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O que você fez está feito!
Portanto, é hora de fazer...
De novo o novo.

A história não se repete, simplesmente porque você jamais será o mesmo.
Nem qualquer outra coisa, situação ou momento voltará a existir como já aconteceu,
ou está acontecendo.
Tudo é energia, em estados e condições mutáveis. Energia, “Ergos”, em
grego, cujo significado original é trabalho “Ativo”, na física está associada à
capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento e designa,
também, o vigor, a firmeza e a força. A ciência não é capaz de defini-la como um
conceito independente, portanto só pode ser entendida mediante a interação de dois
ou mais sistemas, provocando mudanças simultâneas.
Somos e vivemos imersos num oceano de energias, que flui para onde está
nossa atenção e intenção, portanto é desperdício deixar a energia potencial
esperando. Convertê-la em potência é imprescindível para criar, e desta forma
recriar-se, aumentando cada vez mais nossa potência criativa.
Só pare para descansar e, mesmo assim, esteja pronto para ter insights e
sínteses de todos os seus esforços; para em seguida prosseguir.
Caso tenha feito uma pergunta que foi respondida. Aproveite a resposta, pois
cada uma delas nos dá direito de fazer um montão de perguntas. Perguntou? Não te
responderam, reformule sua pergunta e continue indagando. Lembrando-se de fazer
sempre de modo diferente.

Se você fez e não deu certo, faça novamente e faça de novo até que dê certo.
Atente para não fazer o mesmo que tenha feito, que daqui a pouco ou um pouco
mais à frente o certo acontecerá. Ah! Sim. A cada erro apreenda e ensine.
Você fez e acertou em cheio, nem pense em repetir. Desgrude-se e vá em
frente: amplie, largue, solte-se, destrua, mas recrie.
Sua ação, intenção, pensamento, falta de atenção, precipitação causou mal a
alguém, a poucos ou a muitos, invista suas energias, para com humildade:
reconhecer, refazer, consertar, amenizar, e se não for possível nada disso não se
destrua lastimando-se. Não perca tempo procurando piedade e consolo para
apaziguar sua consciência.
Vá e faça algo do bem, do belo e do bom e nunca mais faça o mesmo!
Pois, ir além é o nosso destino.
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