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Uite ce-ți urez eu ție!

Liniște – pentru ca atunci cand o ai, te apropii de tine, revii la tine.
Voință – pentru că este abilitatea de a incepe si termina ce vrei, oricand.
Sanatate – trupul sa-ti fie vindecat de suflet si sufletul de trup. Unul este vindecat mai
repede, in prezenta ceiluilalt.
Prietenie – mai ales fata de tine, sincer si curat fata de tine. Alte prietenii pot fi legate
doar daca omul este sincer fata de sine.
Deschidere – sa nu-ti spui ce vine, ci sa vezi rostul si directia pe care o ai cand scoti
interiorul tau afara.
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Apropiere de oameni – sa-ti pierzi interesele pentru un timp si sa te pui in slujba lor.
Iubire – pentru ca ea te duce unde n-ai fost si de unde nu vrei sa revii.
Fericire – pentru ca e cel mai rapid mod de auto-sustenabilitate.
Zambet – pentru ca muschii fetei tale imbratiseaza chipul si inima celor din jur.
Aer – pentru ca prin el ne cunoastem.
Vindecare – lasarea trecutului si inlaturarea viitorului, acestea aduc printre cele mai
multe necazuri.
Observare – simturile tale ti-au fost date sa fii cu ele, sa le folosesti la fel cum un
copac isi foloseste frunzele.
Prezență – prin ea castigi tot ce poate castiga ca om.
Concentrare – pentru ca te ridica la un nivel de unde vezi lumea altfel.
Natura – pentru ca ea iti arata legile in care ne aflam.
Familie – pentru ca ti-a fost daruita sa inveti si sa iubesti prin ea.

Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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