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Poddanie

Dlaczego tyle jest zła i cierpienia,
Świat nie może istnieć bez cienia,

Tyle gniewu, złości, smutku,
Doświadczasz swoich myśli skutku,

Nie chcę bólu i cierpienia,
Potrzebujesz doświadczenia,
Czy niezbędna jest mi wiara,
,Nieszczęście to nie jest kara,

,Twoja porażka kiedyś, za jakiś czas,
,Twoim najwiekszym triumfem się stanie,

,Jest cel ukryty, którego nie znasz,
,Miej wiarę i zaufanie.
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Chcę

Kochać bez umiaru,
doświadczyć Bożego daru,
mieć nieograniczoną siłę,

i nienaruszoną wolę,
wierzyć że mogę wszystko,

mieć natychmiast a powiedzieć tylko,
móc kochać bez granic,
nie poddawać się za nic,
oraz wiedzieć kim jestem,

i że tym wszystkim już jestem.
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Kim jest czowiek

Między cierpieniem i wzniesieniem,
pomiędzy każdym wcieleniem,

przetrwają tylko zasady,
prawa, które rządzą od podstawy,
jedyne, co nigdy nie przeminie,
to fakt że wszystko przeminie,
więc czym jest dusza, człowiek,

czy wie ktokolwiek?
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Dokąd zmierzamy

Jesteśmy gotów na to dokąd zmierzamy?
Czy stać nas na tak szybkie zmiany?

Jesteśmy na szlaku właściwym?
Czy niemożliwe może stać się możliwym?

Wiadomo co się dzieje, czy jest to utajone?
Czy wszystko może być nam wtajemniczone?

Należy „jest jak jest“ sobie powiedzieć?
Czy szczerze na to odpowiedzieć?
Czy prawda jest indywidualna?

A nawet niepoznawalna?
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Tylko Świadomość

Błogostan, chwała, spełnienie,
spokój, szczęście, przebudzenie,

Bóg, wolność, radość,
mądrość, miłość, obfitość,

prawda, rozwój, oświecenie,
sukces, życie, zbawienie,

to i więcej pragnę posiąść,
kluczem jest świadomość,

nie można mieć, co już jest,
musisz obserwację siebie wnieść,

samoobserwacja to wrota do tej świadomości,
do wszystkich tych wartości.
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