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HEXAGRAMA 53: DESENVOLVENDO-SE GRADUALMENTE  
 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“DESENVOLVENDO-SE GRADUALMENTE a mulher se casa; 

benéfico, é conveniente insistir.” 

 

Obter este hexagrama na consulta ao oráculo significa que, 
com relação à questão da consulta, o resultado positivo é lento, 

mas é garantido. Desde que se insista sem pressa, cumprindo 
todas as etapas necessárias para o andamento do processo de 

acordo com as normas vigentes para aquela matéria, as coisas 
deverão atingir o ponto desejado, que é o que a pessoa merece 

e é o certo para ela. 

A realização de cada etapa é perceptível, embora o 

progresso inerente a cada uma possa não ficar evidente para o 
consulente. E as etapas têm que ser cumpridas na ordem 

prescrita: uma inversão na sequência normal do processo levaria 
ao risco de não se conseguir alcançar o pretendido, devido à 

dissociação entre os vários componentes da questão, resultando 
em as coisas não funcionarem, não concorrerem para o fim a 

que foram idealizadas. 

 Este não é um tempo de alterações súbitas, revoluções ou 
retrocessos. Ao contrário, é tempo de um desenvolvimento lento, 

seguro e gradual, sempre conforme regras pré-estabelecidas. 

 Se o sujeito da consulta estiver numa posição inicial sólida 

e tranquila, o que é provável, isso favorecerá a evolução da 
situação. A tranquilidade interior, a firmeza e a solidez protegem 

contra atitudes precipitadas ou levianas e a adaptabilidade 
exterior permite um avanço regular e progressivo em direção à 

meta almejada, ou simplesmente à plena realização na matéria 
da consulta. 

 Há indícios de que aquilo que se desenvolve seja algo de 
grande solidez, alcance e duração, podendo mesmo estender-se 

por toda a vida do sujeito da consulta, ou podendo afetar para 
sempre toda uma família, empresa, comunidade, etc. 
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 Essa é a previsão geral. As linhas obtidas mostrarão os 
diferentes estágios do progresso e, eventualmente, darão 

alguma recomendação específica. 

 Para quem obteve este hexagrama como segundo na 

consulta vale só a previsão geral como provável continuação ou 
complementação dos movimentos indicados pelo hexagrama 

obtido anteriormente. 

 

IMAGEM 

 

“Acima da montanha há uma árvore DESENVOLVENDO-SE 
GRADUALMENTE. O sábio, porque se apoia num valioso 

potencial, aperfeiçoa os costumes.” 

 

A Imagem transmite a idéia de que o sujeito da consulta, 
sendo uma pessoa nobre, correta e que procura evoluir sempre, 

contribui para a melhoria do mundo, especialmente do 
comportamento e da moral das pessoas do seu meio.   

Isso não é uma previsão, mas sim uma constatação que 
deve servir de estímulo ao sujeito da consulta para que não 

esmoreça caso demore a ver os resultados dos seus empenhos, 
uma vez que o progresso previsto por este hexagrama é de 

desenvolvimento lento e gradual: tem que seguir determinados 

passos obrigatórios e não aparece logo. Mesmo assim, a 
influência positiva da pessoa sobre o meio já se está exercendo, 

imperceptivelmente, desde o início. 

 

1ª
 LINHA (6) 

 

“O ganso selvagem avança gradualmente até a margem. O 
rigor com o pequeno filhote gera comentários, mas não é um 
erro.”  

 

Esta linha mostra a pessoa avançando até o primeiro 

estágio do seu curso. É o estágio mais elementar, mas não é a 
primeira etapa: já houve um caminho percorrido, passo a passo, 

até aqui. 

Esse estágio atingido é, ao mesmo tempo, um ponto de 
chegada e um ponto de partida, e é um local de segurança 

precária para o sujeito da consulta. 
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Devido à novidade das circunstâncias e dos procedimentos 
a adotar, ou devido à imaturidade e inexperiência do sujeito da 

consulta ou das pessoas com quem tem que lidar, a situação 
requer muito cuidado, muito rigor, e é justo e correto que seja 

rigidamente controlada, para que não ocorram erros já de início, 
os quais poderiam se propagar e vir a causar danos. 

A meticulosidade, cautela e firmeza da pessoa que tem que 
conduzir as coisas neste momento pode provocar críticas, mas 

ela não deve se deixar impressionar pelas críticas, pois não está 

errada e, na verdade, o fato de estabelecer normas e exigir seu 
cumprimento evita que ocorram coisas que dêem motivo para 

arrependimento. 

A pessoa aqui representada tem objetivos, que mantém e 

que devem contribuir para conduzi-la a ou conservá-la em um 
grupo estruturado e organizado, ou em uma associação que se 

realiza segundo padrões pré-estabelecidos, a qual pode, 
inclusive, ser um matrimônio. 

 

2ª
 LINHA (6) 

 

“O ganso selvagem avança gradualmente até o alcantilado. 

Comendo e bebendo fica bem satisfeito, benéfico.” 

 

Esta linha mostra a pessoa progredindo até uma posição 
que lhe garante segurança e bem-estar, inclusive nos aspectos 

físicos e materiais. 

A pessoa é apresentada em boas relações com os seus 

próximos e com quem, para ela, é o personagem mais 
importante na matéria da consulta. Se esses relacionamentos 

são causa ou consequência do avanço da pessoa, não fica 
definido pelo oráculo: tanto podem ser uma coisa como a outra. 

O fato é que os relacionamentos existem, e continuam no tempo, 
e a pessoa representada pela 2ª linha, com modéstia, equilíbrio 

e dedicação, sem arrogância, mas mantendo firmeza nas suas 

intenções, sabe adaptar-se a eles - inclusive cedendo, se houver 
necessidade - e usufruir o que eles podem lhe oferecer de bom, 

em todos os aspectos. 

Em resumo, esta linha traz um prognóstico francamente 

favorável à questão sobre a qual se realiza a consulta. Se foi a 
única linha mutante obtida, a resposta é sim, afirmativa para o 

que se pretende, conquanto possa implicar uma certa perda de 
autonomia para o sujeito da consulta. 

http://www.yijingorienta.com.br/
http://www.yijingorienta.com.br/jdownloads/e_153.pdf
http://www.yijingorienta.com.br/index.php/contato


HOME Texto complementar  4 

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

 

3ª
 LINHA (9) 

 

“O ganso selvagem avança gradualmente até o planalto. Há 

prejuízo porque o marido parte decididamente, mas não 
retorna, e a esposa engravida, mas não alimenta [a criança]. 
É conveniente lidar com a bandalheira.”  

 

Esta linha mostra a pessoa num momento em que, tendo 

progredido bastante na direção do que quer, se encontra, 
paradoxalmente, numa situação difícil e de resultados incertos. É 

como se, tendo chegado ao alto da montanha, se encontrasse, 

sem saber como, no fundo do abismo. 

Falta-lhe o apoio do seu grupo (do qual não deveria se 

afastar) e/ou de um companheiro bem próximo. Essa falta de 
apoio deixa-a desprotegida e insegura, sem condições de 

progredir mais, por enquanto. 

Os prognósticos são totalmente desfavoráveis quanto aos 

resultados do esforço despendido: mesmo que vá até o fim do 
processo em andamento, a pessoa não chegará a resultados 

positivos; se obtiver resultados, não os alimenta e não poderá 
usufruir deles. 

Em face desse quadro o Yi Jing aconselha que a pessoa 
lute para recuperar o controle perdido da situação e para não se 

deixar levar para o extremo oposto ao do avanço progressivo e 
ordenado, que seria o abandono de todas as regras e metas, o 

não se importar mais com nada, o não se empenhar mais para 

coisa alguma. 

A melhor maneira de implementar essa resistência à 

desordem é procurando a companhia daqueles que estão, 
solidariamente, em situação semelhante, pois a dedicação mútua 

e o interessarem-se uns pelos outros os protegerá do 
sofrimento. Realizar uma parada e observar o caminho trilhado 

até aqui também será muito útil neste momento e, se a pessoa 
ainda mantém vivo o seu ideal, o seu objetivo, há alguma 

chance de reencontrar o caminho perdido para o progresso e o 
sucesso. 

 
4ª

 LINHA (6) 

 

“O ganso selvagem avança gradualmente até a árvore; 

possivelmente consiga pousar num galho; nenhum erro.” 
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Esta linha indica que a pessoa definitivamente progride, 

avança mais um estágio em direção ao que deseja e, nesse 
progresso, se afasta do que é vil, baixo, inferior a si - ainda que 

sinta algum apego por aquilo - e se insere num meio mais nobre, 
dinâmico, positivo e produtivo, do qual passa a fazer parte 

integrante. Portanto, se a pergunta ao oráculo foi sobre a 
possibilidade, a correção ou a oportunidade de uma associação 

com elementos do mesmo nível da pessoa ou de um nível 

superior, a resposta é sim. 

 É provável que o sujeito da consulta tenha uma ajuda boa 

de alguém que o ampare nessa passagem, e isso se deve às 
características de seu comportamento com relação à matéria da 

consulta. Ele é dedicado, abnegado, modesto, suave e cordial. 
(Se não o é, o Yi Jing recomenda que seja.) Por outro lado, ele 

vê muito bem o ponto aonde quer chegar e é deliberadamente 
que se afasta do que é inferior em direção ao que é superior. 

 Para os elementos inferiores que deixa para trás sua 
ascensão é negativa, pois com ela perdem seu apoio e 

companhia; mas para ele mesmo progredir será muito bom, e 
ele deve prosseguir nesse rumo, que isso lhe dará descanso e 

segurança. 

 

 

5ª
 LINHA (9) 

 

“O ganso selvagem progride até a colina; por três anos a 
esposa não engravida, mas ao final nada a supera e tem 
benefícios.”  

 

Esta linha mostra a pessoa que gradualmente progrediu 

até um ponto bem avançado na matéria da consulta.  

Aí, nesse ponto, há uma estagnação no desenvolvimento, 

parecendo que os próximos estágios não serão alcançados. No 
entanto, trata-se apenas de uma demora, não de uma 

impossibilidade. A pessoa deve acalmar-se, pôr seus 
pensamentos em ordem e evitar falar ansiosa e 

atabalhoadamente sobre a questão ou sobre qualquer coisa, pois 

poderá vir a arrepender-se se o fizer. Deve manter a calma, 
porque as dificuldades no começo desse novo estado alcançado 

serão superadas com o tempo, a médio prazo, através de uma 
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atitude dócil e cordata, porém firme e consciente da sua posição 
e dignidade. 

 Esta linha recomenda que a pessoa não se rebaixe, e a 
mostra de fato não se rebaixando, apesar de não fazer uso de 

autoritarismo e/ou agressividade. 

 Ela atinge uma posição elevada de grande estabilidade na 

matéria da consulta. Deve ficar tranquila e serena ali, e não falar 
muito sobre as suas observações e temores, mas manter a 

reserva e a discrição, pois obterá o que deseja.  

 

6ª
 LINHA (9) 

 

“O ganso selvagem progride até as estradas do Céu e suas 
penas poderiam ser usadas para cerimônias; benéfico.”  

  

Esta linha mostra a pessoa que, tendo progredido até o 

ponto mais alto possível na matéria da consulta, mostra-se, 
entretanto, acessível aos que se encontram mais abaixo e 

compartilha com eles as qualidades que adquiriu, servindo-lhes 

de modelo e guia, pois é ordenada e imperturbável em seu 
comportamento. 

 Essa pessoa possui virtude e fama de mestre, sábio, santo, 
poderoso ou algo assim, e o fato de voltar-se aos que ainda 

estão no caminho da ascensão, ao invés de isolar-se nas alturas, 
é mais uma demonstração da sua sabedoria e valor e faz com 

que se mantenha estável na posição elevada a que chegou. 

 Se ela, ao contrário, procurasse somente avançar mais e 

mais, pensando apenas em si, acabaria fatalmente encontrando 
um ponto limite ao seu progresso. Porém, dedicando-se àqueles 

que desejam progredir e procurando ajudá-los, a pessoa 
encontra um novo rumo de crescimento, no qual pode realizar-se 

e ser feliz.  
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