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HEXAGRAMA 24: RESSURGINDO POSITIVAMENTE 
 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“RESSURGINDO POSITIVAMENTE se exerce influência. Os 

amigos chegam, indo e vindo sem pressa, nenhum erro. 
Retrocedendo e ressurgindo no seu caminho, em sete dias o 
ressurgimento se concretiza, é conveniente ter aonde ir, ainda 

que desordenadamente.” 

 

Obter este hexagrama significa que há um retorno da 
matéria da consulta a um início. Este início pode ser, ou não, o 

estágio imediatamente anterior do assunto, ou as suas condições 
originais, o ponto de partida. Isso ocorre porque um caminho 

chegou ao fim ou porque estamos no meio de um ciclo em que 
algo terminou ou se desgastou, devendo, portanto, haver uma 

meia-volta. Estamos num ponto de transição. De qualquer modo, 
a situação para de avançar e evoluir no rumo em que estava, 

pelo menos por um período. É um momento delicado e 
importante, quando a fragilidade do que se acaba e do que se 

inicia requerem todo o cuidado e atenção. 

Nem por isso é necessariamente um momento de 
paralisação total, tristeza ou solidão. Pelo contrário, o Yi Jing 

assinala que tanto a saída do que sai quanto a entrada do que 
chega ocorrem sem problemas; e a presença de amigos, que 

vêm para colaborar e não para criticar, sugere, se não alegria, 
pelo menos movimento e companhia. Mas não há, propriamente, 

avanço. Sem dúvida o momento não é de marchar para frente. 

Normalmente, ao obter este hexagrama, a pessoa tem na 

mente uma situação consolidada que está parada, indefinida, 
indecisa ou, no máximo, encaminhada. É sobre essa situação, 

que está na mente do consulente e que constitui a preocupação 
do sujeito da consulta, que poderão ocorrer as hipóteses 

aventadas, e é conveniente estar preparado para elas, tendo um 
objetivo ou uma direção em vista. 
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Tratando-se de uma consulta de avaliação sobre algum 
procedimento, este hexagrama pode significar que se terá que 

voltar atrás em algo que se fez ou que se venha a fazer, 
retrocedendo ao invés de progredir. Ir e vir sobre o problema 

deverá levar, dentro de algum tempo, não muito longo, algo 
assim como uma fase da lua, a uma definição. Quanto mais 

clareza a pessoa tiver sobre aquilo que deseja alcançar, melhor. 

Tratando-se de uma consulta sobre uma realidade objetiva 

qualquer, pode significar o ressurgimento de algo que se julgava 

ido e acabado, a retomada de uma possibilidade esquecida ou 
abandonada que reaparece, porém geralmente renovada, com 

alguma modificação. Pode também revelar a morte, o fim de 
uma realidade tal como se apresenta e o seu retorno às 

condições que antecederam a sua forma atual. 

 No sentido do autoconhecimento, obter este hexagrama 

pode indicar que estamos nos repetindo, retornando sempre ao 
mesmo ponto, repisando sempre de novo o mesmo assunto. Ou 

a questão não foi bem resolvida e por isso é trazida de novo à 
baila para ser mais trabalhada, ou nós é que não estamos 

conseguindo nos desvencilhar de determinadas preocupações e 
envolvimentos que já deveríamos ter deixado para trás. O Yi Jing 

pode estar nos dizendo que estamos retornando sempre ao 
mesmo lugar, quando deveríamos, analisadas devidamente as 

circunstâncias, confiar e seguir, ou abandonar de vez esse 

caminho e iniciar outro. 

 Obtido como primeiro na consulta, as linhas mutantes 

darão indicações de como proceder ou não proceder frente aos 
fatos, ou dirão qual a tendência provável de comportamento da 

pessoa em questão. 

 Se o hexagrama foi obtido como segundo na consulta, 

pode representar uma consequência ou uma explicação da 
situação exposta no hexagrama primitivo. 

Embora não haja previsão de que tudo vai dar certo, o fato 
de as coisas ocorrerem de acordo com o ciclo natural que as rege 

é um indicativo de que pelo menos não está acontecendo nada 
de errado no sentido de antinatural ou contra a tendência do 

momento. 

       

IMAGEM 

 

“Um trovão aparece no meio da terra, RESSURGINDO 
POSITIVAMENTE. 
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Assim, os antigos reis fechavam as barreiras nos solstícios, 
comerciantes e viajantes não circulavam e os governantes não 

inspecionavam os locais distantes.” 

  

A Imagem mostra uma situação parada, estável, que é 

profundamente sacudida por um movimento.   

O conselho para quem se encontra nessa situação é de 

reserva e não ação, numa pausa, não definitivamente. Como não 

se sabe ainda o que está se formando e que rumo tomarão as 
coisas, o mais prudente é recolher-se, principalmente no sentido 

de não se afastar daquilo que é o habitual e seguro na matéria 
da consulta. 

 Em outras palavras, é o momento de ficar quieto 
aguardando que a realidade se configure. Não é para avançar 

imediatamente, mas sim esperar um pouco.   

       

1ª LINHA (9) 

 

“Ressurgindo de perto sem sinal de remorso; 
fundamentalmente benéfico.”  

 

Esta linha mostra seu sujeito não avançando mas sim 

retornando logo do início de uma situação que iria 
provavelmente conduzi-lo ao esfriamento e ao congelamento da 

energia propulsora do progresso positivo na matéria da consulta. 
Ela revela a agilidade do sujeito em reconhecer os sinais 

negativos da situação que se apresenta. 

Assim, não chega a se gerar nenhum remorso, porque a 

pessoa percebe logo a necessidade ou a oportunidade de 
mudança de rumo e pode afastar-se antes que haja maiores 

envolvimentos. Uma vez implantada a nova situação a pessoa 
verá que o mais correto e melhor para ela era mesmo ter 

voltado atrás, e não se arrependerá por não ter prosseguido. 

Um ponto importante a salientar é que, se acaso a pessoa 
prosseguir, a tendência da condição em que agora adentra é de 

consolidar-se, tornar-se duradoura, rígida, algo em que ela 
deverá permanecer por bastante tempo, sem alterações. 

         

2ª LINHA (6) 

 

“Ressurgindo sossegadamente, benéfico.” 
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A 2ª linha descreve a situação em que o retorno é bom 

para a pessoa. 

Essa condição propícia se deve ao fato de que nesse 

movimento a pessoa conta com o estímulo e a ajuda 
benevolente de amigos e se utiliza disso, tendo assim o caminho 

facilitado. 

É certo que, agindo desse modo, a pessoa estará, talvez, 

fugindo ao seu destino, àquilo que já estivesse traçado e previsto 

para ela; mas essa não conformidade é justamente o que lhe 
convém. Além do mais, ela não estará sozinha, mas continuará 

avançando acompanhada e apoiada, aproximando-se cada vez 
mais daqueles que lhe são afins e também daquilo que busca. 

  

3ª LINHA (6) 

 

“Ressurgindo agitadamente, com prudência não haverá erro.” 

 

Esta linha mostra o caso em que a pessoa retorna 

repetidamente sobre seus passos, revisa os mesmos pontos, 
debruça-se mais uma vez sobre a mesma questão. Inquietude, 

agitação. 

Ela age assim por prudência, buscando um rigor e uma 

correção absolutos naquilo que faz, por isso a sua atitude não 
está errada. 

Talvez ela não deva revelar a totalidade das suas intenções 
ou das suas capacidades enquanto ainda está na busca, pelo 

menos até que consiga eliminar as dificuldades e/ou os 
adversários. 

A previsão é de que essa prudência e essa determinação 

da vontade acabarão produzindo bons resultados.  

       

4ª LINHA (6) 

 

“Andando no meio ressurge automaticamente.”  

 

Correção e adaptação às circunstâncias marcam a atuação 
da pessoa na opção apresentada por esta linha.   

Pelo fato de procurar conduzir-se de uma forma equilibrada 
e sensata, seguindo o caminho do meio e não o dos extremos, 

http://www.yijingorienta.com.br/
http://www.yijingorienta.com.br/jdownloads/e_124.pdf
http://www.yijingorienta.com.br/index.php/contato


HOME  Texto complementar  5 

Elisabete Araujo Leonetti          [Contatar]                                   Yi Jing: Oráculo chinês interpretado 

acaba retornando automaticamente ao rumo certo para ela e 
conseguindo, deste modo, sobreviver ilesa aos abalos que 

porventura sobrevenham.  

Tudo se passa de uma forma natural e espontânea: não há 

nenhum comando nem nenhuma decisão muito pensada, as 
coisas fluem por si sós e a pessoa as segue de maneira meio 

inconsciente até. Mesmo que os seus companheiros mais 
próximos não a acompanhem ela se conduzirá dessa maneira, 

pois age por si mesma e sua atuação está correta. 

       

5ª LINHA (6) 

 

“Ressurgindo solitariamente, nenhum remorso.”  

 

A 5ª linha mostra a pessoa que, após ponderação e 

autoexame, retorna a propostas menos ambiciosas, com 
sinceridade e sem arrependimento. Ela se engaja na realidade 

que se impõe no momento, numa atitude de aceitação 
equilibrada, sem revolta nem submissão, compreendendo que 

isso é necessário. 

Provavelmente é levada a esse comportamento pelas 

circunstâncias e pelo seu meio, pois não tem apoio de ninguém 
nem poder para impor nada. Assim, seu engajamento se dá de 

uma forma tranquila, com adesão verdadeira e sem dúvidas, não 
gerando remorsos nem culpas na pessoa, o que quer que venha 

a se seguir. 

Principalmente se esta foi a única linha mutante obtida, há 

a tendência de e a pessoa encontrar dificuldades em levar a cabo 
ações visando a ajudar outros. 

        

6ª LINHA (6)  

 

“Ignorar o ressurgimento é prejudicial porque haverá 
desgraças e calamidades. 
Usar de uma ação militar provocará uma grande derrota por 

causa do governante do país; prejuízo [porque] durante dez 
anos não poderá avançar decididamente.” 

 

O sujeito desta linha ignora a necessidade de mudança 

existente na realidade enfocada pela consulta, e reage contra a 
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mudança, reluta, não muda e não aceita que as coisas mudem. 
Por isso sofre e atrai malefícios para si. 

Ele perde ou está em vias de perder a oportunidade de 
mudar, por estar muito enraizado numa situação estável que lhe 

dá suporte material, social e psicológico, e da qual ele, em 
princípio, não tem vontade de sair. Pelo contrário, tenta segurá-

la, ignorando a necessidade de se adaptar ao retrocesso ou 
ressurgimento iminente. 

A maneira correta de agir seria procurar conhecer e aceitar 

as circunstâncias e as exigências do momento. Parece, porém, 
que a tendência do sujeito desta linha não é agir assim. 

Sem muitas relações fora do seu grupo mais restrito, 
consciente do seu próprio valor, ele busca não se envolver com a 

turbulência do mundo em torno. Esse alheamento será péssimo 
para ele, ocasionando-lhe azares, desgraças e calamidades. 

Ainda por cima, se ele reagir agressivamente à realidade 
nova ou aos malefícios que lhe sobrevierem, acabará perdendo 

mais ainda, no presente, e tendo cortadas suas possibilidades de 
ganho, recuperação ou melhora, no futuro, por muito tempo. 

Isso porque uma ação agressiva atrairá a ira de quem 
detém o poder de mando e decisão na matéria da consulta e 

que, no fundo, também é responsável por manter a pessoa da 6ª 
linha no isolamento e na ignorância dos fatos consumados, dos 

fatos emergentes e do significado verdadeiro de tudo. 

 Como consequência, a pessoa desta linha poderá ter sua 
fonte de abastecimento em risco de secar. Somente uma atitude 

prudente, firme e decidida poderá amenizar a negatividade do 
quadro. 

Portanto, é imperioso que a pessoa que obteve esta linha 
procure ver o que está acontecendo, o que está surgindo, e trate 

de se adaptar da melhor maneira possível, pois não tem 
condições de permanecer numa situação que não existe mais, 

que se finda. Não pode voltar atrás e nem pode sustentar 
sozinha uma luta contra as mudanças que se apresentam. Isso é 

válido tanto para as questões relacionadas com o mundo exterior 
quanto para aquelas que dizem respeito a realidades internas da 

pessoa. 
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