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Alguns ataques são injustos, porém, há outros que
você deveria contemplar
com mente serena, já que trazem reclamações que serviriam para você
ajustar seu comportamento.

Engolir desaforo é algo que
requer muito autodomínio.
Porém, nem sempre essa
atitude é tão corajosa assim, de vez
em quando a alma é pega de surpresa
e sai com o rabo entre as pernas.

Sua vontade pode ser
a melhor e seus planos magníficos, porém, movimentar-se com agressividade fará com que as pessoas neguem
a você seguir em frente.

Hoje não seria um dia propício para forçar nada, porém, as circunstâncias e o
ambiente parecerão indicar que essa
seria a melhor atitude. Você terá de
fazer muita força para se conter.

Aqueles que não sabem
esperar são os que comem cru. Todo mundo
sabe disso, mas na prática o inferno
da impaciência é colocado em marcha. Esperar é a alma do negócio.

Você precisa da
colaboração das
pessoas que parecem ir na direção oposta, atrapalhando seus planos. É uma situação com
a qual você tem dificuldade de lidar.

Ainda há algumas reviravoltas para acontecer,
mas nada deveria perturbar sua mente, já que as coisas boas
que você deseja estão em andamento
e tudo deve ter a melhor conclusão.

Nada precisa ser feito de
forma afobada, quanto
mais você evitar isso melhores serão os resultados. O problema será como conter o afobamento
de pessoas irritadas e impacientes.

Há certos passos que
são necessários e ainda
que você queira queimar
etapas, isso tornaria tudo enfadonho e
pesado. Melhor você se dispor a desempenhar as tarefas inevitáveis.

O que parece ser uma
oportunidade única se
mostrará ilusório. Por isso, melhor não ceder à tentação de
pisar no acelerador. Melhor observar
tudo com distanciamento.

Inovar é uma necessidade que precisa ser
satisfeita. Porém, a
hora não é propícia à inovação. Hoje
seria melhor você ficar longe disso,
fazendo tudo como manda o figurino.

Aceite o inusitado, pois
você verá que isso acontecia como uma forma
misteriosa de o destino lhe indicar um
caminho melhor. Dispensando a irritação, você aproveitará melhor a dica.
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