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Zacznij kreować
Twoja wyobraźnia działa dla Ciebie,
poczuj w niej Twoje życie jak w niebie,
a teraz stań i weź oddech głęboki,
zatrzymaj się i patrz jak przemijają obłoki,
jesteś tu i w tym właśnie czasie,
patrz jak każda myśl powoli gaśnie,
w samotności pobądz sam na sam ze swoją osobą,
poczuj jak jesteś teraz TY całym sobą,
pomyśl gdzie chciałbyś się znaleźć,
o tym, czego tak naprawdę zawsze chciałeś,
kim być, i co robić,
nawet jak i w czym chciałbyś chodzić,
każdy szczegół który możesz sobie wyobrazić,
pamiętaj by wciąż przy tym dobrze się bawić,
zacznij już teraz, już teraz, od razu,
i aż do celu dodawaj gazu.
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Oddanie
Trudem osiągnięte cele,
bez ładu nie da się zrobić wiele,
kto myśli i działa, wie czego pragnie,
niepewność tylko czas mu kradnie,
otwarty na wszystko, w osiąganiu,
niczym anioł w działaniu,
niczym Bóg w ubraniu,
jak strzała na celu skoncentrowana,
chwały doświadcza gdyż cudów dokonała,
oddana iż robi wszystko z miłością,
i cieszy się rzeczywistością.
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Stań się kim chcesz i żyj jak chcesz
Weź kartkę papieru i długopis,
zrób na kartce negatywnych Twoich uczuć opis,
spisz wszystko co Cię gnębi, frustruje,
spisz wszystko co Ci nie pasuje,
przekonania, lęki a może doświadczyłeś czegoś złego,
wypełnij papier, włóż emocje, nie żałuj niczego,
a teraz spal kartkę i weź nową,
odpręż się, wycisz, pobądź trochę ze sobą,
napisz na nich wszystkie uczucia pożądane,
pozytywne, do tych poprzednich przeciwne,
zapisz całą stronę złóż i noś w portfelu przy sobie,
po jakimś czasie sprawdź czy spełniły się Tobie,
to prosty sposób oczyszczania emocji negatywnych,
i prosta technika wywołania emocji pozytywnych,
gdy zrobisz je częściej tym lepiej się oczyścisz,
pod warunkiem że wiesz czego chcesz i o tym myślisz.
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Tak być powinno
Nie zrobiłeś błędu w życiu Twoim całym,
jest to Twoim życiem prze Ciebie wybranym,
pytałeś Boga o doświadczenie,
i o wcielenie,
to, co teraz na ziemi tu się stało,
tak dziać się miało,
wybrałeś ludzkie doświadczenia,
w tym nie tylko powodzenia,
świat ludzki to też ból i cierpienie,
są warunki, są potrzeby, jest rozdzielenie,
ale wszystko, co się dzieje lub działo,
w wyższym celu i w innym świecie powstało,
zaufaj, poddaj się światu, niewidzialnemu,
bądź wdzięczny Bogu, duchowi jednemu,
przecież nie wiesz, dlaczego coś się dzieje tak a nie inaczej,
dlatego krocz drogą spokoju i miłości raczej,
nie obwiniaj, nie osądzaj, bo nie jesteś już ofiarą losu,
zacznij tworzyć świat pokoju, teraz i nie marnuj czasu.
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