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HEXAGRAMA 10:  ANDANDO COM CUIDADO 
 

       

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“ANDANDO COM CUIDADO sobre a cauda de um tigre o homem 

não é mordido e pode exercer influência.”  

 

Este hexagrama mostra uma situação em que um 
elemento fraco interage com um elemento forte e perigoso. Todo 

o texto oracular é um ensinamento de como agir nessa situação, 
o qual se resume a três proposições: 

 - Agir. 

 - Agir conforme as normas. 

 - Agir com cuidado. 

A recomendação de agir é exatamente uma exortação para 

mover-se, para não ficar parado, porque é necessário sair da 
situação, sair da zona de perigo, ficar fora do alcance do “tigre”. 

A recomendação de agir conforme as normas se deve ao 
fato de que, respeitando as normas legais, os direitos e deveres, 

as regras de etiqueta e cortesia, a hierarquia, os costumes, etc., 
o elemento fraco corre menos risco de irritar ou ofender o forte 

por algum deslize involuntário, impensado, além de ficar mais 

protegido, pois está dentro da norma. 

A recomendação de agir com cuidado é fundamental para a 

sobrevivência do elemento fraco no que diz respeito à questão 
da consulta: se agir descuidadamente, expor-se-á de todo ao 

perigo, com poucas chances de sair ileso. 

Até o momento da consulta a situação está ainda sob 

controle, embora em estado de grande tensão. 

Se este foi o único hexagrama obtido, a previsão é de que 

a situação não vai sair disto: um perigo potencial que permanece 
potencial, que não se concretiza - como um cão que rosna mas 

não morde - frente ao qual a pessoa tem que agir com muito 
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cuidado, observando atenciosamente as normas de conduta 
vigentes, e do qual deve se liberar logo que puder. 

Se este foi o segundo hexagrama obtido na consulta, 
significa que a situação apresentada pelo hexagrama primitivo 

resultará num clima de perigo potencial, ou numa relação com 
um elemento perigoso, gerando a necessidade de muita cautela 

e atenção às normas vigentes, por parte do sujeito da consulta. 

Porém, se o consulente obteve este hexagrama como 

primeiro, com linhas mutantes, isso pode significar ou que o 

elemento perigoso se transformará de ameaçador em atacador, 
ou que a pessoa conseguirá sair ilesa da esfera do perigo: as 

linhas obtidas é que irão definir isso e indicar qual a conduta 
melhor a ser adotada e quais os erros a serem evitados, além da 

recomendação geral de cautela e observância das normas. 

É claro que pode ocorrer o caso de o elemento forte e 

perigoso se encontrar dentro do próprio sujeito da consulta, 
constituindo-se num aspecto da sua personalidade ou num 

medo, desejo, doença, etc., que se avoluma assustadoramente 
dentro dele, a ponto de se tornar uma ameaça. Nesse caso, 

continua sendo necessário agir para fugir do perigo, bem como 
ter cautela e extrema atenção ao que é consensualmente 

considerado correto. 

Finalmente, cabe dizer que essa configuração dos fatos não 

foi necessariamente escolhida, mas está aí e é preciso lidar com 

ela. Muita coisa pode ser obtida a partir dessa situação; daí o 
interesse em chegar bem ao fim dela. 

 

IMAGEM 

 

“Acima o céu e abaixo o lago: ANDANDO COM CUIDADO. 

Assim, a pessoa sábia, porque discrimina entre o alto e o 
baixo, fortalece as tendências do povo.”  

 

A primeira coisa que deve fazer quem obteve este 
hexagrama é verificar, na matéria da consulta, qual é o elemento 

fraco e qual é o elemento forte. Isso às vezes pode estar 
evidente, às vezes não, porque há uma certa identificação e 

atração entre os dois, como um lago espelhando o céu ou uma 

filha pequena provocando o pai.   

Tendo verificado qual é o elemento fraco, sabe-se que é 

esse que corre perigo e que precisa ser ajudado. 
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A ajuda aqui recomendada é a de um fortalecimento do 
elemento fraco, principalmente fornecendo-lhe normas seguras 

de conduta dentro do contexto da situação da consulta, e 
buscando tranqüilizá-lo e/ou pacificá-lo, a fim de que se ponha 

em melhores condições de lidar com o forte e nem se abstenha 
de agir nem aja afoitamente ou como se não houvesse perigo 

algum, pois isso poderia levá-lo ao fracasso. 

 

1ª LINHA (9) 

 

“Andar com simplicidade e avançar, ainda que 
desordenadamente, não é um erro.”  

 

A pessoa a quem se refere a 1ª linha consegue contornar 

as dificuldades do momento agindo com simplicidade, discrição, 
independência e prudência.   

Ela procura passar o mais longe possível da zona de 
influência do elemento perigoso e, sob uma aparência inofensiva 

- talvez se ocultando atrás de outros elementos mais ruidosos e 

chamativos - tenta passar despercebida, e deve consegui-lo. 
Para tanto, comporta-se com simplicidade e discrição.   

A pessoa desta linha age por si mesma, de forma 
independente. 

O oráculo afirma que, do modo acima descrito, a pessoa 
deve avançar, como é seu desejo, e que está certo agir assim. 

Isso, porém, não eliminará completamente a possibilidade 
de vir a surgir um conflito, no futuro, porque o elemento com 

que se está lidando é realmente belicoso e imprevisível. 

A tendência da pessoa da 1ª linha é não prolongar as 

questões controversas e, assim, a situação chegará a um bom 
termo, passando apenas por alguma mínima disputa 

esclarecedora. 

Outra tendência da pessoa da 1ª linha, que também está 

certa, é de seguir as suas próprias inclinações íntimas, e isso 

também se acentuará no futuro. 

 

  2ª LINHA (9) 

 

“Andando num caminho muito plano, a insistência de um 
homem que se esconde é benéfica.”  
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A segunda linha mostra o sujeito da consulta procurando 
ficar afastado de qualquer envolvimento com o elemento 

perigoso, através de um comportamento equilibrado, reservado, 
modesto, independente e solitário. Ele procura realmente não se 

sobressair, não aparecer. Sabe o que quer e não se confunde: 
fica naquilo. Se tem que fazer alguma coisa fora do seu rumo, 

principalmente se for envolvendo-se com outros, a faz o mais 
corretamente possível, e volta ao seu caminho. 

Ele está, no tocante ao assunto da consulta, na beira da 

agitação e num meio onde há muita exposição e falação, e assim 
talvez lhe seja difícil manter a sua atitude simples e reservada. 

Por isso pode ser que esta linha expresse um desejo do sujeito, 
que é também uma recomendação do oráculo para ele. 

Se for possível à pessoa da 2ª linha agir da maneira aqui 
descrita, suas ações terão bom resultado: ela, agora, sai ilesa da 

esfera do perigo e, no futuro, mantém a espontaneidade, a 
autenticidade e a concentração atuais que farão com que, pelo 

menos no que se relaciona à matéria da consulta, tenha êxito em 
seus empreendimentos, naturalmente. 

Esta linha também pode indicar que algo que não aparece 
(e, portanto, não é atrapalhado), está lá, latente na situação ou 

na pessoa, e produz, sem alarde, uma influência positiva. 

 

3ª LINHA (6) 

 

“Um caolho poder ver, um aleijado poder andar, mas, 
andando na cauda do tigre, eles são mordidos; têm prejuízos 

porque são guerreiros transvestidos de grandes príncipes.” 

 

Com relação ao assunto da consulta, a pessoa da 3ª linha 
alia uma grande coragem externa a uma grande fraqueza 

interna. Ela superestima a sua capacidade de lidar com o 
elemento perigoso e acaba sendo atacada. 

Superficial e confiante, inconseqüente e expansiva, talvez 
arrogante, a pessoa desta linha realmente se expõe ao perigo, 

acreditando ter poderes e imunidades que de fato não tem. 

Se a consulta ao oráculo foi sobre uma atitude a tomar, a 

obtenção desta linha indica que a pessoa não deve avançar, não 

deve fazer aquilo que está cogitando, pois não está preparada 
para isso. Talvez a obtenção de outra linha, neste mesmo 

hexagrama, indique a atitude correta a tomar. Mas avançar 
afoitamente, desconsiderando o perigo, levará a mau resultado. 
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Ainda que a pessoa acredite que o possa, não deve fazê-lo: é 
isso que esta linha recomenda. 

Se a consulta for sobre uma terceira pessoa, a obtenção 
desta linha revela ao consulente que aquela pessoa não é tão 

poderosa e capaz quanto aparenta ou acredita ser, e que as suas 
atitudes tendem a ser temerárias. 

Se seguir as suas inclinações atuais, no desenvolvimento 
futuro do assunto da consulta a pessoa envolver-se-á em muito 

trabalho e preocupações, e continuará na esfera do perigo, 

embora já um pouco mais forte para enfrentá-lo. 

 

4ª LINHA (9) 

 

“Andando sobre a cauda do tigre, medo e temor acabam de 
forma benéfica.” 

No quadro apresentado pela 4ª linha, a pessoa reconhece a 

periculosidade da sua situação e, por isso mesmo, toma muito 
cuidado nos passos que dá. Esse cuidado temeroso acaba 

favorecendo o bom resultado do empreendimento. Portanto, a 

recomendação do oráculo para quem obteve esta linha é de que 
avance, porém com muita cautela e atenção, tomando todas as 

precauções possíveis, às vezes até recuando um pouco e, de 
preferência, discretamente, sem demonstrar que está tomando a 

iniciativa de agir. 

Em resumo, é a mesma recomendação geral do 

hexagrama, com a diferença de que, aqui, a pessoa tem a 
confirmação de que esse comportamento vai dar certo. 

A tendência para o futuro é de desaparecimento do perigo; 
seja porque ele se esgota por si, seja porque a pessoa consegue 

se afastar completamente dele. A pessoa poderá, então, no que 
diz respeito ao assunto da consulta, levar seus relacionamentos - 

que serão ampliados - e sua conduta pessoal de acordo com seu 
pensamento e suas convicções íntimas, com mais confiança, sem 

ter que tomar tanto cuidado.  

 

5ª LINHA (9) 

 

“Andando decididamente, insiste com rigor.”  

 

No momento focalizado pela consulta, a pessoa da 5ª linha 

não escapa completamente ao perigo, mas consegue evitar ser 
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atacada. O perigo e a ameaça permanecem, a situação em si é 
delicada. 

Ela mantém a situação sob controle através de uma 
decisão firme aliada a um extremo cuidado nos movimentos, 

vencendo inclusive uma certa hesitação inicial. Não recua diante 
do perigo, não se intimida, mas também não age com excessivo 

ímpeto, arrogância ou confiança, como se o perigo não existisse. 

Ao contrário, a pessoa da 5ª linha reconhece a existência 

do perigo e busca os meios para enfrentá-lo na solidez da sua 

posição, na prudente correção da sua conduta e na firmeza da 
sua determinação íntima. Conta também com a solidariedade do 

grupo ao qual pertence. 

Essa maneira de agir é correta para a pessoa que obteve 

esta linha – ela não deve sentir-se errada ou culpada - embora 
não conduza a uma solução imediata da questão. (Aliás, o 

oráculo não diz se há uma solução imediata possível e 
satisfatória.) 

No futuro, a tendência é de os obstáculos causadores de 
problemas e divergências serem eliminados, por iniciativa dos 

próprios antagonistas. A pessoa da 5ª linha deverá aceitar essa 
tentativa de conciliação e, com isso, sair esfera do perigo, com 

dissipação de dúvidas ou arrependimentos.   

Apesar de tudo, não se estabelecerá ou restabelecerá 

harmonia total com o elemento perigoso: apenas se superará a 

dificuldade atual. 

 

6ª LINHA (9) 

 

“Observe o que já andou, e, com cuidado, reflita sobre os 
sucessos para repeti-los novamente, assim terá benefícios 
fundamentais.”  

 

Na situação apresentada pela 6ª linha, a pessoa já 

conseguiu ou está em vias de conseguir se livrar do perigo, e 
aprende com o que já fez. 

A pessoa dessa linha é, pelo menos na matéria da 
consulta, racional, segura, ponderada, e tem uma posição social, 

profissional ou familiar bem consolidada. Ela tem, portanto, 

alguma experiência e pode fazer uso disso para se conduzir 
perante as dificuldades que ora se apresentam. 
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Deve observar minuciosamente o que se passou, para ver 
como chegou a entrar na situação perigosa e como conseguiu se 

desvencilhar dela. O objetivo dessa reflexão é evitar a repetição 
de movimentos errados feitos no passado e estimular a repetição 

dos movimentos acertados. Também deve analisar as consultas 
anteriores feitas ao oráculo sobre o presente assunto, se as 

houve, e as respostas obtidas.   

Essa análise levará a pessoa a um conhecimento melhor 

sobre si mesma, sobre a matéria da consulta e sobre os 

elementos nela envolvidos, o que lhe será de grande valia, 
favorecendo o bom resultado das suas ações. 

Assim, a pessoa atingirá um estado de satisfação com 
relação à questão da consulta, e terá a tendência de querer 

perpetuar esse estado. O Yi Jing, porém, sugere que, mesmo 
que a pessoa encontre prazer no que faz, não faça as coisas 

exclusivamente em função do prazer, nem permita que os outros 
a utilizem para seu prazer. 
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