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HEXAGRAMA 5: ESPERANDO SEM INQUIETAR-SE 
 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“ESPERANDO SEM INQUIETAR-SE e tendo confiança, se exerce 

uma influência manifesta; insistir é benéfico. 
É conveniente atravessar o grande rio.”  

 

Este hexagrama revela uma situação em que o que se tem 
em vista não acontecerá por enquanto. Aquilo que o consulente 

quer fazer, o que ele gostaria que acontecesse ou que imagina 

que pode acontecer, não  vai ocorrer neste momento: há que 
esperar. O momento atual é o da espera. 

Para questões muito amplas, obter este hexagrama pode 
indicar também que nada de marcante ou de muito importante 

vai acontecer por agora, e que o período atual será como que de 
espera de algo maior. 

Para assuntos nos quais o desejo do sujeito da consulta 
seria avançar e resolver tudo de uma vez este hexagrama é 

claramente uma recomendação para aguardar, porque há 
perigos - ou problemas, dificuldades - pela frente. 

A espera inclui a preparação, sem ansiedade. É bom 
promover a alimentação dos vários componentes da situação, de 

modo a capacitá-los a dar a resposta adequada quando chegar a 
hora para isso. O momento atual é, por exemplo, próprio para o 

treinamento de um competidor, o estudo de alguém que vai 

prestar um exame, o fortalecimento de alguém que vai se 
submeter a uma cirurgia, a reserva de capital para um 

empreendimento, etc. O hexagrama mostra os olhos, os ouvidos 
e a boca como vias de alimentação da pessoa, sendo que a 

dificuldade maior, se houver, se manifestará no ouvir. 

Todas as ações enérgicas, criativas e expansivas estão 

impedidas. As ações que se pode - e deve - executar agora são 
as ações metódicas, controladas e minuciosas. Tudo o que 

envolve autoconhecimento e conhecimento das circunstâncias 
está liberado. 
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A insistência naquilo que se quer e que se faz em função 
desse querer é importante para o sucesso futuro: deve haver 

uma constância de objetivos, de métodos, de procedimentos. 
Deixadas por si sós as coisas dificilmente chegarão aonde nós 

queremos. 

A confiança é fundamental: tanto ter quanto inspirar 

confiança. É preciso acreditar que aquilo que esperamos é 
possível e válido, e é preciso acreditar na capacidade da pessoa 

que será o agente do acontecimento esperado. Sem isso não há 

espera útil. 

A demora no acontecer é devida a que aquilo que se 

espera enfrenta uma separação: há alguma coisa, inclusive o 
próprio tempo, que separa o momento atual do momento da 

realização, gerando o período da espera. Também pode ser uma 
separação de ordem interna (um conflito ou uma falta de 

unidade dentro da própria pessoa que deve agir) ou de ordem 
externa (um desequilíbrio ou uma desconexão nas condições 

vigentes, ou um desacordo da pessoa com essas condições). De 
qualquer forma, a separação atual domina o campo de ação e 

não é desta vez que ela é superada. Permanece. Por isso a ação 
do hexagrama não passa da espera, e não adianta inquietar-se. 

Vemos também neste hexagrama um componente de 
idealismo, de altas metas, quase sobre-humanas, que inspiram e 

animam o consulente quando as contempla, mas que, para 

serem realizadas, têm que ser transpostas para as suas 
possibilidades reais. 

Para saber as suas possibilidades reais, a pessoa deve 
descer ao fundo de si mesma e das suas circunstâncias. A partir 

do conhecimento aí adquirido, deve percorrer minuciosamente o 
caminho em direção ao seu ideal, não esmorecendo diante de 

nenhum obstáculo, usando a inteligência para encontrar as 
passagens mais fáceis, incorporando a si tudo o que lhe possa 

ser útil e deixando de lado o inútil, sem se deter nunca.    

Isso é o que o Yi Jing ensina que se deve fazer, quando 

obtivermos este hexagrama em resposta a uma consulta sobre 
algo a que aspiramos muito. Infelizmente, ele ensina também 

que não vamos atingir o ideal já: o tempo atual é de espera, 
incluindo a preparação. 

Essa é a previsão geral para quem obteve este hexagrama 

sozinho ou como segundo da consulta. Quem obteve linhas 
mutantes encontrará nelas orientação específica sobre a sua 

situação particular dentro do quadro geral da espera.   

O conselho da Imagem, abaixo, aplica-se a todos os casos. 
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IMAGEM 

 

“As nuvens se elevam no céu, ESPERANDO SEM INQUIETAR-

SE. Assim, a pessoa sábia bebe, come, festeja e se diverte.” 

 

O conselho para quem obteve este hexagrama na consulta 
ao oráculo é basicamente o de não se inquietar com a espera. 

Não se pode apressar os acontecimentos. Nada acontece 
corretamente antes da sua hora própria. Uma vez que o 

momento é de esperar, o sábio é esperar preparando-se, de 
corpo e de espírito, para aquilo que se espera. A preparação do 

corpo, ou das condições materiais, consiste no comer e no beber, 
ou seja, na alimentação, no abastecimento, na provisão de todas 

as substâncias que serão necessárias quando chegar o momento 
de agir. A preparação do espírito, ou das condições psicológicas, 

consiste na manutenção da alegria, do convívio com amigos e do 
bom humor, a fim de estar com tranqüilidade e boa disposição 

mental quando chegar o momento de agir. Nenhuma das duas 

atitudes será possível se a pessoa se impacientar, se revoltar, se 
inquietar com a espera; por isso a calma é o conselho básico. 

 

 

1ª LINHA (9) 

 

“Esperando no subúrbio é conveniente e útil manter-se 
inalterável, nenhum erro.”  

 

A pessoa da 1ª linha, embora esteja ainda muito longe de 

alcançar aquilo que deseja, está numa situação bastante 
tranqüila e cômoda, de modo que não lhe é custoso esperar, 

como tem que fazer. 

Ela está bem inserida no seu meio, numa posição que não 

é a melhor possível mas que lhe é adequada; está bem 
relacionada, tanto coletiva quanto individualmente; está, com 

relação ao assunto da consulta, sem nenhuma ameaça de 
perigo, dificuldade ou ataque de inimigos. Sendo assim, não é 

errado que ela espere, onde está, pela ocasião propícia para agir 
ou pela ocorrência de algum acontecimento que não depende 

dela. 
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Porém, essas mesmas condições favoráveis podem levar, 
no futuro, a uma acomodação: como o objetivo está muito 

distante e a posição é confortável, a pessoa da 1ª linha pode-se 
deixar ficar por ali mesmo, sem buscar mais mudanças. Isso não 

será bom porque a pessoa ficará completamente isolada daquilo 
que queria alcançar inicialmente, ficará parada no tempo, 

esquecida por todos, inútil. Será que aí ela poderá alcançar o 
que espera?  

Sugiro que o consulente se recorde da orientação contida 

no JULGAMENTO, de que o tempo de espera também deve ser 
um tempo de preparação, e realmente se prepare para agir ou 

para buscar os acontecimentos, ao invés de simplesmente se 
acomodar. 

 

2ª LINHA (9) 

 

“Esperando na areia, mantendo as palavras no mínimo, 

acaba sendo benéfico.” 

 

O oráculo nos mostra o sujeito da 2ª linha ainda longe de 
conseguir o que espera, porém numa situação relativamente 

estável e satisfatória. Relativamente estável porque ele não 
seria, em princípio, a pessoa mais adequada para a posição em 

que está, e a sua base de apoio não é muito firme. Porém, como 
nenhum fato concreto o ameaça, se ele se abstiver de palavras 

de crítica e/ou contestação, e não se expandir muito, de um 
modo geral, pode permanecer naquela posição e aguardar uma 

mudança positiva. 

Dentro do seu contexto mais próximo ele está bem 

entrosado e, no seu íntimo, está contente. Mas não possui, no 
momento, relacionamentos fora dali que possam ajudá-lo quanto 

ao assunto da consulta, e talvez isso contribua para a demora na 
realização do que espera. 

Mas, também no seu íntimo, a pessoa da 2ª linha quer 

alguma coisa, e há uma determinação latente na sua vontade, 
de modo que, no futuro, finalmente ocorrerá aquilo que 

esperava, e de uma maneira espontânea. Não será necessário 
ela se esforçar, correr atrás do alvo. Apenas, tendo-se preparado 

anteriormente, quer dizer, no momento presente desta consulta, 
deverá ter ainda paciência e esperar mais um pouco que o alvo 

ficará ao seu alcance, ou acontecerá o aguardado. O presente é 
o momento da espera e preparação; o futuro é o da realização. 
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3ª LINHA (9) 

 

“Esperando no lodo provoca a chegada do invasor.” 

 

A 3ª linha mostra a pessoa tendo avançado um pouco 
demais e estando, por causa disso, numa situação muito 

insegura. Se isso ainda não aconteceu, esta linha é um alerta 
para que a pessoa não se coloque em tal situação, que é a 

seguinte: 

Sendo (ou sentindo-se, em relação ao assunto da 

consulta), forte, impetuosa, destemida, determinada e também 
um pouco inconseqüente e bazófia, a pessoa da 3ª linha avança 

até muito perto daquilo que deseja ou que teme. Nesse ponto as 
coisas se complicam, já não são tão fáceis e ela vê que não tem 

condições de avançar mais para enfrentar, e vencer, o obstáculo 

ou a etapa que falta para a consecução do seu objetivo.  Mas ela 
já se envolveu tanto que também não pode mais voltar atrás. 

Então não pode fazer nada, é obrigada a esperar. 

Como está numa posição altamente vulnerável e visível, 

sem meios de se defender, torna-se alvo fácil para aqueles que 
são contrários aos seus projetos ou que querem mesmo 

prejudicá-la, e será vitimada por qualquer circunstância adversa 
que sobrevenha. 

Como essas coisas aconteceram devido à falta de cautela e 
sensatez da pessoa, que avançou além dos seus limites, e como 

não há mostras de que ela tencione, no momento, modificar o 
seu comportamento inconseqüente, a situação tende a ficar 

como está ou a agravar-se, no futuro. 

Concluindo: primeiro, o tempo é de espera, logo, não 

adianta querer avançar  muito; segundo, ao se mover, a pessoa 

deve ter muito cuidado para não ir parar numa posição ainda 
mais insegura (já que tem que esperar, é melhor que espere 

numa posição sólida, segura); terceiro, uma vez que a pessoa 
não conta com a ajuda de outros nesta situação, deve 

determinar a extensão dos seus passos ou das suas expectativas 
pela extensão dos seus próprios recursos e capacidades, e pela 

distância que a separa do objeto da espera.  

 

4ª LINHA (6) 

 

“Esperando no sangue, sai por si mesmo da fossa.”  
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A pessoa da 4ª linha está, com relação ao assunto da 
consulta, numa situação muito negativa. 

Ela talvez tenha agido precipitadamente, sem muito 
preparo e reflexão, guiada pela inconseqüência, pela teimosia ou 

pela obstinação, e agora se vê imersa numa situação 
desconfortável ou mesmo perigosa, que ela não está preparada 

para enfrentar: não possui a força e a coragem necessárias para 
encarar e vencer um elemento antagônico externo; nem 

tampouco para encarar-se a si mesma, identificar o que 

realmente deseja, o que pode esperar conseguir, e vencer-se a si 
mesma, se necessário. 

No entanto, ela possui suficiente clareza de visão para 
compreender, ainda que intuitivamente, a gravidade do seu caso 

e poderia, se se dispusesse a isso, efetuar pelo menos as 
análises de si própria e da sua posição, e tomar a decisão de sair 

da situação complicada e trancada em que se encontra. 

Segundo o Yi Jing, a única alternativa boa para a pessoa 

da 4ª linha é abandonar a sua posição atual: ela precisa 
modificar alguma coisa - ou o objeto da espera, ou o seu modo 

de atuação, ou a si mesma. Sozinha ela talvez não tenha a força 
e a coragem necessárias para isso, mas com a ajuda dos que a 

rodeiam, ouvindo com atenção os conselhos amigos, ela poderia 
sair da complicação em que está, pois mantém sólido 

relacionamento com amigos e/ou familiares, e tem boas relações 

com conhecidos e/ou colegas. No caso de a espera ser 
relacionada com um assunto exclusivamente individual, a pessoa 

também poderia buscar apoio no ideal que a anima, na 
intensidade do seu desejo e da sua fé, porém fazendo uma 

reformulação das metas para adaptar o ideal ao real. 

Caso a pessoa insista em permanecer obstinada na sua 

posição atual, sem mudar, seja por iniciativa própria, seja por 
aceitar aconselhamento alheio, ficará, no futuro, em situação 

ainda pior. 

 

5ª LINHA (9) 

 

“Esperando pela comida e bebida, é benéfico insistir.”  

 

Conforme a previsão geral deste hexagrama, também a 
pessoa a quem se refere a 5ª linha está na situação de espera. 

Sabendo, tanto racionalmente quanto intuitivamente, que não 
vai alcançar o que deseja por enquanto, ou que aquilo que 
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aguarda ou que teme não ocorrerá neste momento, ela não se 
deixa perturbar por isso e espera tranqüila e alegremente. 

Quanto à preparação que deve ser feita durante o período 
da espera, ela a faz em todos os aspectos, e pode assim 

abastecer-se porque está, pelo menos quanto ao assunto da 
consulta, na condição de possuir muitos recursos. 

O oráculo recomenda constância no comportamento atual, 
assegurando que, continuando como estão, as coisas chegarão a 

bom termo, porque estão no rumo certo e porque a pessoa está 

agindo corretamente. 

Percebe-se uma certa flexibilidade na pessoa da 5ª linha, 

no sentido de procurar persistentemente o caminho mais fácil e 
desimpedido para atingir o seu alvo, preferindo contornar os 

obstáculos a enfrentá-los. Essa tendência perdurará no futuro, 
quando tiverem lugar os acontecimentos ora esperados. Tanto 

no presente quanto no futuro ela buscará manter-se em acordo 
consigo mesma e com aqueles que influem diretamente nas suas 

circunstâncias. Ao mesmo tempo em que escuta os conselhos e 
opiniões alheias, ela perscruta o seu próprio coração, pois é 

autêntica. Essa atitude é importante porque evita conflitos e traz 
a harmonia, a paz, que parece ser o que, no mais íntimo de si 

mesma, a pessoa da 5ª linha tem desejado e esperado. 

 

6ª LINHA (6) 

 

“Cai na fossa porque chegam três hóspedes não convidados, 
mas atendê-los acaba sendo benéfico.”  

 

Justamente quando parecia que o tempo de espera havia 

chegado ao fim, inesperadamente, de uma forma imprevista, 
tudo desmorona para a pessoa da 6ª linha, com relação ao 

assunto da consulta. Ela fica tolhida nas suas capacidades de 
percepção e de ação: não consegue ter uma visão de conjunto 

da situação nem fazer projetos de longo alcance. Quanto ao 

objeto da espera, se era algo ou alguém que a pessoa da 6ª 
linha desejava, ficou momentaneamente fora do seu alcance; se 

era algo ou alguém que a pessoa da 6ª linha temia, está, no 
momento, paralisado, tornou-se ineficaz, embora possa ser que 

ela ainda nem saiba disso. 

Assim, a pessoa da 6ª linha, com relação ao assunto da 

consulta, está como que no início de novo, e aquilo que era 
esperado, fosse bom, fosse mau, não aconteceu nem acontecerá 
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por enquanto, pelo menos não nas formas e proporções 
imaginadas pela pessoa. 

A sua situação agora é desconfortável, insegura e oferece 
pouquíssimas possibilidades de saída. 

A saída virá de fora, através de elementos que surgem 
espontânea e inesperadamente. A previsão do oráculo é de que 

se apresentarão à pessoa alguns elementos, não muitos: podem 
ser pessoas, objetos, linhas de apoio, recursos financeiros, idéias 

novas, seja lá o que for. A pessoa realmente não esperava por 

isso e poderá, de início, ficar desconfiada ou assustada. Mas o Yi 
Jing recomenda que considere com atenção e interesse esses 

elementos, procure ver o valor que eles possuam e os utilize, se 
for o caso, pois isso lhe será benéfico. 

Se, devido à sua perturbação e dificuldade de percepção, a 
pessoa da 6ª linha não conseguir discernir a utilidade ou a 

validade daquilo que se lhe apresenta, deve pedir a alguém, que 
é próximo a ela e que tem boa capacidade de visão, para ajudá-

la nesse sentido. 

Para o futuro, finalmente, há perspectivas de solução e 

alívio, embora talvez não no grau esperado inicialmente. Ao 
mesmo tempo, prosseguirá o melhoramento interno da pessoa 

da 6ª linha que, aliás, tem agido corretamente e modestamente 
ao longo de toda a evolução da questão da consulta. Quando as 

coisas já tiverem atingido um ponto satisfatório para ela, a 

pessoa não deverá tentar avançar mais, para que não venha a 
ser derrubada ou a cair de novo. 
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