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Rado

Korzystaj z ycia, jako dowód wdzi czno ci,
skorzystaj z wiecznej wolno ci,

wiadom sobie,
e nie stoi nic Tobie na przeszkodzie,
masz zawsze to, czego pragniesz,

 skorzystaj z szansy, gdy j  z apiesz,
wiat posy a je nieustannie,

wypatruj, ws uchaj si , wyczuj starannie,
masz zawsze to, czego tak naprawd  chcesz,

si gnij d oni  i we ,
dla ka dego odwa nego,

po prostu otwierasz si  na co  nowego,
nie dr cz si  i nie walcz z losem,

nie szukaj daleko czego , co masz przed nosem,
to z pewno ci  przekroczy Twoje oczekiwania,
co najlepsze ma Tobie ycie do zaoferowania.
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Sekret

Posiadasz marzenia, mo esz wszystko mie ,
musisz tylko bardzo chcie ,
nie ma rzeczy niemo liwych,

szukaj tych teraz realnie mo liwych,

niech marzenia b  Twoim motorem,
niech ich spe nienie b dzie Twoim wyborem,

znajd  te, o których zapomnia ,
do których ju  zmierza , ale si  podda ,

niech Twoje marzenia si  spe niaj ,
niech Twoje wizje si  objawiaj ,

i od dzisiaj nigdy ju  ich nie porzucaj,
one s  kluczem do szcz cia, pos uchaj,

nie musisz robi  nic,
mo esz tak jak chcesz ,

jest wszystkiego pod dostatkiem, spokojnie,
czuj si  dobrze i rozdawaj hojnie.
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My l stwarza

My l o tym czego pragniesz mie ,
ona stworzy Twoj  rzeczywisto  i jej tre ,

my l o tym co pragniesz robi ,
a to b dzie Twoj  rzeczywisto  zdobi ,

my l o tym kim pragniesz by ,
i pozwól sobie wiadomie .
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