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Eu vreau sa fac o schimbare. Dar nu pot.
Titlul este pentru mine, cel care citeste.
Asadar, eu vreau o schimbare.
Sub aceasta dorinta ma trezesc, ma culc, o simpatizez, o adopt, o hranesc si o visez
mai ceva ca un baiețel mic la noua lui bicicletă.
Sunt un visator, ca peste o ora, maine sau de luni, voi face asta.
Pentru ca imi propun din toate incheieturile mele.
Pentru ca toata ființa, corpul, sufletul meu interior, astral, cauzal, mental si toate
celelalte corpuri (daca or mai fi) pe care le am ma indeamna la unison sa-mi
materializez o dorință.
Acum sunt niște lucruri de care imi aduc aminte in trecut ca mi le-am spus, dar nu am
reusit sa mi le indeplinesc. Deci stiu ca unele le pot realiza, altele nu.
Poate
Poate
Poate
Poate
Poate
Poate
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nu ma iubesc indeajuns.
nu ma cunosc indejuns.
că am ținut prea mult cont de alții si nu de mine.
că ce am invatat nu stiu unde si cum pot aplica.
că stiu multe, dar practic puține.
că nu am atenția cu mine tot timpul.
că mai mult cred in ce zic altii, decat sa verific ce zic altii.

Deci am o minte brici. Stiu ca nu stiu multe, dar totusi stiu cateva lucruri.
Am concluzionat ca ma cunosc, eu impreuna cu mine, deci ma oblig sa-mi materializez
macar o dorinta. Asta pe care o am acum. E importantă!
Pentru ca eu dacă nu o pot face, apăi cine sa mi-o facă?
Daca aș sta dupa comori sau moșteniri, ar trece viata.
Daca aș sta sa ma vindece altii, aș muri.
Daca aș sta sa ma ajute altii, m-as compătimi.
Dar eu stiu ca fiecare dorinta a mea a ajuns la mine cumva in cap, suflet, inima, trup,
nici nu stiu cum a ajuns, dar a ajuns pentru ca si altii candva si cumva au realizat-o.

DECI SE POATE!
Fericirea este in mine.
Eu POT.... dar imi vine un gest, apoi un gând, apoi o stare ca ceva
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n-o să meargă.
Cu adevarat, imi asum fiecare cuvant, gând si actiune. Sunt 100 % corect cu mine.
Dacă doar știu si nu practic ce stiu, mă duc la idioți.
Dacă doar sfătuiesc și nu am practicat inainte, mă duc la nebuni.
Dacă doar ajut, fără ca eu să am, mă pierd la depresivi.
Am mai concluzionat ceva:
Sunt foarte TARE! Văd că unele lucruri nu pot sa le dau altora, dacă eu nu le am.
Nu pot să îți dau 2 mere, dacă eu am doar 1.
Ce concluzie bună!
Deci, ma voi apuca, sub stricta supraveghere a sufletului, minții și inimii mele atente,
sa vad ce obstacole am de fapt.
Să văd cum obișnuințele mă țin pe loc.
Să văd cum neatenția mă doare.
Să văd cum plăcerile mă înfundă.
Deci sunt trista mea variantă, daca toate acestea nu le mai citesc încă o dată.
Deci sunt buna mea variantă, dacă le observ și le produc spre a-mi materializa o
dorință. Asta vreau.
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