PODZIĘKOWANIA
Dziękuję wszystkim za mobilizację mnie do opublikowania tego tekstu
oraz Drukarni Graphus Pach.

Grażyna Grabowska

"Krytyką, nie pokonacie Mnie
Ważne jest tylko to, co w Waszych sercach
zostanie..."
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WSTĘP
Niniejsze „Złote Myśli” zostały mi przekazane od Energii Kosmicznej –
Nieskończonej Inteligencji – Rozumu Wszechświata, do stosowania na co
dzień…
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1. Ciała fizyczne mamy po to, aby dusze mogły się odnaleźć.
2. Przeznaczenie, nie dba o szczegóły, liczy się tylko ostateczny rezultat.
3. Życie polega na wiecznym odnajdywaniu w sobie powodów do
miłowania.
4. Nic nie jest kwestią przypadku, wszystko to kwestia logicznego ciągu
zdarzeń, które dziejąc się w Tobie, tworzą Ciebie wciąż, wciąż na nowo.
5. Pokaż mi swoje oczy – w nich przegląda się Twoje serce i umysł.

6. Przebaczenie – nie jest mówieniem sobie – nic się nie stało. To
próba życia z tym, co było.
7. W imię miłości – uczynić można bardzo wiele.
W imię miłości - nie wolno jednak przekraczać pewnych granic.
8. Nie wstydź się odruchów swojego serca, ono zawsze lepiej wie
od rozumu, czego Ci potrzeba.
9. Są dni i rozmowy TRUDNE. Lepiej zmierzyć się z nimi jak
najszybciej.
10. Przez marzenia, osiąga się szczyty swoich możliwości. Nigdy
nie przestawaj marzyć. Życie jest niepojęte. Często niemożliwe
– okazuje się bardzo proste.
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11. Przez wieki – wszystko się zmienia. Jedno tylko nie ulega przemianie –
kochanie się ludzi.
12. Na Niebie i Ziemi – jedno jest prawo – Prawo Miłości.
13. Żonie, nie daje się miłości. Żonę się kocha
i pomocnym się jej jest.
14. Miłości nie można pokonać miłością,
15. W życiu żyje się miłością, nie problemami.

16. Co nie dojdzie do głosu, to i do uszu nie dojdzie.
17. Nie mów nic co nie niesie miłości. Nie rób nic co miłości nie
zawiera.
18. Miłować – to nie grzech.
Miłować – to nie krzywdzić drugiej osoby.
Miłować – to każdą chwilę podawać, jak miłość się podaje.
Nie miłować – to dostać piekło, nie niebo. Ono pokutę daje i
myśli, które piekło z życia robią.
19. Nie do syta jedz, tylko tyle, aby głodu nie czuć.
20. Erotyka – to doskonałość miłości.
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21. W życiu tylko miłość się liczy.
22. Miłość w życiu jest najważniejsza.
23. Bóg daje miłość i odbiera. Póki nie masz miłości – nie masz Boga w
sercu.
To Bóg miłość daje dwóm osobom, żeby się miłowali
i Boga w sercu mieli.
24. Przykazanie – „miłości nie zabijaj w sobie”
25. Niedługo, nic się nie będzie liczyło, oprócz miłości.

26. Grzech, to nie miłować. To kochanie w sobie zabić.
27. Miłość, to część człowieka i on musi związany z nią być.
28. W życiu – z miłością nie wygrasz.
29. Pokonani – nie płaczą. Oni łzy łykają. Oni pomilczą
i miłości gorycz czują. Oni mówią
o nowym, kolejnym pojedynku.
30. Ponad miłością, każde inne miłowanie jest niczym.
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32. Ponad grzechem nic nie istnieje, co się miłością nie nazywa.
33. Miłość Twoja – to jak łzy Twoje. Nic nie zrobią, tylko miłości szukają i
nie dostaną, póki nie dopomnisz się o nią.
34. Miłości – nigdy nie za wiele.
35. Nie miłować – to grzech.

36. Grzech jest błędem na drodze do doskonałości.
37. Miłości nie można kielichem pić. Miłość się pije małymi
łykami.
38. Żywi, nie usłyszą martwych.
39. Życie nie polega na pokonywaniu miłości. Miłość do życia jest
potrzebna.
40. Małe człowieka pocałunki, co nie dają miłości.
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41. Miłość człowieka odmładza.
42. Miłości – nie dokonasz się, kiedy twoje serca bić przestaną.
43. Seks – to niedokończone święto. Ono zakończy się kiedy dwoje ludzi
wyda na świat małe stworzenie. Ono owocem święta jest.
44. Życie nie jest życiem, tylko wyborem.
45. Życie dostajesz i jest zabierane.

46. Dużym problemem życiowym, jest życie w miłości.
47. Dłużej nie da się żyć bez miłości.
48. Gromada nie pomoże, jeżeli Bóg nie pomoże.
49. Spokój życia – burzy zło.
50. Przy pomocy miłości, Życie – życiu nie jest równe.
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51. Życie trudności stwarza, jeżeli nie ma w nim miłości.
52. Życie romansem jest tylko wtedy, kiedy Życie wykorzystasz w taki
sposób, że w nocy nie śpisz, tylko marzysz o miłości.
53. To nie kochanie, jeżeli miłowania w nim niema
54. Związki małżeńskie, są związkami miłości. Jeżeli nie ma w nich
miłości – nie ma związku.
55. Miłość Boga jest tym, czym Ty dla Boga jesteś.
Tym jesteś Ty, czym Bóg dla Ciebie jest.

56. Miłość – Bóg – Wiara.
57. Rozdawaj miłość ludziom, a życie odda ci to
z nawiązką.
58. Miłość moja Cię nie opuści i myśli Twoje moimi są.
59. Nieodgadnione są wyroki boskie.
60. Miłości – nie możesz zwalczyć. Możesz tylko ogłupieć. Tak, jak
morze głębokie, tak jak morze szerokie
i nigdzie przystanku – tylko morze, morze i morze – pływasz w
nim.
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61. Miłości- nie zabijesz miłością, ani złością. Nie baw się też nią, bo to
bardzo niebezpieczna zabawa i Ty o tym dobrze wiesz, że może Cię
dotkliwie zranić i nie dostaniesz długo lekarstwa na jej skutki i kłopoty
tylko będziesz mieć.
62. Bóg Ci niebo poda, jeżeli Ty wierzyć będziesz w Jego miłość.
63. Przyzwoite życie prowadź. Korzystaj z niego. Świętym nie będziesz,
lecz rozdasz miłość swą.
64. Miłości nie kupisz – Bóg Ci ją da.
65. Oddaj ostatnią koszulę, a Bóg sprawi, że ponownie ją dostaniesz.

66. Życie nie jest życiem, jeśli miłość ono w sobie nie zawiera.
67. Świętym nie możesz zostać, lecz idź drogą, a Bóg ci pokaże, co
ma do powiedzenia
68. Nie rób nic – milcz, a otrzymasz odpowiedź.
69. Kopią Boga nie jesteś nie martw się o swoje życie. Ono
odzwierciedleniem Boga jest.
70. Oświeć mnie Boże, bo ja niedołężnym Twoim okruchem jestem.
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71. Każdy może idiotą zostać, lecz Bóg innym idiotą jest. On nie liczy ile
dał i ile zabrał. On różnicę Ci na koniec życia pokaże i da Ci swój
rachunek do zapłacenia.
72. Energią możesz dużo zrobić i nie musisz o mnie o to prosić, bo Bóg
jest w Tobie i On pomaga ludziom zdrowieć.
73. Łez można wiele wylać, lecz tylko jedna – łzą miłości jest.
74. Pokonaj rozum, a otrzymasz miłość. Ona Cię przez życie poprowadzi.
75. Romantyzm w życiu pożądany jest. On dodaje życiu piękna.

76. Pan Bóg nie da Tobie łez. To Twój wybór daje tobie łzy i ból,
mimo że kochałeś.
77. Głosu swojego serca słuchaj, ono powie tobie o Twojej miłości i
o postępowaniu w życiu.
78. Darem miłości – jest życie.
79. Nie sęp miłości, a otrzymasz ją podwójnie.
80. Baw się życiem, tylko go nie doprowadź do ruiny.
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81. Pożycz kłopot – a otrzymasz astrologiczny problem.
82. Bóg wie, co w życiu jest ważne – to miłość się nazywa.
83. Łatwiej porzucić rozum, niż miłość.
84. Pewnymi myślami, można doprowadzić rozum do ruiny, ale trudno
przysiąc, że już się to nie powtórzy.
85. To romantyzm – nierozerwalną częścią życia jest.

86. Miłość sama musi się ostudzić, żeby rozum mógł pracować
normalnie.
87. Postępuj z miłością, a rozum Twój cię nie opuści.
88. Żonie nie daje się miłości. Żonie dopomaga się miłość osiągnąć.
89. Żelazna zasada w życiu – żyć miłością i nie dopominać się o
miłość.
90. Dłużej nowy dom zbudować, niż odkurzyć stary.
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91. Każdy doceni życie, kiedy się kończy.
92. Nie dostrzeżesz miłości jeżeli o drogę pytać będziesz.
93. Na ogniu pieczywo jest lepsze i miłość ognista jest lepsza.
94. Okruch rozumu jest więcej wart, niż krocie podpowiedzi.
95. Niezrozumienie powoduje pogłębienie zemsty i daje powód do
zazdrości.

96. Trochę erotyki – pozwoli miłości poczuć odnowę.
97. Po amorach nie stosuj miłosnych łez, one i tak nic nie pomogą.
To łzy cudze. Nie odróżniasz życia od miłosnych pomyłek. One
powodem Twoich łez są. Więc nie płacz tylko baw się życiem.
Ono darem Moim jest.
98. Po co podróżować? Jeżeli Świat jest w Tobie…
99. Nie podróżuj samotnie. To bardzo dobre jest, jeżeli na końcu
świata masz miłość nieodnowioną. Ona boską miłością jest.
100. Nieco artyzmu potrzeba w życiu, to jest Boga odnową.
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101. Miłości nie doprowadzisz do końca. Ona jest
w Tobie. Jak poznać jej koniec? Nie spostrzeżesz jej, jak odchodzi.
Miłości koniec, to życia koniec. On do ostatniej chwili w Tobie jest.
Bóg jest w Tobie. On miłością jest.
102. Podobne – lecz podobnym, jeżeli poważny stan Twój jest.
103. Rozanielenie – długo trwać może, lecz drobny ruch – rozerwać je
może.
104. Daj jedno – a otrzymasz dużo. Daj dużo – i nie oczekuj zwrotu.
105. Szanuj Życie – ono tak krótko trwa.

106. Rozumu rzadziej używaj, niż serca swego. Serce da światło
rozumowi, więc świeć, a nie myśl. To Tobie na dobre wyjdzie.
107. Taranem – miłości nie zdobywaj. Raz zdobytą,
nosić będziesz – jak ból życiowy. On bardzo rozumu
potrzebuje, a nie drugiej miłości.
108. Pan Bóg nie daje łez – trudno w to uwierzyć, bo po policzkach
płyną i miłością się nazywają. One dopiero przestaną płynąć,
jeżeli zrozumiesz – co to miłość jest.
109. Miłość = stan uzmysłowienia sobie Boga w sercu.
110. Miłość= nie możesz myśleć. Nie możesz biednym być. Nie
możesz życiem przepłacać, ale możesz więcej mówić o swojej
miłosnej stronie życia.
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111. Korzystaj z życia, bo ono Twoje jest.
112. Poświęć ciało, a otrzymasz wieczność.
113. Prosto trzeba życie prowadzić, a nie oprowadzać krętymi ścieżkami.
114. Rozum nie da Ci tyle, co miłość. Bóg miłością jest.
115. Kiedyś ludzie mogli być głupsi, ale w Boga wierzyli.

116. Nie da Bóg nic, o co nie poprosisz.
117. Nieporozumienie burzy spokój. Ono rozpoczętą wojną jest.
118. Miłosnych rozmów, nie zastąpisz filmem. One więcej życia w
sobie zawierają.
119. W miłości to niedopuszczalne miłowanie, kiedy on
i ona miłości nie mogą sobie wyznać.
120. Głodnemu – nic mądrego do głowy nie przyjdzie.
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121. Po pięknej pogodzie – burze następują, ale i one przechodzą.
122. Przypadki- to porozumienie z Bogiem. Przypadki – to Moja
specjalność.
123. Żyd uspokoił Żyda, kiedy o miłych rzeczach mówił.
124. Nie można Boga pojąć. Żeby Go pojąć, trzeba Nim być.
125. To, co jest na całym Świecie, jest niczym wobec Boga. Mówią, że to
koniec, ale to początek naszej drogo życiowej. Daj Mi szansę, a
pokażę Ci – kim naprawdę jestem.

126. Życie bez miłości – nie jest więcej warte, niż pamięć bez
myśli.
127. Miłości nie doprowadzisz do dna, bo ona jest potęgą w sobie i
ona nie da się zatopić w łzach. Czuć można ją. Przyzwyczaić
się można do niej, ale nie można jej wirów zobaczyć.
128. Życie bez miłości, to jak wiosna bez kwiatów.
129. Życie – to długi odpoczynek między kolejnymi podróżami.
130. Poddaj się prowadzeniu boskiemu, ono znajdzie Tobie
najspokojniejszy port.
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131. Pewnym dłoniom zaufaj – one dopomogą Ci w życiu.
132. Robotę wykonaj – zapłaty nie żądaj.
133. Życie dostałeś – ono Twoim życiem jest. Pamiętaj! Nikomu nie wolno
sobie życia odbierać. Ty Boga własnością jesteś.
134. Życie udane – Twoim życiem jest, tylko Tobie brak wiary w Boga
istnienie i Jego prowadzenie. Uwierz, a Tobie lżej żyć będzie. Udawać
– nie musisz, bo On życie Ci dał po to, abyś Go przy sobie miał, a On
dalej życie Ci ułoży.
135. Rozstanie – sprzyja miłości.

136. Na Niebie i pod Ziemią – nie szukaj Mnie. Jestem
w Twoim sercu.
137. Idź swoją drogą i spotykaj ludzi swojego pokroju – to Twoje
życie.
138. Łatwo Bóg stworzył Świat, ale trudno mu utrzymać dłonie nad
jego porządkiem.
139. Co Bóg dopełnił – człowiek niech nie kwestionuje.
140. Bieg – kiedy zawrotną prędkość ma, może zakończyć się
tragicznie, ale kiedy wolno idzie – może skończyć się
sukcesem lub pomyłką.
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141. Rozumieć czas, to jak rozumieć Boga. Nigdy Go nie pojmiesz.
Postępowanie Jego jest trudne do pojęcia. Nie staraj się Go pojąć i nie
kłóć się, że Twoje rozwiązanie jest lepsze niż Jego.
142. Zwrócić się do Mnie – jest łatwo. Odwrócić – trudno.
143. Biednym wolę doradzić, niż bogatym rozum dać.
144. Rozumnym – będzie ten, który wolę Boga spełni. On długi popłaci i
błogosławieństwa Moje będzie otrzymywał.
145. Głupca – możesz poznać po nierozumnym wyrazie twarzy, a mędrca –
po mówieniu niewiele.

146. Bez wierności – nie ma miłości.
147. Co rozum postanowi – serce wykona.
148. Noś Boga w sobie, a Bóg pomocą będzie Tobie.
149. Życie, jak ziarno zasiane. Szybko plon daje i z czasem
wygląda, jak przepiórka – świst – pryst i już go nie ma.
150. Kłosy zawsze z Ziemi wyrastają. Z czasem dojrzewają, żeby na
starość pięknie wyglądać.
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151. Życie – jest tylko sposobem na śmierć.
152. Głos – tylko spowiedzią serca jest.
153. Miłość – to niekończące się światło w sercu.
154.Miłość Boga – jest jak puchar miłosny. Tylko przybywa jej, nie ubywa.
155. Kiedy żonie się mąż znudził, to i ona jemu też się znudziła.

156. Nie lękajcie się Mnie. Możecie do mnie przyjść – Ja wam
pomocy udzielę.
157. Miłość nie łamie życia. Miłość pomaga żyć.
158. Miłość – to nit, łączący dwa życia.
159. Miłość jest świętem panującym w sercu.
160. Miłość do miłości ciągnie.
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161. Bądź dobra, nawet dla wrogów.
162. Drogę Moja poznasz, po dobroci Mojej.
163. Bóg daje i odbiera, bo wszystko Jego jest.
164. Bądź pokorna, a Bóg Cię wysłucha.
165. Bóg daje i odbiera i nosisz tylko to, co Bóg ci daje.

166. Miłość jest wielką świątynią, w której zawsze trwa święto.
Miłość jest wiecznym świętem, które trwa
w sercu.
167. Kosztuje twoje Życie tyle – ile dajesz z siebie i żeby to
zmierzyć – pomyśl – ile dajesz z siebie?
168. Najmniejszym wysiłkiem – osiągaj szczyty!
169. Bawcie się i miłujcie i nic złego w tym.
170. Rozpoznajcie Boga w drugim człowieku.
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171. Bóg – to wszystko i nic.
172. Bóg rozumie ludzi bez słów.
173. Kto o Boga dbać będzie, o tego Bóg będzie dbał.
174. Cieszcie się sobą. Radujcie się sobą i miłujcie się – to Boga radością
będzie.
175. Atramentem o mnie nie piszcie – sercem Mnie czujcie.

176. Umarłego nie będą pytać – co dalej będzie.
177. Choroba – jak agonia – kiedyś musi przejść.
178. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
179. Carom – nie dam nic innego, prócz miłości Mojej.
180. Wiara i Miłość – ponad wszystko.
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181. Kto o Mnie będzie mówił głupie słowa, ten ode Mnie otrzyma głupie
odpowiedzi.
182. Życie bez miłości, to życie bez życia
Życie bez płomyka, nie jest życiem.
183. Być biednym i rozumieć Boga – to bogatym być.
184. Nikomu Bóg życia nie dał po to, żeby on miłości nie zaznał.
185. Bóg wysłał was, abyście dali ludziom miłość i pomoc.
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