά που έχεις. Υπάρχει σιγουριά στο μονοπάτι και τις 

αρχές σου. Δεν εμπλέκεσαι σε κακώς κείμενα, αλλά ούτε και εγείρεις αμφιβολίες. Καλή τύχη. 

 

9  στην 2η  

Χαρωπός με εσωτερική ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη  

Καλή τύχη,  

οι τύψεις εξαφανίζονται.   

Προσκολλήσου στις αρχές σου, και μην εμπλακείς με  ανάρμοστα, διασπαστικά στοιχεία. 

Επέμενε όμως στην επικοινωνία και τον διάλογο μέσα από ειλικρίνεια και διαπραγματεύσου, 

μέχρι να καταλήξεις σε συμφωνία. 

Έλεγξε τις πηγές σου αν είναι ορθές και παίρνε συμβουλές από άτομα ή διδασκαλίες που 

σέβονται κι ελευθερώνουν την ψυχή σου, τέτοιες που προσφέρουν καθοδήγηση και όχι 

χειραγώγηση.    

 

6 στην 3η  

Έρχεται για την ευχαρίστηση  

Με κολακευτικά λόγια. 

Δυστυχία   

  

Βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, αλλά πάλεψε  με τον  ορθό τρόπο για να κάνεις την υπέρβαση 

που χρειάζεται εδώ. Ανάλαβε τον χαμένο έλεγχο του εαυτού σου και κύττα με ειλικρίνεια 

που βρίσκεσαι και τι σου ζητά η κατάσταση. Οι αδυναμίες σου σε εκθέτουν.   

Τείνεις να στρέφεσαι προς κατώτερα άτομα ή καταστάσεις, για ευχαρίστηση. Αυτό φέρνει 

δυστυχία. Αν η χαρά σου προέρχεται από πρόσκαιρη ευχαρίστηση και ο νους σου λειτουργεί με 

αστάθεια και όχι βάσει αρχών, θα οδηγηθείς σε αποτυχία. 
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 9 στην 4η  

Σταθμίζει το θέμα της χαράς    

Δεν του είναι εύκολο. 

  

 Αμφιταλαντεύεσαι για το  αν θα ενδώσεις σε αυτήν ή την άλλη  ευχαρίστηση ή όχι. Νιώθεις 

δύσκολα, αλλά τελικά αποφασίζεις να μην ενδώσεις. Απαρνείσαι το ποταπό για χάρη του ορθού. 

Αυτό είναι λόγος για «γιορτή». Αν αφήσεις πίσω σου τους εφήμερους και επιφανειακούς τρόπους 

για ικανοποίηση, θ αποφύγεις την ασθένεια και την ανησυχία και θ ανοίξεις δρόμο για την 

αληθινή χαρά, που προκύπτει από την εσωτερική δύναμη. 

  

9 στην 5η  

Δείχνει εμπιστοσύνη  στον κατώτερο άνθρωπο 

που πάντοτε κοιτάζει να κλέψει από τον ισχυρό  

Κίνδυνος.  

Η γραμμή υπαινίσσεται κίνδυνο. Πρόσεχε, γιατί επιλέγεις άτομα κατώτερα που έχουν κρυφή 

«ατζέντα», που η επίδραση τους είναι διασπαστική και μπορεί να θολώσει την αντίληψη και 

την κρίση σου,  αντί  για ενάρετα άτομα που μπορεί να σε στηρίξουν και να σε βοηθήσουν. Μην 

κάνεις συμβιβασμούς, γιατί η αντίληψη σου θολώνει και μπορεί να αποπροσανατολιστείς. 

Κινδυνεύεις να γίνεις εργαλείο του κακού και τελικά να εκτεθείς., να βλάψεις τον εαυτό σου 

και τους άλλους.    

6 στην 6η   

Εκμαυλισμός για την ευχαρίστηση. Είναι άξιο μομφής.  

    

Αντί να κατευθύνεις το δυναμικό σου προς τις αξίες που φέρνουν αληθινή χαρά, αναλώνεσαι στο 

κυνήγι κατώτερων απολαύσεων, που έτσι και αλλιώς δεν έχουν τέλος,, παρασύροντας και 

άλλους. Βρίσκεσαι στο έλεος της τύχης και δεν ορίζεις εσύ τι θες, γιατί άγεσαι και φέρεσαι από 

ό,τι θα μαγνητίσει τα κατώτερα κέντρα σου. Φθείρεσαι κι αν  δεν αντισταθείς σθεναρά σε αυτές 

τις τάσεις, θα επικρατήσουνε ολοκληρωτικά και θα υποστείς τις  συνέπειες. 

 

Γενικότερο συμπέρασμα από τις γραμμές: Η χαρά και η ευχαρίστηση χρειάζεται να έχουν ένα 

όριο και να μην γίνονται ποτέ εις βάρος των άλλων. Κάτι που ευχαριστεί εμάς, το ιδανικό είναι να 

έχει ωφέλεια και στο περιβάλλον μας. 

 

 


