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HEXAGRAMA 46: CRESCENDO SUAVEMENTE

JULGAMENTO
“CRESCENDO SUAVEMENTE exerce-se uma influência
primordial.
É útil ver o grande homem, não fique ansioso porque marchar
decididamente para o sul é benéfico.”
Obter este hexagrama na consulta ao oráculo revela que
aquilo sobre que se pergunta tem plena possibilidade de dar
certo, está em franca ascensão.
Essa mudança para melhor, para uma posição mais
elevada
(podendo
ser
mais
elevada
socialmente,
economicamente, politicamente, espiritualmente, fisicamente,
geograficamente ou de outro modo) exerce uma influência
fundamental em toda a realidade abrangida pela questão da
consulta, e/ou confere, ao sujeito da consulta, poder de influir no
fluxo das coisas.
O processo de crescimento se dá através da dedicação ao
assunto em foco, aliada a uma dócil adaptabilidade às
circunstâncias.
Em algum momento poderá haver ocasião para um
empuxo mais decisivo, mas a tônica principal do movimento é
esta: dedicação ao objetivo e conformação às circunstâncias.
Não basta haver uma tomada de decisão, e geralmente o
processo é lento. Um apressamento superficial do movimento ou
uma inversão da ordem normal dos passos a serem dados
prejudicariam o avanço rumo ao sucesso, ao invés de abreviá-lo.
Apesar de não ser um movimento necessariamente alegre,
também não é tenso nem agressivo, e deve ser conduzido com
boa disposição de humor. Inclusive, o oráculo recomenda
expressamente que se evite a ansiedade, uma vez que o bom
resultado é garantido.
O bom resultado, aqui, é o êxito decorrente de um
trabalho, de um esforço, de uma ação desenvolvida
harmoniosamente com outras pessoas, ou do deslocamento na
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direção do sul ou na direção do que é alto, elevado, superior, na
matéria da consulta. O consulente é que deve ver qual ou quais
desses casos se aplica à sua situação específica.
Como a mudança prevista é muito grande e de larga
repercussão, é recomendado ainda que o sujeito da consulta
aproveite esta ocasião para aconselhar-se com alguém mais
sábio ou experiente, porque isso lhe trará benefícios e alegrias.
Por outro lado, pode ser simplesmente um encontro positivo e
produtivo com alguém que detém algum poder na matéria da
consulta o que dará motivo para contentamento.
Convém salientar ainda que a pessoa tem e terá apoio
durante todo o processo de crescimento aqui enfocado.
Essa é a previsão geral para quem obteve este hexagrama
sozinho, sem linhas mutantes, ou para quem o obteve como
segundo na consulta, revelando essa situação positiva como o
provável desfecho dos processos indicados pelo hexagrama
obtido como primeiro e eliminando, assim, qualquer preocupação
do consulente quanto ao assunto.
Se houve linhas mutantes, elas podem alterar essa
previsão, colocando-lhe senões ou adendos, ou podem,
simplesmente, explicar melhor os meios e circunstâncias do
crescimento.
De algum modo a mudança preconizada por este
hexagrama é, em princípio, irreversível: as situações evoluem e,
mesmo que não fiquem para sempre no ponto superior
alcançado, também não retornarão mais ao ponto em que
estavam.
IMAGEM
“Do centro da terra nasce a madeira, CRESCENDO
SUAVEMENTE.
O homem sábio, usando sua capacidade de conformar-se,
acumula o pequeno para alcançar grandes alturas.”
Como a madeira que cresce do interior da terra,
ascendendo da condição de raiz - inferior e invisível - para a
condição de caule - superior e visível - assim a pessoa sábia,
quando deseja ou precisa elevar-se, dedica-se completamente à
tarefa e, através de um esforço discreto, imperceptível em cada
passo, vai avançando em direção ao seu objetivo. Ao atingi-lo,
sua nova posição aparecerá naturalmente.
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1ª LINHA (6)
“Crescer apropriadamente é muito benéfico.”
A 1ª linha mostra a pessoa que, mesmo sem muita energia
ou autoridade, e sem ajuda direta, consegue crescer, progredir
na matéria da consulta, apenas com o poder da persistência e da
docilidade, da adaptabilidade.
Para obter esse bom resultado é claro que ela não enfrenta
oposição. Embora atuando por conta própria, usufrui da
concordância e aprovação dos seus pares, com quem vem a se
unir, formando um todo coeso, solidário e harmônico.
2ª LINHA (9)
“Havendo confiança, então é conveniente e útil oferecer um
sacrifício frugal, nenhum erro.”
Esta linha mostra a pessoa conseguindo crescer através da
sua fé, da sua confiança no resultado dos movimentos que a
põem em contato direto com aqueles que detêm o poder na
questão da consulta.
Havendo essa ligação, mesmo uma pequena ação ou um
pequeno esforço tendem a dar certo, pois já existirá uma
predisposição a favor da pessoa, que a sua confiança e modéstia
só farão aumentar.
O importante é ela cultivar o que quer, com fé e
persistência, pois isso lhe trará felicidade.
3ª LINHA (9)
“Crescendo numa cidade vazia.”
Não há dúvidas de que a pessoa indicada por esta linha
consegue avançar no caminho que tem em frente, sem
dificuldade. Talvez, porém, não ganhe nada com isso, ou talvez
isso seja algo vazio de significado para ela.
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A facilidade de seu progresso deriva da ausência de
oposição: o caminho está livre. A presença de ajudantes e de
fatores favoráveis reforça a facilidade do avanço.
No entanto, como tudo vem de graça, também não há
mérito nesse progresso.
Além disso, a pessoa corre o risco de, ao avançar
vitoriosamente numa determinada direção, eliminar outras
possibilidades melhores e carregar consigo, envenenando as
conquistas obtidas, lembranças do que deixou de lado e ficou
perdido. Seria o passado envenenando o presente e o futuro. Se
for para ser assim, é melhor tomar outra direção.
Querendo continuar nesta direção - cujo caminho é fácil,
está aberto e dará certo - que o faça com confiança e inteireza
da vontade, sem ficar pensando nas outras possíveis
possibilidades: ou prossegue sem se preocupar, ou procura outro
rumo.
4ª LINHA (6)
“O rei usa sua influência no monte Qi. Benéfico, nenhum
erro.”
Esta linha mostra a pessoa já numa posição elevada, no
local que lhe é apropriado, exercendo atividades entre aqueles
que lhe são semelhantes em grandeza e posição sem, porém,
tentar suplantá-los e sem orgulho ou arrogância, mas
simplesmente dedicada às suas responsabilidades, o que está
correto e lhe garante o favorecimento de pessoas e
circunstâncias, toda sorte de benefícios.
Essa evolução feliz do indivíduo ou da situação como um
todo tende a continuar e perdurar, contanto que a pessoa cuide
de se manter no cargo e no local apropriados. Deslocada, ela não
conseguirá mais nada.
Resumindo, a pessoa já está num lugar e posição elevados
e certos para ela; tem que tratar de manter-se ali.
5ª LINHA (6)
“Insistir é benéfico caso se cresça gradualmente.”
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A pessoa, conforme mostra esta linha, consegue chegar
onde quer e ter suas aspirações plenamente atingidas, contanto
que se conforme em avançar - e elevar-se - gradualmente, por
etapas.
Se as suas ações atuais estão promovendo um crescimento
progressivo, então deve continuar com elas, pois a ascensão
assim obtida lhe será benéfica: chegará a uma posição de
importância e abundância, onde será útil e generosa para todos
os que precisarem dela, inclusive para os seus relacionamentos
atuais, que são profundos e valiosos.
Isso é verdade especialmente se esta foi a única linha
mutante obtida.
6ª LINHA (6)
“Crescendo na escuridão, é conveniente aqui insistir sem
relaxar.”
Esta linha mostra a pessoa que já progrediu muito naquilo
que constitui a matéria da consulta, mas que agora está com o
caminho à sua frente escurecido.
Se, apesar de o caminho estar oculto, encoberto, a pessoa
tiver que prosseguir, precisará manter a moderação e o
equilíbrio como norma de conduta, pois as perspectivas são de
incerteza,
dispersão,
prejuízo
ou
empobrecimento,
e
esgotamento ou exaustão; enfim, tudo o que é relacionado com
perda.
Para chegar até este ponto elevado a pessoa teve algum
impulso e apoio, porém aqui ela adquire independência de
pensamento e autonomia de ação, e passa a poder servir de
modelo para os outros em vez de ter de segui-los, atendê-los ou
servi-los. Com isso, por outro lado, ela também passa a contar
apenas consigo mesma.
A posição é delicada.
Devido à previsão de perda, se a pergunta se refere a
alguma ação por empreender, a pessoa talvez não deva
empreendê-la por enquanto, caso tenha essa opção. Se não tiver
a opção de não fazer o que estava sendo cogitado, ou se se trata
de uma situação consolidada, deve insistir unicamente,
estritamente, naquilo que já foi começado.
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Se esta foi a única linha obtida, a pessoa deve preparar-se
para, num futuro próximo, ter de refazer ou consertar alguma
coisa feita ou acontecida agora.
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