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Siga a orientação de sua 
inspiração, não se impor-
tando com os resultados. 

A inspiração não se importa com 
resultados, ela surge para iluminar a 
mente e para alimentar o idealismo.

É possível acompanhar a 
graça do Universo tratando 
todo mundo com leveza e 

se relacionando com as contrarieda-
des como o que são, temporárias e 
fugazes. 

Requer uma dose de cora-
gem inédita a possibilida-
de de superar a voragem 

da raiva e oferecer respostas que 
surpreendam os envolvidos. Requer 
coragem porque você pode ir além.

A impaciência pode tirar 
você do lugar certo e 
perturbar a hora certa. Ela 

se alia à ansiedade e se atreve a dar 
conselhos nada sábios que só servem 
para você não receber bênçãos.

Cultivar desejos de vin-
gança revela imaturidade 
de sua parte. Melhor tocar 

a bola para frente; se o caso for de 
mostrar algo a alguém, que isso seja 
através do exemplo.

Evitar contrariedades não 
é superá-las. Há momen-
tos em que evitá-las é su-

ficiente, pois só isso poderia ser feito, 
porém, não é o caso da atualidade, 
você pode fazer melhor do que isso.

Amar é estabelecer e 
preservar as conexões 
que revelam a interde-

pendência de pessoas, reinos inteiros 
da natureza e todas as existências 
animadas e inanimadas.

Faça o necessário e 
observará toda sorte 
de milagres aconte-

cendo. Eles são a justa consequência 
de nossa humanidade se esforçar em 
suprir todas as necessidades.

O bom humor será 
a chave que abrirá 
todas as portas hoje. 

Ele provocará leveza pelas pessoas 
apegadas ao fruto da ação que achem 
insultante ser contrariadas.

 Sob pressão, es-
colha aumentar o 
nível de irradiação 

de bons sentimentos, porque só isso 
garantirá que você supere as contra-
riedades que provocaram a pressão.

Nem todas as crises são 
provocadas por erros 
pessoais, há crises que 

são do mundo e que se disseminam 
pelas pessoas como fogo em pólvora, 
sem que elas atinem a pensar.

Outras pessoas podem to-
mar decisões muito mais 
acertadas do que as suas. 

Renuncie a querer fazer as coisas do 
seu jeito, pois ainda que suas razões 
sejam maiores, tudo tem seu tempo.


