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LLiimmiitt__LLeessss  

  

FFoollllooww  yyoouurr  lloovvee  ––    

iitt  wwiillll  bbrriinngg  yyoouu  iinnttoo  lloott  ooff  ttrroouubblleess,,    

bbuutt  tthhiiss  iiss  tthhee  wwaayy  ttoo  lliivvee    

aa  ccrreeaattiivvee  lliiffee  bbeeyyoonndd  lliimmiittss  

  

  
MMoosstt  ccrreeaattiivvee  iinnddiivviidduuaallss  aarree  ““ccrreeaatteedd’’  bbyy  lloovviinngg    

bbuutt  ddeemmaannddiinngg  ppaarreennttss..  

TThheeyy  ggrrooww  aanndd  hhaarrddeenn  iinn  cchhaalllleennggiinngg  eennvviirroonnmmeennttss..  

AAnndd  fflloouurriisshh  iinn  ccoonnddiittiioonnss    

ffaavvoorraabbllee  ffoorr  wwiilldd  iiddeeaass  aanndd  wwoorrkkss..  

  

NNaattuurree’’ss  ccrreeaattiioonnss  aarree  aallwwaayyss  iinn  pprrooggrreessss  

HHuummaann  ccrreeaattiioonnss  aarree  fflliicckkeerriinngg  ffllaammeess  

WWhhaatt  iiss  ddoonnee  iiss  ffiinniisshheedd!!  

  
AA  ccrreeaattiivvee  ppeerrssoonn  iiss  bboorrnn,,  nnoott  mmaaddee  

HHee  oorr  sshhee  jjuusstt  ccaann’’tt  bbee  oorrddiinnaarryy  

IItt  llaassttss  ffoorr  aa  lliiffeettiimmee  

ttoo  eennjjooyy  yyoouurr  oowwnn  ccrreeaattiivviittyy  

CCrreeaattiivviittyy  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ……..  

ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  iimmppoossssiibbllee  

ttoo  bbrreeaakk  tthhee  lliimmiitt  

ttoo  ooppeenn  uupp  tthhee  ppaarraacchhuuttee    

((  ooff  yyoouurr  oowwnn  mmiinndd))  

  

 

EEvveerryytthhiinngg  iiss  lliimmiitteedd,,    

iinncclluuddiinngg  ccrreeaattiivviittyy..  

WWhhaatt  iiss  iimmppoorrttaanntt  

iiss  ttoo  nnoott  ssttoopp  tteessttiinngg  tthhee  lliimmiittss..  

TToo  ddiissttaannccee  yyoouurrsseellff    

rreeaaddiillyy,,  aatt  aannyy  ttiimmee  

ffrroomm  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  

ggiivveess  yyoouu  vvaalluuaabbllee    

ccrreeaattiivvee  qquuaalliittyy  ttiimmee  

OOnnllyy  tthhrroouugghh  tthhee  ssttrruuggggllee  

  iinn  oonnee’’ss  ppiillggrriimmaaggee  ttoo  kknnoowwlleeddggee  

ccaann  tthheeyy  eevveerr  rreeaalliizzee  

  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  ffrroomm  lliiffee  

TThhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ccrreeaattiivviittyy  iiss  ddiiffffeerreenntt  aammoonnggsstt  

eevveerryy    ssiinnggllee  ppeerrssoonn,,  

aanndd  eevveerryyoonnee  sseeeess  ccrreeaattiivviittyy  

iinn  aa  ddiiffffeerreenntt  lliigghhtt..  

  



NNEEWW  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  BBYY  CCHHAANNCCEE  
  
  

      LLeeaarrnn  eevveerryy  ddaayy,,  

      ppllaayy  aannyy  wwaayy  

  

CCrreeaattiivviittyy  iiss  aann  iinnnneerr  ffoorrccee    

wwhhiicchh  wwee  uussee  ttoo  mmaakkee  ccoonnnneeccttiioonnss,,  

bbootthh  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall..  

                          
CCrreeaattiivviittyy  iiss  iittsseellff  lliimmiittlleessss,,    

bbuutt  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  hhuummaann  wwoorrlldd,,    

iitt  iiss  aallwwaayyss  oorriieenntteedd    

ttoowwaarrddss  aa  ccoonnccrreettee  pprroobblleemm..  

CCoonnccrreetteenneessss  ccoommeess  ffrroomm    

eetthhiiccaall    nnoorrmmss,,  

ccuullttuurraall  ffoorrmmss,,  

ssoocciieettaall  ssttrruuccttuurreess..  

MMaakkiinngg  oouurrsseellvveess  ccoonnsscciioouuss  ffoorr  ccoonnccrreetteenneessss  

mmaakkeess  vviirrttuuaall  ccrreeaattiivviittyy  eexxiisstteenntt..  

  

  

  

  

  

DDeessppiittee  ooff  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aattmmoosspphheerree,,  

aa  ccrreeaattiivvee  ppeerrssoonn  sshhoouulldd  hhaavvee  tthhee  ccoouurraaggee  

ttoo  bbee  aalloonnee  iinn  mmaajjoorriittyy  

ttoo  hhaavvee  tthhee  wwiillll  ttoo  eexxpprreessss    

wwhhaatt  hhee  hhaass  tthhoouugghhtt,,  

iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee    

ssoommeetthhiinngg  nneeww  iinn  hhiiss  ffiilleedd,,  

wwhhiicchh  ccaann  ttoouucchh  ootthheerrss  aanndd  

mmaakkeess  tthheemm  bbee  rreefflleeccttiivvee..        
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