
Królewski Styl, Idealne Myśli
A ja ciągle nie mogę w to uwierzyć,
że to wszystko dzieje się,
o czym pomyślę i na głos to wypowiem,
zaraz prawdziwym staje się!
więc uważnie śledzę wszystkie swoje myśli,
by żadne chore urojenia nie wykluły się
a jeśli już przychodzą - te negatywne myśli,
to trzykrotnie - w myślach - przekreślam je!
dbam o to by tematy idealne,
w moim umyśle tylko pojawiały się
stawiam na lekkie i pozytywne sprawy
a wyrzucam te, które w dół ściągają mnie!
skoro podobne przyciąga podobne
to nie wiem, gdzie one wszystkie
w mojej głowie zmieszczą się,
ale chce ich jeszcze więcej,
ja chcę ich jeszcze więcej
tak, tabarub-a-dub, tak dużo ich chcę!

A ja myślę, że nic nie wymyślę
przy jego zamyśle, hej!
moje podejście jest oczywiste
też będę w ten pozytywny sposób myśleć,
bo to najlepsze możliwe wyjście, zagranie czyste, hej!
tak właśnie o tym myślę i dlatego moje myśli przyszłe
w tę dobrą stronę wyślę,
bo moje życie jest mi bliskie
i patrzę wciąż w sprawy te przyszłe, hej!
i choć nie pamiętam co było pomysłem
to od dzisiaj wiem,żeby tylko dobrze myśleć

Obudziłem się do życia i wyrwałem się ze snu
przybyłem tutaj po to, bym rozwijać siebie mógł
płynę sobie lekko z prądem, wartki niesie mnie nurt
jestem panem swego losu,więc doświadczeń mam głód

I tak żyję sobie prosto,od momentu w którym to,
ujarzmiłem potok myśli, bo pojąłem ich moc
odrzuciłem wtedy słabe, wyrzuciłem też te złe
porzuciłem myśli te, które zatruwały mnie!
bo wszystko od myśli się zaczyna
więc warto uświadomić sobie to,
że każda jedna to skutek i przyczyna,
ona zbuduje twój jutrzejszy los
myśl o tym czego pragniesz,
myśl o tym czego chcesz,
dziękuj za swoje życie i za to co już jest!
myśl o tym czego pragniesz,
myśl o tym czego chcesz,
a coraz bliższy będzie przeznaczenia twego cel!

A ja myślę, że nic nie wymyślę
przy jego zamyśle, hej!
moje podejście jest oczywiste
też będę w ten pozytywny sposób myśleć,
bo to najlepsze możliwe wyjście, zagranie czyste, hej!
tak właśnie o tym myślę i dlatego moje myśli przyszłe
w tę dobrą stronę wyślę,
bo moje życie jest mi bliskie
i patrzę wciąż w sprawy te przyszłe, hej!
i choć nie pamiętam co było pomysłem
to od dzisiaj wiem,żeby tylko dobrze myśleć

Obudziłem się do życia i wyrwałem się ze snu



przybyłem tutaj po to, bym rozwijać siebie mógł
płynę sobie lekko z prądem, wartki niesie mnie nurt
jestem panem swego losu,więc doświadczeń mam głód

Ideałem moje myśli,
co krążą sobie pośród bliskich i bliźnich
są jak lekarstwo, co pozwala każdą z ran zabliźnić,
albo dżinem spełniającym co mi się przyśni!
ideał tkwi w nich od lat,
przynoszą ukojenie tak jak pobyt w Shangri-La
czas umila, z idealną myślą każda chwila,
bo nadzieja na utopię rozkwita jak pąk żonkila
ludzie dobrej woli, niechaj koniec babilonu Was wyzwoli
niech igła duchowej busoli poprowadzi Was
do świata w którym nic nie boli...
w którym nic nie boli ...
w którym nic nie boli ...
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