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As comunicações preci-
sam ser verificadas e o 
momento certo para isso 

será quando sua alma perceber dis-
cordâncias entre o que as pessoas 
dizem a respeito do mesmo assunto. 

A movimentação de re-
cursos é necessária, mas 
também é imprescindível 

agir com menos atrevimento e mais 
prudência diante do cenário atual. As 
coisas não estão nada definidas.

Faça tudo do seu jeito, 
mas também coloque limi-
tes, porque em determina-

do momento você precisará de ajuda, 
o que significa aceitar que as coisas 
sejam feitas de um jeito diferente.

Lide com suas confusões 
subjetivas da melhor 
forma possível, evitando 

transferi-las aos relacionamentos, 
como se as pessoas ao seu redor fos-
sem as responsáveis por elas.

A ambiguidade que as 
pessoas demonstram ao 
não estabelecerem coe-

rência entre discurso e prática não é 
exclusividade delas, você também po-
deria perceber sentimentos ambíguos. 

Nem todo dia é propício 
ao avanço, a despeito da 
inércia da força de vonta-

de. Às vezes os desejos enganam e a 
mente os confunde com premonições. 
Observe melhor.

Muitas tarefas para admi-
nistrar não significa que 
algo importante esteja 

acontecendo, às vezes o panorama se 
restringe a isso e nada além de ape-
nas muitas tarefas para administrar. 

Toda vez que questio-
na algo que a realida-
de apresenta ou que 

as pessoas dizem, você não chega a 
nenhuma conclusão. Em certos mo-
mentos é melhor apenas aceitar.

As pessoas oscilam 
porque suas mentes 
e corações andam em 

descompasso e buscam reverter esse 
processo através dos relacionamen-
tos. Isso acaba irritando bastante.

As tarefas meno-
res do dia a dia 
adquirem impor-

tância suprema. Melhor não lutar con-
tra isso, mas fazer logo amizade com 
elas que não se resolverão sozinhas.

Tantos desejos para 
satisfazer que no fim a 
alma entra em estado 

de congestão. Melhor assim, pois a 
tentativa de satisfazer todos com ur-
gência não levaria a bom destino.

Seria melhor que tudo 
fosse concluído para sua 
alma poder ser livre nova-

mente e, assim, iniciar uma vida com-
pletamente nova. Porém, o passado 
não perdoa, gruda na alma da gente.
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