
CONSULTA AO I CHING FEITA PARA C. D. M. 
NASCIMENTO: __/__/___ 

1. Meu namorado terminou comigo após 1 ano de namoro porém ainda gosto 
muito dele. Há possibilidade de reconciliação e/ou conhecer outra pessoa? 

O I Ching respondeu esta pergunta com o hexagrama 19, denominado 
Aproximação, que eu vejo como o indicio de uma volta.   

Este hexagrama diz ainda: A aproximação dará bons resultados. É tempo de 
alegria e esperança. O sucesso está garantido. Devemos esquecer nossos 
preconceitos e desconfianças, para sermos totalmente sinceros. Haverá oito 
meses de boa sorte, durante os quais devem ser assentadas as bases para o 
futuro. Tudo será muito benéfico. 

2. Fui demitida após X anos em uma empresa privada e atualmente, estou 
cursando o doutorado. Futuramente penso em concurso público. Portanto, o 
que diz o I Ching sobre o lado profissional? 
 

Eu perguntei ao I Ching se sua vida profissional terá uma renovação positiva 
este ano.  
 
A resposta veio através do hexagrama 10, denominado A conduta. Ele diz: 
A situação é muito delicada. Mas aquele que souber se comportar de modo 
correto, seguindo as regras e respeitando as hierarquias, certamente terá 
sucesso.  
As pessoas difíceis e irritáveis são as mais sensíveis diante de um 
comportamento correto. Dessa maneira, a pessoa mais fraca conseguirá subir, 
sem provocar reações negativas. Isto pode ser um alerta do I Ching sobre 
como você deve agir em um futuro emprego.  
 
Surge neste hexagrama uma linha móvel, que diz o seguinte: 
Para avançar com segurança é preciso avaliar bem as próprias forças e não 
investir às cegas, provocando reações prejudiciais.  
No caso dos concursos públicos, esta linha é indicio de que você precisará se 
preparar muito bem para enfrentar a concorrência.  
 
O segundo hexagrama gerado a partir da inversão da linha móvel é o de 
numero 5, denominado A espera, que diz: 
Não convém precipitar-se, espere pacientemente. No momento tente manter-se 
alegre e serena, acumulando energia para enfrentar a luta. 
Esperar. Aquele que sabe fazê-lo sinceramente com todas as suas forças, 
obterá sucesso.  
 
É preciso saber esperar sem desesperar, sem medo de não alcançar o 
objetivo. Apenas aquele que for verdadeiramente forte pode enfrentar o seu 
destino, pois somente essa força interior dá a certeza de avançar com sucesso. 
É um grande erro forçar as situações, é necessário saber ver as coisas como 
elas são, saber avaliá-las com realismo, sem ilusões. Até que chegue o 



momento oportuno, é aconselhável aproveitar o tempo de espera para 
acumular as energias indispensáveis para enfrentar a luta.  
 

 

  

exemplo 2: CONSULTA AO I CHING FEITA PARA H.H. 
NASCIMENTO:  __/__/___ 
 
PERGUNTA: 
Estou aposentada de meu trabalho como dentista, e estou estudando 
psicopedagogia e arteterapia. Terei chances de exercer uma nova profissão? 
 
A resposta do I ching veio atraves do hexagrama de numero 46, denominado  
A Ascensão. A imagem é representada pelo Vento embaixo e a Terra acima. O 
signo de baixo, representa também a madeira. 
O hexagrama simboliza o esforço da semente para sair da terra. As árvores 
saem da terra e crescem: são a imagem da ascensão. 
 
ASSIM COMO A SEMENTE SE ESFORÇA PARA SAIR DA TERRA E 
ENCONTRAR A LUZ, A PESSOA SÁBIA PROCURA SUBIR PELO ESFORÇO 
CONTÍNUO E PERSEVERANTE. 
 
Ascensão progressiva. Com trabalho e dedicação constantes, o sucesso e a 
afirmação serão atingidos, sem se defrontar com obstáculos. 
Porém, ao encontrar pessoas influentes, não se deve pensar em subir mais 
depressa. Pelo contrário, deve manter-se um comportamento tranqüilo e 
flexível. A constância e a força de vontade serão premiadas com o sucesso. 
 
A ascensão graças aos próprios méritos é a justa recompensa para o esforço. 
Aqueles que a estimam estão dispostos a ajudar. Não é o momento de parar, 
mas, ao contrário, de estabelecer objetivos e avançar. Quando for necessário, 
pode-se recorrer a pessoas influentes, que se mostrarão amigáveis.  
Sem violência e adaptando-se às circunstâncias, pode-se ir longe. 
 
Como você pode ver, a resposta do oráculo não poderia ser mais favorável. 
Siga em frente em seu objetivo com confiança e alcançará o que deseja. 


