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HEXAGRAMA 42: AUMENTANDO AS RESPONSABILIDADES

JULGAMENTO
“AUMENTANDO AS RESPONSABILIDADES é conveniente ter
aonde ir, ainda que desordenadamente, e atravessar o grande
rio.”
Obter este hexagrama na consulta ao Yi Jing indica a
ocorrência de um acréscimo naquilo que constitui o principal na
questão da consulta. Esse acréscimo pode estar no passado, no
presente ou no futuro, conforme o tempo a que se refira a
pergunta ou conforme este hexagrama seja o primeiro ou o
segundo obtido. Muitas outras variantes são possíveis, pois a
circunstância de ser aumentado, de sofrer um acréscimo, aplicase a inúmeros fatores e se pode revestir de diversos aspectos.
Através da questão formulada é que se vai determinar qual
elemento é aumentado e qual o caráter do aumento em cada
caso.
O acréscimo que ocorre é devido a uma conjunção
favorável de fatores num determinado momento. Esses fatores
podem depender das pessoas envolvidas ou não. Podem ser
conjunturas sociais, políticas, familiares; fenômenos naturais,
acontecimentos, qualquer coisa que se manifeste no tempo. Os
elementos cooperam uns com os outros e as forças se conjugam,
aparentemente sem que tenha havido um planejamento
específico de cada detalhe.
Uma vez que se caracteriza o influxo do aumento, a pessoa
deve aproveitar essa força atuante, utilizando-a para o alcance
de seus desejos ou de um objetivo em especial, a fim de que a
força não se disperse simplesmente, passando sem ser
aproveitada. Se o alvo pretendido exigir ações de grande porte,
mudanças, deslocamentos ou tomadas de decisões importantes,
o oráculo recomenda que se as faça.
O aumento aqui previsto deverá influenciar todos os
componentes da questão da consulta, mesmo que apenas uma
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parte seja aumentada. Se for benéfico, o todo será beneficiado,
pelo menos com um fortalecimento da estabilidade.
A maneira de agir neste momento é através de um impulso
inicial rápido e decidido, seguido de uma atuação minuciosa e
penetrante, que procure atingir todos os pontos que interessam.
Tudo isso sem forçar caminho, procurando, na medida do
possível, aproveitar o fluxo natural dos acontecimentos, as
tendências dominantes, deixando-se ir ao sabor da maré, mas
sem perder a razão nem o contato com a realidade, e sem se
esquecer dos seus objetivos.
É possível agir assim porque não há obstáculos pela frente
no momento. Em princípio haveria, mas por alguma razão os
obstáculos tornam-se ineficientes.
Também em princípio existem dois perigos: um, de as
coisas aumentarem demais, serem acrescentadas além da
capacidade de absorção ou de suporte e se desintegrarem por
causa disso; outro, de o próprio esforço de crescimento se
esgotar antes de o alvo ser atingido. São riscos virtuais, teóricos,
os quais o sujeito da consulta deve considerar ao estabelecer as
suas metas e rotas de ação, a fim de que fiquem dentro do
exequível, mas que não devem impedi-lo de agir.
Pode haver, no decorrer dos acontecimentos focalizados
pela consulta, um período de alguma estagnação em que as
coisas pareçam não estar avançando. Mas na verdade estarão
avançando, embora talvez de uma forma subterrânea e/ou num
ritmo mais lento do que o inicial.
O hexagrama não define com clareza o tempo de duração
dessa tendência aumentativa, mas tudo indica que se trata de
um período limitado, um ciclo expansivo como o que vai do início
ao meio da primavera. Não se prolongará indefinidamente,
embora seus efeitos se façam sentir por muito tempo além do
seu encerramento. Há, portanto, que aproveitar o ciclo do
aumento enquanto dure, se nos for positivo, ou que suportá-lo
enquanto não termine, se nos for negativo. A probabilidade
maior, porém, é de que os aumentos tenham caráter positivo,
pelo menos para o sujeito da consulta.
IMAGEM
“Vento e Trovão: a imagem do AUMENTO DE
RESPONSABILIDADES.
O sábio, porque vê o bem e o segue, tem erros e os corrige.”
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O conselho da Imagem não ensina como lidar com a
situação de acréscimo que possivelmente ocorra ou esteja
ocorrendo para o sujeito da consulta, mas sim adverte,
genericamente, o que a pessoa correta, boa e sábia, a pessoa
verdadeiramente nobre, deve buscar aumentar sempre, em
qualquer situação. É o bem, naturalmente.
A pessoa deve procurar aumentar o bem em si e nos seus
atos. Como fazer isso? Observando o que é bom e movendo-se
decididamente em direção àquilo, principalmente modificando o
seu próprio comportamento para melhor. E, em contrapartida,
não tentando consertar o mal dos outros e do mundo, mas
observando em si mesma a existência do mal na forma de erros,
falhas, tendências negativas, etc. e simplesmente corrigindo-os,
mudando-os para o comportamento bom oposto.
É muito simples e de efeito apenas pessoal, de início.
Provavelmente depois esse efeito se refletirá na situação como
um todo, devido ao aumento do bem.
1ª LINHA (9)
“É conveniente e útil fazer grandes obras, [mas precisa de]
benefícios fundamentais para não errar.”
A pessoa a quem se refere a 1ª linha está numa situação
privilegiada no sentido de que dispõe de toda a força, decisão e
apoio para realizar o que deseja, mesmo que se trate de algo
grande, um projeto ambicioso.
Segundo o hexagrama, ela tem apoio tanto dos que estão
em posição superior à sua no contexto da consulta, quanto
daqueles que são seus próximos e iguais. Entretanto, corre o
risco de ser precipitada, de agir irrefletidamente e, com isso, vir
a cometer erros ou realizar coisas não significativas ou a que
depois não conseguirá dar continuidade, gerando alguma
perplexidade e incerteza quanto ao que fazer ou ao que pensar.
Por isso, a previsão para esta pessoa encerra uma
ambiguidade:
- por um lado, ela deveria aproveitar o influxo do momento
e avançar;
- por outro lado, estará sujeita a cometer erros no avanço,
a não ser que sua ação seja favorecida desde o início.
Esse impasse pode ser resolvido, pelo menos em parte, se
a pessoa procurar ser boa através do aumento do bem em si e
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nas suas ações, e corrigindo erros pessoais que perceber,
conforme aconselha a Imagem.
Porém, se for uma pessoa realmente inexperiente na
matéria, não terá condições de detectar todos os erros. Alguns
permanecerão, mas isso não constituirá culpa da pessoa, uma
vez que ultrapassou a sua capacidade de percepção. Se, por
outro lado, ela tinha condições de conduzir melhor as coisas e
não o fez, poderá sentir vergonha ao contemplar as suas
realizações.
2ª LINHA (6)
“Alguém o aumenta, dez oráculos não podem divergir, é
benéfica uma insistência duradoura. É função do rei
sacrificar à Divindade, o que é benéfico.”
A pessoa a quem se refere a 2ª linha está numa posição
privilegiada no tocante à questão da consulta.
É uma posição sólida e equilibrada, sem ser de grande
destaque. O seu forte são os relacionamentos: ela está bem
relacionada com os próximos, que são seus iguais ou
subordinados; pertence a um grupo estável e homogêneo; e,
principalmente, tem ótimo relacionamento com os superiores ou
com quem detém o poder de decisão ou a posição mais
importante na matéria da consulta.
Por intermédio dessa última ligação é que virá o aumento
para a pessoa da 2ª linha. Seguramente é um acréscimo
positivo, benéfico, fundamentado na constância do seu
comportamento e no poder da outra pessoa, através do qual ela
recebe, também, benefícios do plano espiritual. Os elementos
espirituais manifestam-se de forma incontestável, anunciando o
apoio e prestando-o.
Pode-se entender este oráculo como previsão de uma
ajuda importante, que é obtida através de outrem sem o
intermédio de quem não se a obteria. Está aí implícito o aviso à
pessoa de que, se pedir ajuda, será atendida; e que, de qualquer
modo, receberá ajuda, terá aumento, desenvolvimento, avanço,
quaisquer que sejam as condições.
Com isso, fica mais forte e harmonioso o relacionamento
entre a pessoa da 2ª linha e a sua colaboradora, com
identificação entre ambas e compartilhamento dos benefícios
auferidos.
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3ª LINHA (6)
“Seu aumento é aplicado em assuntos trabalhosos, nenhum
erro.
Gera confiança agindo de forma equilibrada e usando uma
tabuleta de jade para aconselhar o príncipe.”
Embora com certeza seja favorecida com algum aumento,
em algum aspecto da realidade abrangida pela consulta, a
situação da pessoa da 3ª linha não é boa: ela está com as suas
possibilidades de ação e decisão bastante reduzidas e,
infelizmente, aquilo que ela recebe é, ou tende a ser, mal
aplicado.
O oráculo adverte que a pessoa não tem culpa desse
resultado infeliz, o qual se deve, provavelmente, às
circunstâncias. Entretanto, para que não lhe venha a ser
imputada culpa, e a pessoa não perca a credibilidade perante os
outros, deve agir de forma equilibrada, justa e neutra, e deve
relatar isso, de forma bem clara, a quem de direito.
Nos seus relacionamentos, essa pessoa pertence a um
grupo sólido e estável, e conhece elementos em posição de
destaque, mas muito distantes, e nem um nem outros lhe
acrescentam alguma coisa que realmente a conduza a uma
situação mais gratificante.
Na evolução do assunto da consulta ela não perde esses
relacionamentos, mas eles não lhe trazem alegria. Pelo contrário,
serão motivo de complicações e situações sem saída feliz.
Enfim, de qualquer modo que aja não obterá bom
resultado. O máximo que pode conseguir é conservar a sua
credibilidade. Parece que não há nada que possa fazer para
evitar o infortúnio resultante da aplicação do seu aumento.
Talvez isso seja uma orientação para a pessoa não fazer
aquilo que estava intentando, mas sim permanecer inativa o
máximo possível, mesmo que se lhe apresentem condições
aparentemente vantajosas para avançar, até que apareça uma
opção realmente confiável. Acredito que essa atitude é a melhor
a tomar no momento.
4ª LINHA (6)
“Agindo de forma equilibrada, seu conselho ao príncipe será
atendido. É conveniente e útil fazer mudar a localização da
capital.”
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Para a pessoa da 4ª linha, os acréscimos previstos no
assunto da consulta manifestam-se de duas formas:
1ª) Ela própria recebe algo, principalmente em termos de
atribuições e prestígio.
2ª) Ela colabora para o crescimento de praticamente todos
os envolvidos na questão da consulta.
Essas atuações se dão através da sua ligação com os mais
importantes no caso, ou os superiores - a quem serve com
lealdade e eficiência - e através da sua influência penetrante
sobre seus companheiros - a quem está estreitamente unida - e
sobre os subordinados ou os mais novos, recém-ingressos na
matéria - por quem se interessa vivamente. Todas são
decorrentes da credibilidade e da confiança geral de que a
pessoa da 4ª linha goza merecidamente, em função do seu modo
responsável e desinteressado de agir.
Se isso não for ainda verdadeiro significa que o Yi Jing está
recomendando ao sujeito da linha que tenha esse tipo de
comportamento, a fim de ser acreditado e de ter suas idéias,
opiniões e sugestões aceitas.
Outra recomendação do oráculo é de que se efetive a
execução dos projetos que estiverem em pauta, mesmo que
demandem grandes trabalhos e mudanças. Especialmente
recomendadas são as decisões e ações que impliquem alteração
do centro de interesse e preocupação. A pessoa da 4ª linha tem
competência e jurisdição para esses empreendimentos. Ela
vence a indecisão e hesitação que talvez tivesse, porque não age
apenas por si, mas também, e talvez principalmente, pelos
outros, que dão suporte para as suas decisões e garantia de
estabilidade para a sua posição. A realização das mudanças será
altamente positiva.
No desenrolar da questão da consulta, o correto, para a
pessoa da 4ª linha, é manter a mesma conduta aqui apontada.
Sua posição deverá ser solidificada, fortalecida. Haverá algumas
modificações nas suas relações com os outros, mas ela
continuará a ter influência. Ou seja, ela não perde o que aqui
recebeu, o que lhe foi aumentado, mas passa a incorporá-lo de
uma forma natural.
5ª LINHA (9)
“Tendo um coração-mente confiável e sábio, não questione
esse benefício fundamental. A confiança e a sabedoria são
virtudes suas.”
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5ª linha tem de tal forma
daquilo que diz respeito a
Yi Jing lhe recomenda que
coisa que a pessoa poderia

As qualidades suas que se ressaltam são a confiabilidade e
a sabedoria. Isso é reconhecido por todos os que se relacionam
com ela e lhe assegura o apoio deles e o êxito das suas
iniciativas. Se a linha indicar alguém que não o consulente, o Yi
Jing está lhe dizendo que pode confiar nessa pessoa e nos seus
julgamentos.
Parece que a pessoa da 5ª linha recebeu esses dons desde
sempre. São inerentes a ela e ela os usa para o crescimento seu
e dos outros, pois, direta ou indiretamente, atende a todos os
que estão abaixo dela, uma vez que, na questão da consulta, o
oráculo a situa na posição mais elevada. Ela só não interage com
aqueles que, mesmo estando próximos, não são carentes nem
receptivos, se retraem e se isolam.
Na realização de suas tarefas, conta com auxiliares leais e
eficientes.
Assim, a pessoa da 5ª linha vivencia plenamente esta fase
de aumento e crescimento. Quando a fase passar talvez já não
possa empreender ações da importância das de agora e distribuir
benefícios a todos, mas deverá continuar com as mesmas boas
qualidades e preocupando-se com as necessidades dos outros.
6ª LINHA (9)
“Não é aumentado de jeito nenhum, alguém o golpeia [porque]
a firmeza do seu coração-mente não é constante. Prejuízo.”
Apesar de estar atravessando uma fase favorável ao
crescimento, geral ou particular, e de ter, em princípio,
possibilidades de relacionamentos que deveria valorizar e
desenvolver, a pessoa da 6ª linha se mantém à parte do
processo: nem procura colaborar para o aumento dos outros,
nem se mostra receptiva a receber apoio. Em resumo, ela não dá
nada a ninguém, nem recebe nada de bom.
A causa disso é a indefinição ou inconstância dos seus
direcionamentos, e a consequência é a rejeição e até mesmo o
ataque de elementos externos.
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Naturalmente esses fatores a prejudicam.
A falta de firmeza interna e a falta de apoio externo
acabam por enfraquecer a pessoa da 6ª linha de tal modo que,
no futuro, se ela prosseguir nessa atitude, poderá ver-se
impossibilitada de levar a cabo qualquer projeto e sofrer muito
por isso.
Se essas coisas ainda não aconteceram, a pessoa deveria
tentar evitá-las através do seguimento do conselho da Imagem
deste hexagrama, e procurando firmar a sua vontade e
determinação numa direção boa.

Elisabete Araujo Leonetti

[Contatar]

Yi Jing: Oráculo chinês interpretado

