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Życie jest pasmem wyborów. 

Life is about choices. It's yours if you 

choose to experience it. Your 

thoughts create your reality.  
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Moje życie, hmm... To takie uczucie, kiedy 

budzisz się i nie wiesz, czy to sen jeszcze 

trwa, czy to już twoja rzeczywistość. 

Czasami czuję się jak nowo wybita moneta, 

a czasami jak zużyty banknot. 

Jedno wiem, zawsze na drodze znajdzie się 

ktoś, kto cię uszczęśliwi lub też unieszczęśliwiać 

będzie. 

Siła charakteru polega na tym, żeby być 

coraz twardszym, wypracować w sobie 

wewnętrzny system ochronny, wykształcić 

w sobie, że tak to nazwę, system 

ignorowania przeciwności losu. Podobno  

Każda osoba spotkana na naszej drodze 

zostawia ślad w naszej duszy, czy tego 

chcemy, czy nie. 

Czasami przychodzą chwile, kiedy człowiek 

odkrywa, że tak właściwie nie ma żadnych 
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prawd, wszelkie metody zawodzą i ciężko jest 

dostrzec jakiś sens. 

Zawsze istnieje przyczyna i skutek. Zdobywanie 

doświadczeń życiowych jest niekończącym się 

pasmem. 

To moja mowa duszy, moja karma…  kraina 

czarów i rzeczywistość w jednym. 

My life … It's that feeling when you wake up 

and you do not know whether it's a dream or 

a reality.  

Sometimes I feel like a new coin, and 

sometimes a worn bill.  

You have to know always in your life there 

will be someone who will make you happy or 

will make you sad. 

The power of nature is getting stronger; how

ever it works. Apparently every person in our 

life leaves a trace on our soul. Like a moment 

in your life... 
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We discover that there are no truths, all 

metods fail and it's hard to see any sense. 

There is always a cause and effect. Gaining 

experience of life is an endless band ...  

This is speech of my soul, my karma,  this as 

a land of magic and reality in one ... 
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Oto jeszcze jeden mały zbiór myśli, chyba 

tylko taki potrafię. 

Moim wspaniałym rodzicom Krystynie i Janowi, 

mojemu super bratu Markowi i mojemu  

super-Anilowi. To ty otworzyłeś te drzwi... 

Dziękuję wam… Za to, że jesteście na mojej 

drodze.  

*** 

Wam, drodzy czytelnicy, dziękuję również 

i życzę miłej lektury. 

*** 

Here is another small collection , this is the 

only way I can... 

To  my wonderful parents Christine and John, 

Mark super brother, super -Anil...my true 

love.. thank you  all for being part of my life 

Thank you my dear readers enjoy! 
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1. *** 

Mamy już prawie wszystko, 

ale niech będzie jak dawniej. 

Przestańmy się tak spieszyć, 

gdzieś jeszcze zostały okruchy z tamtego 

czasu. 

Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, 

ale liczy się tylko szczęście, prawda? 

2. *** dla Mamy 

Ten sam ciepły wiatr czuję na policzkach 

I tak jak wtedy patrzę w stronę słońca 

Z uśmiechem mi do twarzy 

Wiatr przemian zawył cichutko 

Ale ty to już wiesz 

Muszę iść naprzód
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Nawet jeśli świat miałby się skończyć już jutro, pozostanę 

wierna swoim ideałom, a magiczną „bransoletkę” mam 

w kieszeni już na zawsze :-)  

In english  

If  the world would  end tomorrow, I will remain true to 

ideals, and my magic "bracelet" I will have in my pocket 

forever :-) 

*** 

Steps to happy life.  

Urodzona w Siemianowicach Śląskich, Polska. Mieszkająca 

w Anglii 

Autorka książki Celebrytk@ 

Graficzka, dyplomowana księgowa to tylko epitety. 

Przede wszystkim obywatelka świata starająca się nie 

ranić nikogo wokół. Zrozumiała wreszcie sens życia... 
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Mająca wspaniałych rodziców, brata oraz partnera.. 

bratnią duszę. To wszystko trudno określić inaczej niż 

„wspaniałe przeznaczenie”. 

Pozdrawiam wszystkich. 

Steps to happy life 

Born in Siemianowice Śląskie in Poland, live in England 

Author of „Celebrytk@” 

Graphics designer, chartered book-keeper, these are 

only the words. Im trying not hurting anybody around 

me. I understood the meaning of life...I m lucky to have 

such wonderful parents, brother, and my life 

partner..my soul mate. Everything is difficult to describe 

in one word this is just„wonderful destiny” 

Thank you my dear readers. 
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