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HEXAGRAMA 11: FLUINDO HARMONICAMENTE 
 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“FLUINDO HARMONICAMENTE, o pequeno vai, ainda que 

desordenadamente, e o grande vem; isso é benéfico e 
influente.” 

 

Obter este hexagrama na consulta ao Yi Jing geralmente 
revela que estamos diante de um processo ou de uma situação 

que flui harmonicamente, numa evolução positiva, e se aproxima 

do que seria o normal para aquele tipo de processo ou de 
situação. 

Portanto, ele indica que nem o que nos é francamente 
hostil, nem o que seria estranho, aberrante ou muito fora dos 

padrões usuais da realidade enfocada estão presentes no 
momento. 

Obtido sozinho, ou como 2º na consulta, ele é basicamente 
positivo, podendo prognosticar o resultado favorável de um 

empreendimento qualquer, ou eliminar maiores preocupações a 
respeito de um assunto. 

Obtido com linhas mutantes, embora indique que os fatos 
abordados estão seguindo seu fluxo normal e de acordo com o 

tempo e as circunstâncias, o resultado daí advindo poderá ser ou 
não positivo, conforme o indiquem as linhas tiradas e o 

hexagrama delas derivado. 

Convém lembrar que o fato de que algo, dentro ou fora de 
nós, esteja fluindo harmonicamente, não significa, 

necessariamente, que esteja correspondendo aos nossos 
desejos, ou que os acontecimentos irão desembocar na 

realização daquilo que queremos. Isso vai depender de haver 
coincidência entre o que desejamos e o que seria a evolução 

natural e harmônica daquela realidade. 

Em princípio, há interação, comunicação e colaboração 

entre os vários componentes da realidade enfocada pela 
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consulta, e a ordenação dos diversos elementos, tais como 
estão, está correta. Há um equilíbrio entre iniciativa e 

conformidade, entre o querer modificar as coisas e o aceitá-las 
como são e como vêm. Esses fatores influenciam toda a situação 

e tendem a levá-la a um desenvolvimento positivo e pacífico, 
com facilidade (sem problemas e entraves) e grande alcance; se, 

é claro, nenhuma linha obtida assinalar algo em contrário. 

Referindo-se a uma pessoa, este hexagrama nos mostra a 

sua docilidade e boa vontade com relação ao assunto da 

consulta, um temperamento harmonioso e fácil, um caráter 
conciliador, um desejo íntimo de estar de bem com as 

circunstâncias. Mesmo que seja uma pessoa forte, firme e cheia 
de certezas sábias, interiormente, ela não tentará se impor aos 

outros, mas antes buscará se harmonizar com eles. 

Devido à facilidade e fluidez com que as coisas seguem, 

existe a possibilidade perigosa de o sujeito da consulta deixar-se 
levar, inadvertidamente, a um compromisso precipitado, ou a 

uma tentativa de compromisso, o que seria prematuro, 
inadequado ao momento, porque o momento é de deixar as 

coisas seguirem seu próprio curso harmoniosa e tranqüilamente; 
não é o momento de tentar segurar ou determinar nada. Deixe 

fluir.  

 

IMAGEM 

 

“O Céu e a Terra se cruzam FLUINDO HARMONICAMENTE. 
Assim, o governante usa a perfeição e riqueza do curso do 

Céu e da Terra, se apoia na ordem mútua entre o Céu e a 
Terra e fica à esquerda e à direita do povo!” 

 

Para que possam ser aproveitadas plenamente as 

possibilidades de um momento, ou de uma situação, a pessoa 
precisa colocar-se em harmonia com o momento e as 

circunstâncias. Desse modo, terá condições de ajudar, não 
somente a si própria, mas também aos demais envolvidos, 

mantendo a todos no fluxo vigente, evitando desvios e 
oposições. 

 

1ª LINHA (9) 

 

“Removendo a erva, ela vem num tufo com as de sua espécie, 

avançar decididamente é benéfico.” 
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Esta linha mostra a pessoa com uma forte tendência a 

tomar a iniciativa de agir, progredindo da situação em que está 
para uma situação melhor. 

 Provavelmente, se esta foi a única linha mutante, a pessoa 
conseguirá isso, porque as circunstâncias a favorecem e tanto 

aqueles com quem está unida como aquele com quem busca 
unir-se a apoiam e recebem bem. 

 No entanto, ao agir, a pessoa não movimenta apenas a si 

mesma e ao elemento com quem interage diretamente, mas 
afeta ou carrega junto o contexto em que cada um se insere, 

com suas circunstâncias e participantes. É bom que se pense 
nisso antes de tomar qualquer decisão. 

 

 

2ª LINHA (9) 

 

“Ajudando os abandonados a vadear o grande rio, não se 
distanciando dos que ficaram atrás, mas dispersando as 

facções, obterá assim honrarias pelo seu agir equilibrado.”  

  

Esta linha indica que a pessoa precisa exercer a 

solidariedade, na condução da matéria da consulta. 

 Ela não está só, não age só por si e para si, mas procura – 
ou precisa - atender a todos os que fazem parte do seu meio, 

ajudando materialmente e emocionalmente os necessitados, os 
carentes, os atrasados, extraviados ou solitários, estimulando a 

união geral entre todos e evitando favoritismos e a formação de 
grupos exclusivistas. Assim prosseguirão juntos no fluir dos 

acontecimentos, superando as passagens difíceis. 

Essa forma de agir, eqüitativa e equilibrada, revela grande 

sabedoria e capacidade da pessoa, e será reconhecida e 
elogiada. Porém, para a própria pessoa, todo esse envolvimento 

com os outros poderá representar um tolhimento da sua 
potência que, sendo de natureza dinâmica, gostaria de se 

expandir e brilhar mais, e tem que se submeter àquilo que é o 
necessário e correto no momento, escondendo sua luz e 

restringindo-se a si mesma para ajudar os outros. Mas é o que 

está certo. Agir de outro modo poderia trazer mais sofrimento do 
que essa restrição de agora. 
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3ª LINHA (9) 

 

“Não há planície sem escarpa nem avanço, ainda que 
desordenado, sem retorno, por isso insistir nas dificuldades 

não é um erro. 
Não se preocupe por confiar nisso porque assim alimenta e 
gera méritos.” 

 

 A pessoa da 3ª linha é avisada de que não vai conseguir 

tudo o que quer, por enquanto, porque esbarrará em 
dificuldades quando estiver mesmo bem próxima de seu 

objetivo, parecendo que vai alcançá-lo. Sua posição é incerta e 
insegura, na fronteira entre dois pólos confinantes, não 

conseguindo atingir plenamente nenhum deles. 

Essa decepção ou frustração naturalmente provocará 

alguma tristeza e lamento, mas não há o que fazer se as coisas 
não fluem para onde desejaríamos. Pelo menos houve uma 

tentativa de consegui-lo, apesar das dificuldades. 

Não terão sido em vão o seu esforço e a esperança 
confiante que depositou na empreitada, porque terão servido 

para ajudar as pessoas e os eventos a seguirem o seu próprio 
fluxo harmonicamente, e também lhe proporcionaram 

experiência, aprendizado e vivências úteis. 

 

4ª LINHA (6) 

 

“Vai e vem esvoaçante, mas não se enriquece usando seus 
vizinhos nem se protege abusando da sua confiança.” 

  

Esta linha prevê muita movimentação mas poucos 

resultados concretos, tanto no âmbito material e social quanto 
no âmbito espiritual e psicológico.  

 A pessoa está numa posição ambígua, havendo conflito 
talvez entre o que ela quer e o que ela deveria querer, ou entre 

o que pretende e o que pode realmente conseguir. O resultado é 
que, neste momento, a matéria em questão não é modificada 

profundamente, apenas sofre mudanças superficiais, 
continuando no seu fluxo normal. 

 No entanto, segundo o Yi Jing, se acontecesse agora todo 
o esperado e/ou desejado, isso seria prejudicial para todos os 

envolvidos, pois não conseguiriam conservar os resultados 
positivos de tais ações e poderia haver arrependimento. Ao 
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passo que assim, sem grandes alterações, os acontecimentos se 
irão sucedendo naturalmente e a pessoa da 4ª linha se 

fortalecerá através de uma atuação realmente correta e profícua 
– o que acontece agora - ao longo do tempo, sem perder o seu 

dinamismo e certa jovialidade positiva. 

 

5ª LINHA (6) 

 

“O Imperador Yi dá sua filha em casamento, de forma que 
traz bênçãos e benefícios primordiais.” 

 

 A 5ª linha representa alguém que deve deixar-se fluir 

harmoniosamente com as circunstâncias e de acordo com as 
normas vigentes, para conseguir ter paz e continuidade nos seus 

projetos, ou na vida em geral. 

 A pessoa a quem se refere esta linha sabe dos seus 

méritos, sabe que as normas vigentes não valorizam esses 
méritos conforme eles deveriam ser valorizados, mas não entra 

em conflito por causa disso; ao contrário, procura harmonizar-se 

mansamente com a situação, liberando-se da ansiedade, 
usufruindo o presente e fortalecendo-se, uma vez que não há, no 

momento, nada que ela seja chamada a realizar, exceto ser 
receptiva àqueles com quem interage. 

 Trata-se de uma ocasião em que a conformidade 
predomina sobre a iniciativa, em que a pessoa está mais propícia 

a simplesmente ser do que a fazer alguma coisa específica. 

 

6ª LINHA (6) 

 

“Quando as muralhas voltam ao fosso um exército já não é 
útil e, ainda que proclame suas ordens em sua própria 

cidade, insistir traz vergonha.” 

 

 Aqui é reiterado o conselho do hexagrama de que se deve 
deixar as coisas fluírem de acordo com sua própria tendência, e 

não lutar contra elas, quer isso signifique lutar contra si mesmo 
ou contra oposições externas.   

 Toda a resistência rui: as forças fluem livremente, não 
adianta lutar, pois isso não levaria a nada e envergonharia a 

pessoa. 
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 Mesmo que a pessoa queira exercer uma ação refreadora 
apenas no âmbito pessoal ou no seu círculo mais próximo, ainda 

assim suas ordens, planos ou desejos gerarão confusão, pois a 
atitude, em si, não estará de acordo com a tendência do 

momento. 

 A maneira de a pessoa desta linha exercer influência é, 

pois, percebendo a tendência geral do momento e entrando em 
harmonia com ela, incorporando-a a si e deixando-se fluir na 

maré. Assim estará capacitada para responder à altura a grandes 

desafios, que poderão ser representados por grandes obstáculos 
ou grandes e extensas tarefas. 
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