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Poznać siebie
Czy ważne jest miejsce.Patologiczne partnerki.-artykuły to czytania razem
Poznać siebie .Pierwsza rzecz którą człowiek powinien zrobić szczególnie młody.Znależć wszystkie bogactwa,które
nosi w sobie
Kochać ludzi świat i siebie.Zamknięte w sobie dary od Boga odkrywać.Jesli nauczymy się być ze sobą szczęśliwi
to nasze życie rodzinne i praca będą przynosiły nam satysfakcję.

Jdę i rozmawiam ze sobą
dusza moja śpiewa piosenkę wesołą
jest pięknie
ścieżka aleja drzew przede mną
schodzę do swoich sadów
kwitnących
patrzę i odkrywam
nie mogę się nadziwić
że to było we mnie wszystko zamknięte
dusza jest wieczna
bedę podróżował po niej
odkrywał
nie potrzebuję nic
tylko siebie...tak chcę jadę na tą wspaniałą wycieczkę.

Tak nastawiony pozytywnie do świata człowiek otrzymuje prezenty.Dobre rzeczy lgną do swoich.
Pozytywne prądy myslowe przyciagają się wzajemnie.Gdy jesteśmy spokojni ...spokuj i opanowanie zamieszka w
nas
...bo bedziemy dobrym domem dla nich.Czysta dusza szuka odpowiednika i gdy go znajduje unoszą się
bezinteresownie w zachwycie nad swym pięknem
...może to być....np. szalona chwila miłości

,,W letnią noc lipcową przy blasku kśiężyca
Powrócił do mnie sam niespodziewanie sylwetki wygląd, dziewczyny nagiej rozebranej

Ręce nasze były razem szliśmy dokąd nie wiem ja tego nie ...szaleństwo gdy spotkałem się z jej ciałem.,,

Warto być sam ze sobą szczęsliwy.postawa ciągłego wymagania od życia pretensji do losu
pesymizm zabija i zniechęca do naszej osoby to co ulotne czyste bezinteresowne.
Warto zrezygnować z wymuszania by inni ludzie spełniali nasze zachcianki -wymuszone.To odpycha od nas to co
możemy dostać o wiele lepszej formie od zycia za darmo całkiem bezinteresownie.Nie znaczy to ze mamy z czegos
rezygnować.
Bogactwo duchowe to umiejętność czekania--nie ciągła gonitwa właściwie nie wiadomo ...co staramy sie złapac
czy uciekajacy czas
czy pieniądze
czy kariere
...ta ciagła gonitwa bardzo często zle się konczy................pożnajmy siebie bądzmy dla siebie dobrzy.....i
odkrywajmy
...wsystkie talenty szkarby naszej duszy.
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