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  .و حرمت دارد است همۀ چیزهای من مقدس
 

من نمی توانم برروی آشغال هم پا بگذارم چون در ابتدا او چنین نبوده 
  .است
 

  . و درک جایگاه خود یک هنر استهر چیزی جایگاهی دارد
 

  .من دوست ندارم جایگاه و جای کسی را بگیرم
 

 " منفی نشو " باید اتوماتیک باشد پسمنفی شدن جزئی از ماست اما 
 

  .اول از درون شروع می کنم بعد به ظاهر افراد و اشیاء نگاه می کنم
 

  .باید بدانی که کجا هستی و چه کاری انجام می دهی
 

  .چون من آزاد هستم به مردم هم آزادی می دهم
 

  .وقتی منی با منی دیگر حرف می زند  مزه دیگری خلق می شود
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  .نی گذرکردن از معشوق که این همان عبور از آتش استعشق یع
 

کنند مهم نیست نتیجه آن در درونم  اعمالم چه فکری میدیگران در مورد 
  .مهم است

 
 همیشه از خود بپرسید که

 "و آرام راه رفتن چه اثر دارد؟  یعنی چه ن آرام بود"
 
 

  .باشدر بیشترین اندازه پس نجایش یک انسان مهم است گذخیره و 
 

  .قدر بعضی چیز ها را باید دانست چون ممکن است تکرار نشود
 

  .من حق ندارم نسبت به دیگران نظر بدهم
  .دوستت دارم و اگر حال کسی را بگیرم مثل آن فرد می شوم

  .چون مواظب خودشان هستند پس همیشه می ترسند 
 

 "نظیر است قلبم آگاه است چیز ها را می فهمد و بی  ":این شعار من است
 

  . و به قلبم امکان عشق ورزی می دهمدقلبم چون وقت دارد وقت نمی دزد
 

 اگر کس بر جایگاه من اثر نمی گذارد بهتر است
  . جایگاه خودش را داشته باشد

 
  .باید بدون بار و گرفتگی از هر چیز و هر کس جدا شد
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  .چیزی که تحمیلی است حتما شما را با مشکل روبرو می کند

 
 آنقدر به حاشیه توجه می کنیم

  . که وقتی به اصل می رسیم دیگر وقتی نمانده است
 

 زمان رسیدن به رهایی را برای  همدیگر کوتاه خواهیم کرد 
  .چون این تنها وظیفه ماست

 
  .تغییرات ظاهری ارزش کمتری نسبت به تغییرات درونی دارد 

 
 تایید دیگران الزم نیست

  . فقط شما باید خودتان را پذیرش کنید و تایید کنید
 

 دادن وقتی ارزشمند است که تو دوست داشته باشی و
 .این یعنی بدون انتظار هدیه دادن  

 
  .من وقتی به تو فضا می دهم در اصل فضا می گیرم
 آزاد باش و هر کاری که دوست داری انجام بده 

 . چون با این کار من آزادی خواهم داشت
 

  .وقتی به دیگران توجه می کنی یعنی به خودت توجه می کنی 
 

 و و انتظاری از آنها نداشته باش فقط به آنها عشق بورز نکن با آدمها معامله
  .همه چیز هایت را از خدا طلب کن
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  .خوشحال باش که تو انتخاب شدی که من به تو عشق بورزم

  .در نظر بگیر برای هر چیزی که نگاه می کنی ارزش باالیی 
 

 ارتباط برقرار کردن بین دو ناحیه دور افتاده از هم در وجودت
  .عین  عاشقی می باشد)منفی و مثبت (  یعنی 

 
 .خستگی چیزی نیست که به مردم هدیه دهیم وقتی با خواب رفع می شود 

 
من نمی توانم در یک لحظه دو چیز متضاد را قبول کنم برای روان و جاری 

 . در واحد غرق شد بودن باید
 

 اگر مدتی نتیجه ها سکون ایجاد کنند دل  ، ذهن به نتیجه توجه می کند
 .برنده خواهد شد 

 
اگر از فاکتورهای متغیر رنج می بری، پس خواهش می کنم بر فاکتور های 
 .ثابت و روشن متمرکز شو 

 
دم وقتی پای دلم درکار باشد هر کاری خواهم کرد فقط بخاطر احترام به خو

   . من مهم هستم ، 

 عاشق باش
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