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HEXAGRAMA 35: PROGREDINDO PAULATINAMENTE

JULGAMENTO
“PROGREDINDO PAULATINAMENTE, o forte príncipe, doando
às multidões numerosos cavalos, se une aos três [súditos] na
plena luz do dia.”
A situação é, em princípio, boa e auspiciosa para quem
obteve este hexagrama.
A não ser que alguma linha e um segundo hexagrama
digam o contrário, há uma forte probabilidade de o sujeito da
consulta obter sucesso e reconhecimento naquilo que tem em
mente.
Esse resultado gera satisfação e a possibilidade de ser
generoso, ajudando outras pessoas a também progredirem,
tanto no plano material quanto no plano social ou outros.
Há indicação de que o avanço é fácil e rápido, passando de
uma condição mais baixa para uma mais elevada, da mais
obscura para a mais clara, da mais estática para a mais
dinâmica, da mais trabalhosa para a mais fácil.
A existência de obstruções está latente em meio ao
progresso, como algo que pode atrapalhá-lo. Consistem em
impedimentos ao avanço, agindo sobre o objeto ou sobre o
sujeito da ação, tolhendo a ação, seja por um obstáculo físico,
real, que fecha o caminho, seja por um excessivo rigor, que pode
ser psicológico, burocrático, financeiro, metodológico ou de outro
tipo, prejudicando a pessoa.
Os modos de superação dos impedimentos são,
principalmente: a perseverança tranquila, esforçada e paciente,
a flexibilidade nos meios e a inflexibilidade nos fins, tudo
subordinado a uma compreensão clara, profunda e abrangente
da situação.
Assim, este hexagrama não só pressagia o progresso mas
também ensina como buscá-lo.
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IMAGEM
“A luminosidade se manifesta sobre a terra PROGREDINDO
PAULATINAMENTE.
O sábio, portanto, exibe em si mesmo esse potencial
luminoso.”
O conselho dado pela Imagem destina-se àqueles que
estão progredindo, que estão se elevando acima de uma dada
condição inicial que era plana, sem destaque, igual para todos.
Na situação de elevar-se, a pessoa se torna visível, tornase um alvo de atenção para aqueles que ficaram abaixo e para
todos em geral. Não é possível, nessa condição, ocultar a sua
luz. Então, ficando visível e sendo vista, a pessoa sábia revela,
de uma forma natural e franca, as suas qualidades, sem incorrer
no erro da vaidade ou do orgulho, pois não são as suas palavras
que proclamam as suas boas qualidades, mas sim os seus atos e
o seu próprio modo de ser.
1ª LINHA (6)
“Parece progredir, parece recuar, insistir é benéfico.
Não havendo confiança, ser tolerante não é um erro.”
A pessoa desta 1ª linha tem seu avanço completamente
bloqueado.
Apesar disso, ela pode agir - e o oráculo recomenda que
aja, que continue produzindo ou executando aquilo de que se
ocupa e que é o seu interesse na questão da consulta - mas não
pode levar adiante a sua ação: não pode expandi-la nem
apresentar seus resultados ao mundo.
A única perspectiva boa para essa pessoa é a de continuar
seu caminho obscuramente, resignadamente, com paciência e
com tranquilidade, corrigindo a rota à medida que avança, sem
pressa de alcançar seus altos objetivos. Se agir assim estará de
acordo com as possibilidades do momento e nenhum mal lhe
acontecerá.
Se tentar forçar o avanço apesar das advertências do
oráculo, em primeiro lugar não lhe adiantará de nada: nenhuma
mudança efetiva na sua situação atual lhe advirá desse
movimento; em segundo lugar ainda correrá o risco de ser mal
recebida, mal interpretada, criticada ou penalizada, ficando ainda
mais trancada do que está agora.
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Isso ocorre porque aquilo que a pessoa da 1ª linha deseja
atingir está muito longe dela. Ainda que consiga ter acesso
àquele elemento por vias normais, sem a interferência de
terceiros, ele está tão acima dela que não lhe dará importância,
não depositará confiança nas suas possibilidades e talvez até
julgue inconveniente ou importuna a sua aproximação.
Nada disso, porém, é culpa da pessoa ou consequência
direta do seu comportamento: são condições do momento,
exteriores a ela, que existem independentemente do que ela
faça. Por isso não é errado a pessoa ser condescendente e
tolerante consigo própria, pois ainda não assumiu o controle
sobre a sua própria situação.
Cumpre esperar ocasião mais propícia para avançar de
fato, mas não há previsão de tempo.
2ª LINHA (6)
“Parece progredir, parece se preocupar, insistir é benéfico.
Recebe esta grande bênção da rainha-mãe.”
O Yi Jing prevê dois momentos diferentes para a pessoa
que obteve esta linha.
No 1º momento a pessoa avança no sentido desejado, mas
não está tranquila. Por quê?
Pode ser porque ela ainda não consiga ver o fim da sua
busca ou da sua luta, o qual ainda está muito distante, e isso a
deixe desanimada. Pode ser porque a sua tarefa lhe pareça
demasiado pesada e extensa, e com pouco proveito próprio.
Pode ser porque ela se desgoste com a obscuridade da sua
atuação, com a modéstia da sua posição, quando o que desejaria
era brilhar ao sol. Pode ser, finalmente, que a sua tristeza
advenha da sua solidão, pois ela, embora pertença a um grupo e
esteja bem inserida nele, inclusive com forte sentimento de
solidariedade, não possui, quanto ao assunto da consulta,
alguém com quem possa realmente compartilhar anseios,
receber ou dar apoio.
Apesar de tudo isso, a pessoa está no rumo do progresso,
da ascensão, e o oráculo lhe recomenda a manutenção das ações
empreendidas, afirmando que elas chegarão a bom termo.
No 2º momento a pessoa é surpreendida por um sucesso
inesperado, um acontecimento ou um resultado que a deixam
satisfeita.
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Esse fato positivo tem origem ou no passado, em ações
anteriores que agora dão seus frutos, ou em alguém que ocupa
uma posição de importância no assunto da consulta ou na vida
da pessoa da 2ª linha e que, vendo a sua atuação, sua correção,
seu empenho, companheirismo e modéstia, decide promover
algo em seu favor ou simplesmente reconhece o seu valor, o que
a deixa feliz.
Na continuação de seu caminho, a pessoa da 2ª linha não
poderá avançar sempre rapidamente - porque realmente tem
obstáculos agora e os terá também depois, embora de tipo
diferente - e terá talvez que se contentar com um pouco menos
do que pretendia. Mesmo assim deve se manter no seu rumo,
ser constante nas suas ações e nos seus objetivos, porque a
tendência é de que isso lhe seja benéfico.
3ª LINHA (6)
“Todos concordam, o erro desaparece.”
A pessoa da 3ª linha, se tivesse que atuar sozinha, não
teria condições de avançar, apesar da muita vontade que tem
disso. No entanto, como, no assunto da consulta, ela tem a
confiança e o apoio dos que a rodeiam, consegue progredir e
deixar para trás aqueles fatores que lhe davam ensejo para errar
e atrasar o seu avanço
Ela se mostra solidamente fundamentada em si mesma,
mas ainda assim receptiva aos outros. Demonstra aspiração de
elevar-se. Todos acreditam nela, principalmente aqueles que já
conseguiram alcançar as posições mais desejáveis no momento e
que, portanto, mais podem ajudá-la.
O caminho dessa pessoa, porém, não chegará logo à
estabilidade e realização plenas, conforme seria seu desejo: há
um período de instabilidade e de escassas possibilidades pela
frente, em decorrência mesmo do progresso atingido agora.
4ª LINHA (9)
“Parece progredir como um esquilo voador, mas deve insistir
com prudência.”
Na questão da consulta, a pessoa da linha 4 parece forte e
está numa posição aparentemente privilegiada, embora de fato
não o seja.
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Ela goza da confiança de alguém que detém poder ou
autoridade e é correto, simples, inteligente e aberto à sua
influência. Ao mesmo tempo, tem acesso aos que estão lutando
por melhorar de condições, que não vêem muitas perspectivas
pela frente e que se apegam a ela, dando-lhe apoio total, porque
ela representa para eles uma possibilidade de ascensão. Essas
duas realidades antagônicas podem ser dois aspectos dela
mesma que rivalizem entre si.
Ela possui uma ligação forte com alguém ou com alguma
tendência desse segundo nível, e essa ligação particular tende a
fazer com que esqueça seus deveres de lealdade para com os
outros. Pode levá-la a querer usar de quaisquer meios para
alcançar o sucesso para si e para aquele ou aquilo com quem se
sente unida.
Se ela se mantiver firme nesse objetivo e no tipo de ações
que vêm empreendendo, é bem provável que consiga progredir e
alcance rapidamente uma posição de prestígio. No entanto, este
progresso fácil, rápido e sem muita preocupação com o que é
correto deverá levá-la a um desmoronamento também rápido,
derivado da descoberta e exposição dos seus erros, onde os
grandes lhe terão retirado o apoio e os pequenos de nada lhe
servirão.
Na verdade, o caráter da pessoa da 4ª linha não é mau em
si: o que acontece é que ela talvez acabe agindo mal por estar
numa posição inadequada ao seu tipo de personalidade. Ela
possui capacidade de planejamento e liderança, e não pode agir
com soberania; possui ambição de ascensão e desejo de agir
autonomamente, mas está ligada aos que não podem ascender
sozinhos e se agarram a ela, pesando-lhe os movimentos;
conseguiu superar um obstáculo considerável, mas caiu no meio
de outro, onde corre o risco de ficar estacionada ou de
despencar. Essas condições conflitantes exigem que ela aja com
muita prudência e mantenha sobre si um controle muito grande,
a fim de não cometer erros nem ceder à tentação de utilizar
todas as suas habilidades para conseguir avançar de qualquer
maneira, mesmo que seja ilicitamente, o que a faria correr riscos
sérios.
Por isso o conselho para o sujeito da 4ª linha é de que
tente avançar de outro modo, fazendo outras coisas, se
relacionando de outra maneira com as pessoas ou procurando
outras pessoas. Enfim, que busque adaptar os seus objetivos às
suas possibilidades reais, sem querer dar o passo maior do que
as pernas.
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5ª LINHA (6)
“O remorso desaparece. Perdendo ou ganhando, não fique
ansioso: avançar, ainda que desordenadamente, é benéfico;
nada que não seja favorável.”
A pessoa para quem saiu a 5ª linha está indiscutivelmente
em ascensão, no caminho do sucesso e do reconhecimento
pressagiados pelo hexagrama. Conta com apoio no plano mental
e no plano material. Inspiradas pela sua energia contagiante,
pessoas se motivam a lhe dar ajuda intelectual e braçal. A
perspectiva é de formar, mais adiante, uma equipe dinâmica,
harmônica e criativa com essas pessoas, ou com outras.
Ela progride sem atropelar ninguém: atua com suavidade e
se identifica com os que estão na luta para ascender.
Não deve lamentar nenhuma das suas ações passadas,
pois foram elas que a conduziram até aqui. Também não deve se
impressionar com sucessos ou insucessos parciais, pois eles
pertencem apenas ao momento e não vão afetar a marcha do
seu progresso.
A pessoa conseguiu superar os obstáculos até agora e,
encorajada, consegue superar também as presentes dificuldades.
O oráculo recomenda o avanço, recomenda que a pessoa
tome iniciativas - de acordo com os outros e com as
circunstâncias - e avisa que os movimentos atuais darão bons
resultados, pois todos os fatores são favoráveis.
A previsão para o futuro confirma essa maré de boa sorte e
o avanço desimpedido.
Apesar disso, a pessoa poderá ficar ansiosa, preocupandose com o resultado dos seus empreendimentos. Essa
preocupação, entretanto, se sobrevier, só fará garantir ainda
mais o sucesso, pois provocará um aumento da precaução, da
busca de segurança em todos os passos.
6ª LINHA (9)
“Progredir dando chifradas só deve ser cogitado quando
usado para reprimir [sua] cidade, ser prudente traz benefícios
e nenhum erro, insistir envergonha.”
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A pessoa da 6ª linha progride e atinge uma alta posição
(alta dentro da situação da consulta) onde tem ascendência
sobre os elementos poderosos e sobre os comuns.
Empolgada com a força que adquiriu, ela gostaria de
continuar avançando rapidamente, de modo agressivo e
inconsequente, derrubando tudo o que estivesse no seu
caminho. Porém, o oráculo adverte que tal atitude não seria
ética, que seria admissível apenas quando se tratasse de
defender as conquistas já realizadas, ou ainda para obrigar-se a
si mesma a uma atuação mais decidida e mais correta, caso seu
caminho ainda não estivesse claro. Se for simplesmente para
avançar, não deve manter essa atitude agressiva. Se insistir em
agir dessa maneira, isso lhe será motivo de vergonha.
Mas a pessoa tem visão penetrante e é capaz de perceber
o quanto esse comportamento é errado e o arrependimento que
acarretaria; se recorda também das dificuldades que ela própria
superou e que outros ainda têm de enfrentar para atingir o
desenvolvimento desejado, e isso faz com que seja prudente ao
avançar.
Em breve, vendo o montante das suas realizações, o tanto
que conseguiu progredir, sentirá voltar o ímpeto de avanço
avassalador. Se, nessa altura dos acontecimentos, modificar a
sua atitude social e mantiver o impulso de progresso, mas de
uma maneira mais compassiva e maleável, menos egoísta e
dura, então estará agindo corretamente.
Em resumo, o principal para a pessoa da 6ª linha, neste
momento, é controlar a sua agressividade, atacando só o que
ameaça a sua posição, as suas conquistas, e disciplinando-se, de
modo que o seu progresso não seja destrutivo.
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