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 Wiersze s  inspiracj  dla ka dego kto szuka wiedzy oraz wiedzy o sobie.
Wszystko jest w nas. Szukaj wewn trz. Dociekaj tego co jest w Tobie, do wewn trz.

Zastosuj te wskazówki aby  mia  dost p do swojej wewn trznej wiedzy.
Wiedza w ciwa jest cicha, pochodzi od rodka.

Moje poezje zawieraj  klucze do odzyskania pami ci swojego potencja u,
klucze dost pu do w asnej mocy wewn trznej i wiedzy.

Powodzenia.
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Cel ycia

Czy jest to pomaga , mo e tworzy ,
 mo e swoj  ja  uzdrowi ,

da  szcz cie, przyk adem wieci ,
ogie  mi ci w wiecie roznieci ,

do wiadcza  wci  pi kna i ycia smaku,
naucza  i uzdrawia  na duchowym szlaku,

mie  wszystkiego obficie,
prowadzi  szcz liwe i owocne ycie,
twa  w jedno ci ze wszystkim co jest,

i zawsze mi  w sercu nie ,
chcie  zmian i si  przebudzi ,

czu  si  wspaniale i nie musie  si  trudzi .
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Przebudzi

Patrz na siebie, patrz na otoczenie,
traktuj to jak technik  duchow , wiczenie,

zajrzyj tam w g b siebie,
sprawd  najpierw jak si  czujesz,

tylko obserwujesz, reakcji nie podejmujesz,
patrz, zatrzymaj si , chciej przebudzenia,
na samotno , swoje l ki, przygn bienia,

tak nie maj  mocy ju  nad tob ,
swobodnie patrz, s uchaj, b wiadom,

sta  si  cichym obserwatorem,
sta  si  w asnym dyktatorem,

nie da si  ju  tob  manipulowa ,
to nie b dzie niektórym si  podoba ,
bo nie obchodz  ci  ich oczekiwania,

nie b dziesz potrzebowa  nawet ich uznania,
patrz, co wszystko jest, tam w tobie,

 zrozumiesz, pokochasz, wybaczysz sobie,
odzyskasz moc i staniesz si  widz cym,

gdy  sta  si  patrz cym.
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Uzdrowi ycie

Jakie jest twoje do wiadczenie
wiedz, e masz tu przeznaczenie,
ty, to obecnie kolejne wcielenie,

e oddzielenie to z udzenie,
 nic robi  z wysi ku nie musisz,

gdy to zrozumiesz, si  obudzisz,
mo esz sob  by ,

nic nie potrzebujesz tylko ,
przyszed  tu by sie wykaza ,

kim jeste wiatu pokaza ,
poczu , us ysze , zobaczy ,

zobaczy , co to wszystko ma znaczy ,
wybra  miejsca, ludzi, zdarzenia,

okoliczno ci, cele, marzenia,
to wszystko by spe ni  tw  rol ,

twoje zadanie i twoj  wol ,
wiedz, i  to, co sie dzieje,

 daje tobie nadziej ,
i wszystko co najlepsze,

 tu jeszcze,
ciesz si  chwil  i yj teraz,

 i miej wiadomo  tego, co wybierasz.
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W cierpieniu

Wszystko przeminie,
 ale nic nie dzieje si  po czyjej  winie,

spójrz w g b siebie,
na uczucia i emocje które s  u ciebie,

jak  wyci gniesz nauk ,
poczuj co czujesz
zauwa  co widzisz

pos ychaj co s yszysz
pokonaj t  sztuk ,

rób to zawsze ca ym sob ,
te uczucia to nie jeste  ty,

one s  w tobie, ty nie jeste  z y,
ty jeste  sob  a one s  w tobie,

chciej zmian i postanów to sobie,
czuj co czujesz tak si  przebudzisz,

ka de uczucie co  tobie mówi,
emocja uzdrawia  lubi,

gdy si przebudzisz os dy znikn ,
a mi  i wolno  w twym sercu rozkwitn .
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Wybacz sobie

Postanów w g bi duszy,
e pora ka tylko ci  nauczy,

e szcz cia szuka  b dziesz zawsze,
w ka dej przytrafionej pora ce,
e odt d pozytywnym si  staniesz,

to otrzymasz co sam dajesz,
po co wi c si  z yciem trudzi ,

wystarczy si  obudzi ,
ycie to pole mo liwo ci,

kryje w sobie tyle rado ci,
miej odwag  by to zobaczy ,

i naprawd  wybaczy .
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wiadom

Dzia aj w celu przebudzenia
w tym ci ycz  powodzenia

ycie które tylko jest przespane
to takie, które jest przegrane
nie warte tego by je prze
mo esz mi naprawd  wierzy

wyjdziesz z tego i b dziesz czuwa
dziesz siebie znowu szuka

zaczniesz wszystko obserwowa
spróbuj sam siebie wychowa

obserwuj wszystko, co si  dzieje
wokó  ciebie i w twoim ciele

obserwuj nadal, co jest wewn trz
obserwuj siebie z zewn trz

patrz na wszystko nieustannie
obserwuj stale i starannie

mo e nagle si  obudzisz lub stopniowo
na pewno stworzysz si  na nowo

dziesz wiedzia , siebie zna
wiadomie a nie spa .
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Gdzie jest ta Mi

Powiedz, gdzie ro nie bujna ziele ,
ile potrzebuj  wciele ,

wiem, ju  mi powiedzia ,
zawsze obok mnie sta ,

ten spokój ta cisza, te niebo,
to wszystko dla ducha mego,
mówisz mi, e b  bogaty,
e nigdy nie doznam straty,

mówisz mi, e mam szcz cie,
do nieba otwarte wej cie,

nie musz  jej wcale zobaczy ,
wiem, e nie mog  nic straci ,

ro nie ca y czas tu, wokó  mnie,
i dlatego te  kocham ci ,

to wszystko dzieje si  teraz i tu,
tak, budz  si  z mojego snu,

lecz, po co ten smutek, te wszystkie zasady,
te chwile s abo ci i momenty bez rady.

To wszystko po to by ci  obudzi  mój synu,
zacznij s  w wielkim stylu,
id  w wiat, tw  prawd  g ,

moje przes anie w twej duszy no
gdy  jeste  mi ci , z mi ci narodzi ,
jest czas by  na ni  innych nawodzi .
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sknota

Wyruszy  bez baga u niepotrzebnej wiedzy,
w nadziei, e Bóg zadanie mi powierzy,
docieka  wewn trznego przebudzenia,

do wiadczy  wyzwolenia,
 bezinteresownie innym,

sp aci wiatu d ug i sta  si ilnym.

Do wiadczy  szcz cia, b ogostanu, ja ni,
za pomoc  wewn trznej wyobra ni,
tam gdzie pustka si  by  wydaje,

gdy zamykam oczy do rodka si  dostaj ,
tam w tym miejscu gdzie , drzwi poszukam,

 musia  by  uwa nym, gdy zapukam,
to si  mo e sta  teraz, tu i w tej chwili,

jeden krok ku Bogu, On sto ku tobie uczyni,
a wi c zamykam oczy, wyruszam w g b,

nie wa ne sk d, teraz st d,
dramat, który tam si  dzieje, obserwuj ,

wszystko, co tam czuj , akceptuj .

Szukam, dociekam, dobijam si ,
krok po kroku dostaj  si ,

w t  cisz  we mnie,
która ulg  i spokój mi przynosi,

teraz na kontakt si  zanosi,
wolno  si  budzi a l k rozp ywa,
cisza wszystko ze mnie zmywa,

co  we mnie si  zmieni o na lepsze,
i chc  jeszcze.
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Przebudzony

Nie os dza, nie ocenia,
tak swój umys  nie przy mienia,

gdy co  mu nie pasuje,
zmieni bo zaakceptuje,

gdy co  mu s y, zastosuje,
do rzeczy si  nie przywi zuje,
pragnie lecz nie potrzebuje,

nie uto samia si  z emocjami,
nie porównuje nic z innymi rzeczami,

patrzy co jest w rzeczywisto ci,
i robi to z mi ci.
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wiadomo

Spokóju który zasiejesz,
rado i któr  zarazisz,
mi i któr  dajesz

uczucia które wyrazisz
wolno ci któr  posiadasz,

szcz cia którego wybierasz,
sukcesów które osi gasz,
na drodze któr  pod asz,

w mi ci wci  trwaj,
pomagaj innym i wszystko
co najlepsze z siebie daj.
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Kto s ucha ten s yszy

Doskona , co to ma znaczy ?
gdy widzisz mo esz wybaczy ,

chciej si  by mie  do tego gotowo ,
chciej mie  wy sz wiadomo ,
chciej tylko móc spojrze  inaczej,

uzna  cel wszystkiego za uzdrawianie raczej,
by to osi gn  mo esz po wiczy ,

i pozytywny program w sobie zakotwiczy ,

chciej osi gn  pozytywne nastawienie
poprzez decyzj , i takie postanowienie,

im bardziej w ysz wnie uczucie,
tym lepiej zmienisz swoje ycie,

sugestie pomog , gdy je powtarzasz,
cierpliwo , ju  zmiany stwarzasz,

obserwuj siebie,
a wiat nale y do ciebie,

patrz, zrozum co tob  kieruje,
to twój program wewn trzny
który to wszystko sprawuje,
dusza tworzy nam nauk ,

pokochaj siebie, poznaj t  sztuk ,
wybierz ycie w pe ni wiadome,

zauwa e jest kolorowe,
gdy obserwujesz jeste  w bie cej chwili,

Bóg mi ci  ci  uczyni,
a gdy b dziesz wdzi czny,
obfito  si  odwdzi czy,

nie martw si  o to co nie posiadasz,
to tylko dlatego e tego nie zauwa asz,

czy nie ma w tobie tyle mi ci,
by  móg  mi ci  obdarza  innych z rado ci,

jeste  wolny, gdy na obserwacji polegasz,
i masz tyle szcz cia ile go dostrzegasz,
zacznij wi c si ga  w g b swojej duszy,

obserwuj, patrz, s uchaj, kto s ucha ten s yszy.
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Ju  wszystko jest

A mo e chcie  wystarczy,
pod  za tym co jest w g bi,

widzie  to co jest ju  dane,
i tylko zauwa ,

To co jest w pragnieniu bardzo,
gdy chcesz wr cz emocjonalnie,
co z pewno ci  to przyci gniesz,
cho  chcie  mo na nieustannie,

my l, emocja, wdzi czno , pragnienie,
do celu d enie,

aby osi gn  co nieosi galne,
cho  niemo liwe ale realne,

wiadomie i w polu widzenia,
wyobra ni  ju  tam bycie,

wykreowa  upragnione wcielenia,
umocni  uwag  tak wcieli  je w ycie.
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Id  Dalej

czy wiesz któr  drog  i dok d
mo e kroczysz za szerok

gdy b dziesz ustala  to nie na oko
ustalaj konkretnie i celuj wysoko

je li skupisz si  na realizacji
 pe en motywacji

odwa nie dzia aj wci
nigdy si  nie poddawaj

 dzia aj m drze, i pewien b
wizj  w my li powtarzaj

wiadomo  celu ci  wyzwoli
zmotywowa  ci si  pozwoli
pod aj do celu wytrwale

id  dalej stale
czy nie do wiadczasz ycia takiego
którego naprawd  zawsze chcia

czy nie masz w yciu tego
za co ju  dzi kowa
zatem chciej wi cej
chciej przebudzenia

chciej ja ni doskona ej
pod aj za marzeniami

i id  dalej.
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Wizja

yj wyobra ni
do wiadczaj w niej swojej ja ni

ufaj, e si  spe ni
pragnij tego w pe ni

twoje silne pragnienie
przyci gnie to do wiadczenie.
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Twórcza My l

Modlitwa to my li skupione,
energie w intencji wys ane,

wiadom co my lisz
do wiadczysz tego co wymy lisz,
to nie wiat jest dobry czy z y,

to w naszej g owie, to my,
to w wiecie wewn trznym jest pokój,

to ty decydujesz czy znajdziesz tam spokój,
my li, to twój wiat,
taki jaki my li sk ad,

niech s  ukierunkowane,
spokojne i przez ciebie kontrolowane,

bo tak jak cz owiek my li i co,
takie jego szcze cie czy z o.
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Jest jak by  powinno

Jest obficie wszystkiego
wystarczy dla ka dego
nie jeste my odzieleni

ale w jedno ci ju  spe nieni
nie musimy robi  nic

tylko ca ym secem swoim 
czuj sie dobrze i wspaniale
upragnionym yciem yj

oraz swoje imi  czcij
masz to co jest najlepsze

intuicji swojej s uchaj
chciej wi cej i jeszcze

motywacj  znajd  poszukaj
pami taj wci  wiedz

 pewien w ufno ci
pod aj za swoim marzeniem

ycz  ci wiadomo ci.
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                                 Powodzenia.
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