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HEXAGRAMA 19: OBSERVADO DE PERTO  
       

 

 

 

 

 

JULGAMENTO 

 

“OBSERVANDO DE PERTO se exerce uma influência 

fundamental; é conveniente insistir, mas, chegando o oitavo 
mês, haverá prejuízos.” 

  

Obter este hexagrama na consulta ao oráculo significa que 
se está diante de uma situação, de uma realidade, em que há 

interesse - mútuo ou apenas unilateral - entre as partes 

envolvidas, gerando aproximação e influência entre elas; em que 
há, inclusive, um crescimento positivo e promissor da 

aproximação e, consequentemente, da influência, mas em que, 
já fica dito desde o início, todo esse envolvimento das partes e 

desenvolvimento de um processo terá duração limitada, 
extinguir-se-á após um certo período, não durará para sempre. 

 Portanto, se a pessoa consultou o Yi Jing tendo em vista 
uma esperança num projeto de longa duração, o conselho é para 

explorar e aproveitar a situação enquanto dure, porque não 
durará para sempre. Isso não deve servir como um simples 

desestímulo ao projeto, mas como um aviso, em primeiro lugar, 
e como sugestão para a tomada de novos rumos, em segundo 

lugar. 

 As partes envolvidas na situação são os seus diversos 

componentes, que podem ser pessoas, idéias, grupos, 

elementos, etc. No momento presente, há uma observação 
constante e próxima dos detalhes, das sutilezas, das maneiras 

próprias de ser de cada uma das partes, e um cuidado, um zelo, 
um debruçar-se uma sobre o outra. No que diz respeito ao 

assunto da consulta, tais componentes apresentam muita 
receptividade com relação uns aos outros, muita abertura, mas 

pouca força de ação e pouca determinação. 

 A situação como um todo é mais estática do que dinâmica. 

Existe solidez e firmeza por um lado, e alegria e agitação pelo 
outro, mas nenhuma das duas tendências chega a se realizar 
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plenamente: parece que uma prejudica a outra, parece que a 
firmeza tem receio de se impor demais e comprometer a alegria 

e a leveza; e o movimento alegre e despreocupado tem medo de 
se avolumar e romper a solidez da situação, de modo que as 

coisas podem ficar num ponto de indefinição, de proximidade e 
interesse, mas sem compromisso. Não há rompimento, por 

enquanto, mas também não há verdadeira união: apenas uma 
aproximação com interesse sincero porém insuficiente para uma 

consolidação definitiva do projeto. 

 Isso não significa que nada possa ser feito. Em muitos 
casos, aproximar-se e prestar atenção são passos importantes 

de um processo. Porém, se a intenção do sujeito da consulta é o 
estabelecimento de uma relação ou de uma empresa definitiva, 

duradoura, ele deve saber que isso ou não ocorrerá por 
enquanto, ou ocorrerá mas terá vida breve, principalmente se 

este hexagrama saiu sozinho ou como segundo na consulta. 

 Se saiu como primeiro e há linhas mutantes, estas darão 

maiores indicações ao consulente sobre seu comportamento e 
suas circunstâncias específicas, mas, em princípio, não anulam a 

previsão geral. 

 De qualquer modo, o hexagrama revela que durante o 

período da sua vigência o trabalho em conjunto, o 
companheirismo e a cooperação estarão grandemente 

favorecidos, de maneira que, se for só isso o que se pretende, há 

fortes chances de consegui-lo e, inclusive, deve-se aproveitar 
que o momento é propício para tal. O interesse cresce e avança, 

conquista espaço e encontra alguma correspondência. 

No entanto, a pessoa deve se precaver contra a 

possibilidade de reveses ou de um arrefecimento no 
desenvolvimento da questão, num futuro não muito distante, 

especialmente nos próximos meses de setembro e/ou outubro, 
ou aproximadamente no oitavo mês a contar do mês da 

consulta, ou no oitavo mês a partir do início dos acontecimentos 
sobre cujo desenrolar se consulta o oráculo. 

       

IMAGEM 

 

“Acima do lago há terra, observando de perto. 

Assim, a pessoa sábia, porque sua vontade de ensinar não se 
esgota, aceita cuidar do povo sem limitações.”  
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Para quem obteve este hexagrama o conselho é para 
deixar aflorar e expressar-se o seu desejo de exercer influência, 

de ensinar ou mostrar alguma coisa, manifestando, ao mesmo 
tempo, um interesse altruísta pelos outros envolvidos na 

questão, dispensando-lhes atenção e cuidados, observando-os 
de perto.  

       

1ª LINHA (9) 

 

“Observando estimulantemente e perto, insistir é benéfico.” 

 

A ação da pessoa da 1ª linha se desenvolve junto a uma 

ou mais pessoas a quem acompanha de perto e incentiva com 
sua energia. 

Como ela possui a determinação de agir corretamente, a 

ação tende a dar certo e o oráculo recomenda a sua continuação. 

No entanto, a pessoa não pode perder de vista o propósito 

de fazer as coisas certas, de acordo com as regras vigentes e 
com uma certa disciplina, pois ela tem a responsabilidade pelo 

resultado, não só perante si própria mas também perante outros 
e, provavelmente, ainda há muito que fazer e muitos aspectos 

da matéria da consulta que ela tem que dominar. 

       

2ª LINHA (9) 

 

“Observando estimulantemente de perto, benefícios, nada que 
não seja conveniente.”  

 

 A pessoa da 2ª linha, otimista, equilibrada e forte no que 

diz respeito à matéria da consulta, atua juntamente com outra 
ou outras, a quem incentiva através da sua energia. 

 Essa atuação conjunta estimula o bom encaminhamento 
dos fatos e é conveniente para todos os envolvidos, de modo 

que, mesmo que venham a fazer alguma coisa que fuja do 
esperado ou do previsível, isso tende a dar certo.   

 A amizade e/ou o interesse humanitário que existe entre 
as pessoas envolvidas influencia beneficamente a situação e dá à 

pessoa da 2ª linha muita chance de, quando uma nova realidade 
suceder a esta que agora existe, aceitá-la com abertura e 

espírito esperançoso.  
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3ª LINHA (6) 

 

“Observando melosamente de perto, nenhum lugar é 

conveniente. 
Eventualmente, se ele se lamentar [disso], não haverá erro.” 

 

O sujeito da 3ª linha, falho de energia e de autonomia, 

sem nenhuma ligação pessoal forte na matéria da consulta, 
pertence a grupos ou tendências que se contrapõem, uma 

estimulando-o à ação e a outra recomendando-lhe acomodação. 

Ele tenta fazer uso de seus atrativos pessoais para 

conseguir insinuar-se bastante na situação e exercer influência, 
mas não obtém bons resultados nessa empresa. Por mais 

simpático, loquaz, interessado e jovial que se mostre, ou não 
encontrará nada pelo que verdadeiramente se interesse ou a sua 

atitude não será bem recebida. 

Entretanto, se ele se der conta disso e modificar o 

comportamento, estará agindo corretamente e logo terá 
consertado a atitude errada. 

O que a pessoa não é capaz de mudar é o fato de que ela 
não pode segurar eternamente as circunstâncias no ponto que 

lhe seja mais conveniente e/ou agradável: inevitavelmente 

ocorrerão mudanças; cada momento bom, cada circunstância 
favorável deve ser usufruída plenamente quando ocorre e 

enquanto dura. 

         

4ª LINHA (6) 

 

“Observando de perto de forma extremada, nenhum erro.”  

  

A 4ª linha mostra a pessoa tomando a atitude correta para 
o seu caso: ela se aproxima, examina a questão e, a partir dessa 

olhada de perto, tira suas conclusões e toma suas decisões. 

 Ela procura, na orientação que dá a seus passos, preservar 

a posição que merecidamente ocupa, bem como aproveitar tudo 
de bom que as circunstâncias atuais possam oferecer, antes de 

se lançar numa nova situação ou de aceitar uma proposta que 
lhe traga alterações fundamentais, mesmo vindo de pessoas com 

quem tem excelente relacionamento. 
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 Em síntese, através da análise minuciosa da situação, ela 
evita compromissos precipitados. Somente mais tarde 

ultrapassará a fase de observação e se envolverá 
verdadeiramente. 

       

5ª LINHA (6) 

 

 “Observando sabiamente de perto, a correção de um grande 

senhor é benéfica.”  

  

As características principais da pessoa da 5ª linha são o 
equilíbrio, a moderação, a correção, a conformidade e a 

sabedoria no exame da matéria da consulta e no entrosamento 
com os demais participantes da situação, e isso gera bom 

encaminhamento e bons resultados, principalmente na área dos 
relacionamentos. 

 Conforme previsto por este hexagrama, as coisas boas não 
durarão para sempre, mas até mesmo esse fato é amenizado 

pela atitude sábia e equilibrada da pessoa, que nem exige 

demais dos outros nem concede demais a si própria. 

       

6ª LINHA (6) 

 

“Observando sinceramente de perto, benefícios e nenhum 
erro.” 

  

A pessoa da 6ª linha realiza a aproximação desejada. 
Manifesta, de uma maneira bastante igualitária, seu interesse 

por todos ou quase todos os elementos da realidade enfocada 

pela consulta e exerce sua influência na situação através da 
generosidade, doando de forma indistinta e sincera o seu 

cuidado, a sua atenção e/ou qualquer outro bem ou faculdade 
especial que possua, irmanando-se com os seus próximos sem 

desenvolver relações exclusivistas, o que lhe confere grande 
autonomia de ação.   

 Ela age assim por determinação interna sua: não é 
influenciada por ninguém. 

 Paradoxalmente, essa doação em nada a diminui: tendo 
ela muito ou pouco, o reparti-lo agora está certo e lhe atrairá 

boas respostas em termos de colaboração, de seguidores e de 
consecução de objetivos. 
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