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yj teraz

Istnieje z o, obud  si ,
nie tylko dobro, nie ud  si ,

ycie jest takie jakie jest po prostu,
bywa trudne prosto z mostu,
jest przemoc, jest cierpienie,

walczy  z tym to tylko z udzenie,
zgoda, akceptacja daje spokój,

na najgorsze si  przygotuj,
do hazardzistów ycia wiat nale y,

kto swe ycie odda  mo e nim si  cieszy,
a mo e krótkie jest ycie,

czy naprawd  wiesz e obudzisz si  o wicie?
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Mi

Jak kocha  nam nale y,
czy dzisiaj kto  w prawdziw  mi  jeszcze wierzy,

jeste my w stanie pokocha  siebie samego,
czy tylko cz owieka drugiego,
co to mi  tak naprawd ,

poznajemy wtedy ca  prawd ,
czy jest to samoakceptacja,

czy jest to medytacja,
Mi ci nie da si  opisa ,

jest gdy potrafimy si  w ni  ws ucha ,
gdy jeste my siebie wiadom w pe ni,

gdy nasz  t sknot  uzupe ni,
gdy zostawiamy za sob  przekonania,

zostawiamy wszelkie przywi zania,
czujemy si  wolni, radujemy si  chwil ,

gdy dzieje si  zgodnie z nasz  wol ,
czujemy jedno  i czno  z Bogiem i wiatem,

cieszymy si  wn trzem bogatym,
i tylko wtedy gdy siebie z g bi serca kochamy,

otwieraj  si  nam wszelkie bramy,
Mi  jest, i jest zawsze i wsz dzie,

czym ona jest ten kto j  s ucha zna  j  b dzie.
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Przebudzenie

Mo e kiedy  si  obudzisz,
gdy si  jaw  znudzisz,

uzyskasz wgl d, przejrzysz na oczy,
poniewa ycie dalej wci  si  toczy,
przerwij sen, wsta , odzyskaj ycie,
zaspokój teraz twojej duszy wycie,
mo e kiedy , gdy spojrzysz w g b,

zobaczysz b d i pójdziesz st d,
nie b dziesz wi cej szuka  winnych,

nie spe nia  wi cej oczekiwa  innych,
lecz wolno , która ci  ocali,

Mi , która wszystkie twe z udzenia spali,
w spo ecze stwie zagro enie b dzie stanowi a,

poniewa  ona prawd  im odkry a,
przygotuj si , gdy  b  chcieli,
pozosta  tam gdzie my my byli,

w pasywnej wygodzie wci  tkwi ,
we nie, gdzie nie warto ,

zrobi  wszystko by nas zniewoli ,
 nas ciga , b  nas goni ,

lecz mier  nawet nie zdo a nas zburzy ,
nic, niezdo a nas w sen zanurzy ,

uwierzcie mi, nie warto ni ,
wiadomo  to wszystko, nale y ni .
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Swiat o

Czy jeste my naprawd  wolni,
w rozwoju za bardzo powolni,

w u pieniu i cierpieniu,
przywi zani aprobaty poszukuj c,

na lepsze czasy oczekuj c,
wygoda nam sprzyja si  nie budz c,

nie odpowiada , si  nie trudz c,
obwinia  innych chowaj c si  w tle,

czy naprawd yjemy, czy nie?
Wolno  odzyska , kto wie,
coraz wi cej ludzi si  budzi,

podczas gdy wi kszo  si  nudzi,
nadzieja jest nie martwcie si ,
kiedy zrobimy kolejny krok,

cz owiek samo wiadomym si  zwie,
mo e ju  teraz mo e za rok,

na pewno b dzie to wielki skok,
stoimy w po owie mostu,

odwagi nam trzeba po prostu.
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Zmiana

ycie to chwa a, jest czas,
by o wieci  innych, w tym was,

by wiat em i ciemno  wymiata ,
w centrum wiata, w wiat ci polata ,
jeste my ju  blisko, w nie dzia amy,

wszystko do zmiany powo amy,
ten w nie wiat stoi ku progu,

ku wi kszej chwale, prawdziwego prze omu,
ten rozwój, który jest nieunikniony,

jest przez nas wszystkich ju  b ogos awiony.
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