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O B E C N A S Y T U A C J A:

Heksagram 33
Masz tak potężne siły przeciw sobie, że musisz się przed nimi wycofać. Ta zmiana kierunku nie jest
poddaniem się. Pozostajesz nie tknięty przez swoich wrogów, tak jak niebo nie tknięte jest przez
szczyt górski. Odwrót nie musi być desperacką ucieczką, może być godnym wycofaniem się. Kierunki
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są względne. Każdy zwrot można zmienić w drogę naprzód przez zmianę celu. Poprawę
przepowiedzianą w wyroczni możesz osiągnąć przez spokojne i celowe wycofanie się. Nie możesz
natomiast uniknąć rozczarowania z powodu Twojego obecnego kierunku. Strzeż się nienawiści do
tych, którzy sprawili Ci zawód. Nienawiść jest otępiającym balastem. Natchniony jogin potrafi kochać
swoich wrogów. Naturalny mądry człowiek z wyroczni po prostu odsuwa się od tych, którzy stanowią
jego przeciwieństwo. Nie może ich kochać. Nie żywi do nich nienawiści. Jego stosunek do
otaczającego świata staje się nieemocjonalny. Zwraca się ku wnętrzu, ku sobie, albo przystaje do
grona tych, których może kochać.
Związek: Ty i partnerka jesteście w konflikcie. Partnerka celowo uniemożliwia porozumienie i
współdziałanie, które Ty uważasz za zasadnicze w waszym związku. Jeżeli dalej będziesz próbował
wciągać partnerkę w sytuacje, których ona chce uniknąć, to ją jeszcze bardziej oddalisz. Poddaj się
skłonnościom partnerki, jeżeli cenisz ten związek, i ciesz się tym co masz. Strzeż się rozwijania
negatywnych uczuć do partnerki. Nie mogą one być składnikiem w ponownym, pomyślnym
przystosowaniu się. Musisz nauczyć się polegać na sobie w tym, czego partnerka Ci nie daje.
Rozwój duchowy: W praktyce duchowej, nic co spotykasz, nie powinno Cię powstrzymać czy
hamować. Wraz ze zmianami w Twoim doświadczeniu zmienia się wiedza o przemianach Jedności i
Wielości. Niezależnie od tego, co powiesz na temat tych zmian, będziesz się rozwijał. Prawdziwa
ścieżka do oświecenia jest zawsze zmienna, nigdy z góry nie ustalona, zawsze przyzwalająca, chętna
do zmian i rozwoju. Twoja praktyka duchowa stała się statyczna. Odmawiasz przyjęcia doświadczeń i
myśli, które nie pasują do drogi, jaką wybrałeś. Czujesz, że spotykasz wrogą siłę, gdyż Twoje obecne
duchowe doświadczenia nie odpowiadają wyobrażeniom płynącym z poprzednich doświadczeń.
Opozycją jest Twoja własna przeszłość. Twoje założenia i sztywne wierzenia sprzeciwiają się biegowi
czasu i wydarzeń. Jest to tylko jedyna droga, której nigdy nie można wybrać - można nią tylko iść. Iść
bez widocznego postępu, bez określonego kierunku i bez rozwoju - wszystko to bowiem jest
złudzeniem. Istnieje tylko nieuchronny, wieczny ruch teraz.
P R Z Y C Z Y N Y Z M I A N Y S Y T U A C J I:

Linia zmienna 2
Oddalając się od wrogich sił, związałeś swój los z kimś mocniejszym, kto także się od nich odsuwa.
Jego siła wyprowadzi Cię z opresji bezpiecznie.
Linia zmienna 3
Twoje cofanie się przed wrogimi siłami zostało zahamowane przez nieoczekiwane wtrącenie się
trzeciej siły. Jesteś przygnębiony i grozi Ci niebezpieczeństwo. Jeżeli w jakiś sposób potrafisz odkryć
wspólnotę interesów z nowoprzybyłym, może on nie hamować Twojego odwrotu, ale go
przyspieszyć.
Linia zmienna 5
Wszyscy zagrożeni tą samą wrogą siłą dostrzegają swój wspólny cel i zależności. Wszyscy bez
wielkich dyskusji zgodzili się współpracować, aby pomyślnie wycofać się. Jeżeli takie nastawienie się
utrzyma, to wszystko ułoży się dobrze.
S Y T U A C J A P O P R Z E M I A N I E:

Heksagram 64
Młody lis skaczący przez strumień jest przysłowiowym chińskim lisem. Jeżeli idzie zbyt odważnie nie tak jak mądrzejszy, starszy lis - prawdopodobnie zmoczy ogon. Przy końcu próby jego pewność
siebie osiąga szczyt: czuje suchy grunt pod nogami, osłabia czujność i ogon wpada do wody.
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Usiłujesz zrozumieć dziwną, niezwykłą sytuację. Ty oraz inni ludzie jesteście tak desperaccy, tak
sobie nieprzychylni, tak się nie rozumiejący, że musicie żyć w stanie ustawicznej czujności i
gotowości. W żaden sposób nie możesz przewidzieć reakcji innych na to, co robisz. Uniemożliwia Ci
to przewidywanie i kierowanie konsekwencjami Twojego postępowania. Do tej pory szczęściło Ci się
w drodze na oślep. Nie pozwól, aby dawny sukces Cię omamił, abyś uwierzył, że posiadasz coś w
rodzaju szóstego zmysłu do radzenia sobie z niespójnymi, chaotycznymi elementami w Twoim życiu.
Uważaj na siebie. Możesz nagle zaplątać się w coś, czego z ogromnym wysiłkiem próbowałeś uniknąć.
Związek: Ogień kieruje się ku górze. Woda zmierza w dół. Gdy ogień jest nad wodą, tak jak w tym
heksagramie, to ich związek nie jest możliwy. Dlaczego Ty i partnerka jesteście razem? Jesteście tak
różni od siebie, że wszelkie porównania lub mówienie o kontrastach jest zbyteczne. Zbadaj motywy
swojego przywiązania do partnera. Możliwe, że nie mają one z nim nic wspólnego. Jeżeli tak jest, nie
ma sensu utrzymywać związku. Istnieje jednak możliwość, aby ogień powyżej i woda zespoliły się.
Ogień można np. rozpalić na lodzie. Jeżeli Ty i partnerka jesteście częścią grupy, religijnego wyznania,
komuny, czy po prostu rodziny, to wasz pozornie bezpodstawny związek może odegrać pozytywną
rolę na tle większej grupy społecznej.
Rozwój duchowy: Niektóre Twoje działania są sprzeczne z Twoją duchową wrażliwością oraz z
podstawowymi zasadami odpowiedzialności i postępowania. Czujesz, że te "niektóre sprawy"
pozostają na "niższym planie" niż sprawy duchowe, możesz więc obniżyć swoje zasady. Żadna
praktyka nie ma przewagi nad inną. Życie materialne, emocjonalne i duchowe splatają się w Twoim
życiu i są jednością. Pomniejszenie jednej z nich oznacza zredukowanie wszystkich.
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