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HEXAGRAMA 50: TRANSFORMANDO-SE 

PROFUNDAMENTE 
  

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“TRANSFORMAR-SE PROFUNDAMENTE é primordialmente 
benéfico e influente.” 

 

Este hexagrama revela a ocorrência de uma 

transformação. Essa transformação pode ser do próprio sujeito 
da consulta ou de alguém relacionado a ele; pode ser de uma 

situação, do todo ou de parte da realidade enfocada pela 
consulta. E pode estar no presente, no passado ou no futuro, 

segundo o tempo sobre que se debruça o consulente. Ela se 
opera a partir do interior, mesmo que utilize desencadeadores ou 

estimuladores externos. 

Dentro desse processo de transformação existe, 
naturalmente, a perda ou o desaparecimento de alguns fatores 

ou elementos que fazem parte da antiga realidade, aquela que 
irá ser transformada. Existe a possibilidade de alguns desses 

fatores ou elementos terem de ser cortados com decisão, a fim 
de não travar o processo de transformação. Isso está bem, 

porque o processo é de uma transformação evolutiva, ou seja, a 
realidade transformada deverá ser melhor do que a antiga 

realidade. 

Não espere, porém, o consulente, uma transformação 

súbita, como num passe de mágica: o processo é, geralmente, 
lento e sutil. E de tendência positiva, produzindo uma mudança 

para melhor, principalmente nos planos psicológico, mental e 
espiritual. A tendência geral é de elevação, purificação, 

iluminação, despojamento do que é acessório e concentração do 

que é essencial.  

Sem dúvida trata-se de um momento de grande potencial: 

dele podem surgir muitas coisas. 

O sujeito da consulta, obtendo este hexagrama, é 

convidado a abrir-se para a mudança prevista, a colaborar com 
ela, a criar condições para facilitar ou agilizar sua evolução. Mas 
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não creio que possa, por simples deliberação da vontade e 
direcionamento da ação, promover a transformação, pois esta 

tem a sua própria velocidade e o seu próprio mecanismo quase 
invisível. Podemos ajudá-la, mas não manobrá-la. 

Também não deve haver pressa, pois as mudanças 
provavelmente serão lentas, imprecisas e imperceptíveis de 

início. No entanto, uma vez concluída a transformação, seus 
efeitos serão claramente visíveis. 

No âmbito das idéias, o hexagrama indica uma 

transformação que parte da difusão de palavras, as quais, 
através dos ouvidos, penetram suave e lentamente na 

consciência, de onde se expandem, já manifestando 
abertamente as mudanças. 

A previsão é, de um modo geral, boa, positiva, afirmativa, 
para quem obteve só este hexagrama na consulta, ou o obteve 

como segundo, derivado de outro: a matéria da consulta evolui e 
se expande. 

As linhas mutantes obtidas revelam aspectos particulares 
do processo de transformação, além de fornecerem instruções 

específicas para a sua melhor operacionalização. 

 

IMAGEM 

 

“Acima da madeira há fogo: a imagem de uma 
TRANSFORMAÇÃO PROFUNDA. Por isso o sábio, corrigindo sua 

posição, consolida seu quinhão.” 

 

A imagem chama a atenção para a importância, neste 
momento, das transformações pessoais.   

A pessoa sábia e espiritualmente elevada promove, ela 
mesma, as transformações em sua vida, de acordo, é claro, com 

o tempo e as circunstâncias. Ajustando-se aos fatores temporais 
e circunstanciais - que não dependem dela, que lhe são dados - 

a pessoa define rumos ou fecha ciclos, traçando as linhas da sua 
própria vida. 

 

1ª
 LINHA (6) 

 

“Um vaso sagrado virado ponta-cabeça é conveniente para 

deixar sair o negativo. Casar com uma concubina por causa 
do seu filho não é um erro.”  
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Esta linha mostra que o primeiro passo que a pessoa deve 

dar para o processo de transformação é a remoção dos vestígios 
estagnados do passado, da situação anterior; a remoção dos 

preconceitos, dos condicionamentos, dos ressentimentos, enfim, 
de tudo aquilo que está gasto e ultrapassado, ou que se 

deteriorou. Para a execução desse passo pode-se assumir 
atitudes inusitadas ou inverter a ordem habitual das coisas. Tudo 

isso se torna aceitável em função do que está por vir, do novo 

que se pretende. 

Pois esta linha mostra o futuro justificando o presente, o 

resultado justificando a ação. O que o sujeito faz não é 
considerado errado, apesar de inusitado, chocante ou 

desestruturador da ordem vigente, porque a ação não termina 
aqui: este é só o primeiro passo, só a limpeza, o esvaziamento 

que abre espaço para algo que tem mais valor, que é bom e 
puro e que poderá, por causa desse preparo feito agora, 

manifestar-se com grandeza. 

Todo o comportamento adivinhado e/ou recomendado por 

esta 1ª linha requer um ajustamento às circunstâncias, uma 
certa flexibilidade e um desejo de purificação para posterior 

transformação para melhor. 

 

2ª
 LINHA (9) 

 

“No vaso sagrado há substância; meu inimigo está doente e 
não consegue se aproximar de mim, benéfico.” 

 

Esta linha mostra que a matéria para a transformação já 

existe e está disponível, mas a dissociação entre os fatores ou as 
pessoas envolvidas impede que se a mudança se realize 

plenamente. 

A pessoa a quem se refere esta linha pode parar e fazer 

alguma coisa, pode melhorar a situação, mas sua autonomia e 

determinação não são muito grandes e ela apresenta alguma 
hesitação, receio e apreensão. 

A pessoa não possui uma relação franca, de troca de igual 
para igual, com aqueles com quem tem que interagir na questão 

da consulta. Há desigualdade entre eles: provavelmente a 
pessoa representada por esta linha é o elemento mais maduro, 

mais seguro ou mais bem aquinhoado da relação.  
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Também há ansiedade, devido à deficiência de contato, de 
comunicação. O fato de a pessoa ficar ansiosa, porém, revela a 

sua preocupação com o outro, o seu desejo de aproximação, e 
isso a livra de censuras. 

Caso esta linha tenha sido a única linha mutante obtida, 
isto significa que a pessoa não conseguirá já a plenitude da 

transformação desejada, a consolidação do seu caminho, mas 
também não perderá o que já possui, o que já conseguiu até 

aqui, inclusive os atuais relacionamentos, os quais deve 

perseverar em manter. 

 
3ª

 LINHA (9) 

 

“Um vaso sagrado com as alças cerceadas, sua ação está 
bloqueada e nem a gordura de faisão o alimenta. A chuva 
fará desaparecer o remorso e acabará sendo benéfica.”  

 

Esta linha mostra uma alteração nas circunstâncias 

externas ou nos canais de comunicação da pessoa com o mundo, 
o que impede a plena manifestação e aproveitamento da 

transformação interior realizada. 

Essa alteração negativa, entretanto, deverá ser 

rapidamente anulada ou superada através do advento de novas 
circunstâncias, externas e imprevisíveis, que vem em auxílio do 

sujeito, consertando aquilo que havia sido prejudicado e 

livrando-o de possíveis remorsos pela alteração anterior, que ele 
mesmo executou ou cuja execução permitiu ou provocou. 

Sendo assim, a pessoa não deve tentar agir, desenvolver o 
projeto principal da questão da consulta, antes que novas 

condições anulem o efeito do impedimento e que ela esteja, de 
novo, na posse da plenitude de seu poder de manifestação e 

comunicação, podendo então prosseguir com sucesso.   

Se nenhuma alteração aconteceu ou foi realizada pela 

pessoa, a obtenção desta linha é uma recomendação para que 
não faça ou permita modificações no contexto que envolve a 

matéria da consulta - se tiver poder para tanto - pois resultarão 
num desvio e num atraso do pretendido. 

 

4ª
 LINHA (9) 

 

“Um vaso sagrado com os pés quebrados; derrama a refeição 
do príncipe e seu corpo fica ensopado, prejuízo.” 
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A 4ª linha mostra a pessoa não conseguindo cumprir suas 

obrigações e afazeres devido a circunstâncias externas 
inapropriadas, e não devido à falta de capacidade interna. 

As circunstâncias externas sofreram ou estão sofrendo 
modificações negativas, talvez cortes, que impedem a 

sustentação das transformações internas ou daquilo que, 
internamente, é bom e deveria ser mantido e elaborado. Em 

consequência, a pessoa não consegue levar até o ponto desejado 

as suas produções ou as suas tarefas. O trabalho não é 
aprontado, o que prejudica os outros e, principalmente, a própria 

pessoa. Com isso, todos perdem a confiança nela, inclusive ela 
mesma. 

É possível que a pessoa tenha alguma responsabilidade por 
essa situação negativa, pelo fato de ter dado preferência, na 

atenção e atendimento, a elementos que não o deveriam 
merecer, em detrimento daqueles que lhe seriam mais úteis e 

convenientes para o bom desenvolvimento da questão da 
consulta. A pessoa bem sabe que deveria dedicar-se mais a 

determinadas atividades ou pessoas, porém não o faz, seja por 
gostar mais de outras, seja simplesmente por inércia, por 

deixar-se desviar do caminho que é o melhor para a sua 
evolução. 

Se esses fatos ainda não aconteceram, esta linha deve 

servir de alerta à pessoa para que procure livrar-se de 
modificações ocorridas nas suas circunstâncias que possam 

afetar o seu equilíbrio geral, por sobrecarga, por retirada de 
apoio, por falta de bases firmes ou por qualquer outro fator que 

possa impedi-la de conduzir a bom termo algum 
empreendimento seu. 

De qualquer modo, uma vez ocorrida a modificação 
negativa de que trata esta linha a pessoa terá que agir para 

consertá-la, para corrigi-la, a fim de evitar ou fazer cessar os 
seus efeitos negativos. Permanecendo o problema, se ela tentar 

avançar não conseguirá nada além de vergonha, e o mais 
importante no momento é conseguir uma transformação interna 

positiva. 

 

5ª
 LINHA (6) 

 

“Um vaso sagrado com alças amarelas pendurado de um 
suporte dourado; é conveniente insistir.”  
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A 5ª linha representa uma pessoa equilibrada e sem 

arrogância, que sabe falar e ouvir, que percebe as coisas e tem 
uma visão positiva da matéria da consulta e, sobretudo, que se 

apoia em bons relacionamentos nessa matéria. Portanto, essa 
pessoa deve insistir no processo de transformação que tem em 

mente, pois há plenas condições de realizá-lo com sucesso. 

As circunstâncias externas estão adequadas para que se 

efetue a mudança interna. Além disso, a pessoa internaliza os 

fatores externos e os transforma também em substância do seu 
processo de transmutação. Ela se apresenta receptiva aos 

conselhos e à ajuda vinda de fora, dos outros, e isso favorece a 
evolução desejada. 

A sua modéstia e a recusa em condescender com o mal, 
preservando o bem que há em si, atrair-lhe-ão ajuda espiritual, 

e as transformações que ocorrem consolidam o rumo da sua 
vida, o seu destino. 

 

6ª
 LINHA (9) 

 

“Um vaso sagrado pendurado de um suporte de jade; grande 

benefício, nada que não seja conveniente." 

 

Esta linha mostra a pessoa tendo conseguido ou estando 
em condições de conseguir realizar uma transformação que será 

grandemente positiva para o desenvolvimento da matéria 
enfocada pela consulta. 

As circunstâncias externas lhe são favoráveis, ela possui 
apoios e auxiliares valiosos e poderosos, e tem energia e 

sabedoria próprias para conduzir bem a situação, de uma forma 
equilibrada, aliando as qualidades do que é forte e criativo com 

as qualidades do que é suave e receptivo. Ela inicia e conclui os 
processos. 

Deve, entretanto, procurar estabilizar-se após as 

mudanças aqui previstas, consolidando-as e mantendo-as. Se 
quiser mudar de novo rapidamente, promover logo novas 

transformações, isso será negativo. A recomendação ou previsão 
deste hexagrama é para a transformação interna, lenta, sutil, 

evolutiva e duradoura; não é para a inquietude, a inconstância e 
a leviandade. 
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