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Kochani,  

Czuje ogromną wdzięczność, że mogę się 
wypowiedzieć Ja, jako Ja: Bogu Miła Olin i dołą-
czyć swoją część do książki, która ma powstać, 
jako całość naszego wspólnego tworzenia.  

Współtworzenie jest tak naprawdę tema-
tem mojego tutaj bycia na planecie Ziemia. Od-
krywałam jego różne aspekty, kiedy nie weszłam 
we współtworzenie tego systemu prawa, po 
ukończeniu studiów prawniczych. Weszłam za to 
mocno we współtworzenie z przyrodą i arty-
zmem w jakim się życie we mnie przejawiało.  

Doświadczyłam pięknego okresu współ-
tworzenia z moimi ulubionymi zwierzętami – 
końmi. Pozwolę sobie oddać im hołd i podzięko-
wanie poprzez wiersz, który z myślą o nich stwo-
rzyłam. 
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Konie 

 

Powstają z delikatnej myśli 

o pięknie, miłości i pasji. 

Ze snu za wyścigiem z czasem, 

po wolność pełną gracji. 

Na przyjaźni zbudowanej 

z końskiej grzywy, 

cichym rżeniu, 

możesz przegalopować 

nieme obszary życia 

położone w cieniu. 

Możesz dosiąść 

tajemnicy  współistnienia, 

bo masz klucz 

do cząstki siebie i zauroczenia. 
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Weszłam we współtworzenie               

z mężczyzną pozwalając,  
aby przejawiły się dzięki temu  
w moim życiu dwie przepiękne 

Istoty, Boginie. 
 

Kochane, całym sercem dziękuję! 
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Boginie 

 
To miejsce, które dałam wam  
i w sercu i łonie,  
sprawiło, że me serce   
wiecznie płonie.  
 
Kiedy powracam do was czuciem, 
łączę się z Wami,  
z Waszym pięknym życiem.  
 
Tak cudnie, 
to co wam ofiarowałam wzięłyście  
i jeszcze więcej darów  
od siebie dałyście. 
 
Takiej wdzięczności za takie zjawisko  
nie wyrazi się słowami,  
mogę tylko złożyć pokłon,  
upiększać miłością   
i radować się wspólnotą z Wami. 
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Dalej za wszelką cenę biegłam na spo-
tkanie siebie, spotykając tych, którzy poka-
zali mi swoje ułomności. Rzuciłam się wiec             
z pomocą i to zarówno w materii i dla Du-
cha.  

Misjonarstwo i praca charytatywna nie 
dały mi jednak spełnienia, którego poszuki-
wałam. Wtedy zrozumiałam, że chcąc zba-
wić prawie cały Świat, tak naprawdę chcia-
łam pomóc Sobie, bo uważałam, że ta po-
moc musi gdzieś tam na zewnątrz istnieć,              
a ja jej potrzebowałam w moim odczuciu tak 
bardzo.  

Zbawicielstwo, chociaż tak pięknie się 
prezentujące, jednak wcale nie smakuje tak, 
jakby mogło się wydawać. Rozdałam wiec 
Siebie tyle, ile się dało. Trochę jeszcze mi 
zostało, a więc powróciłam do „artu”: malo-
wania i pisania. Czułam gdzieś, że to wła-
śnie tutaj cud mój się stanie.  

Stało się i zadziało. Dzięki takiemu 
przejawianiu siebie, poznałam siebie bar-
dziej i odkryłam swoją Duszę, ale pojawił się 
też On – ten, którego próbowałam smako-
wać w moim życiu Mężczyzna. Ale za każdym 
razem, kiedy dotykał kolejnej mojej rany, 
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uciekałam. Nie wiem nawet jak to się stało, 
przyszłam do Niego i zostałam. Może połą-
czyła nas artystyczna Dusza i głęboka pasja 
poszukiwania prawdy.  

Tutaj kochani dochodzę do istoty Sie-
bie, a Wy jeśli ze mną jesteście, możecie też 
to zrobić – każdy na swój sposób.  

Ta głęboka pasja poszukiwania praw-
dy odsłoniła swoje kolejne oblicze. Prawda      
o nas pokazała nam, jak pod sztandarem 
wspólnych zainteresowań kryje się wiele 
różnic dotyczących wierzeń, zachowań, po-
strzegania rzeczywistości. Zaczęły się próby 
przeforsowywania swoich prawd, albo mo-
menty kompromisu na rzecz wspólnych 
chwil uniesień i doznawania nieopisanych 
głębokich miłosnych przeżyć. Pewnie jeste-
ście ciekawi jak to się kończy? Nie ma końca. 
Na dzisiaj ponownie zeszłam do swojego 
cichego najgłębszego  bycia, gdzie wiem, że 
suwereno–integralność jest do odkrycia.  

Poniżej zamieszczam co się wtenczas 
we mnie zadziało i chce się tym podzielić, by 
się działo i działo. „Hymn dla pojednania 
Mężczyzny we Mnie.’ 

To dla Ciebie, Robercie. 
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Hymn dla pojednania 
Jakim istnieniem jestem, mogę poczuć   
schodząc do głębi swojego serca,  
gdzie przepięknym potokiem  
romantyczna woda  
obmywa moje ciało od wewnątrz.  
 
Lekko wypływa 
pojawiając się na skórze  
i szepcząc, jaka jestem piękna. 
 
Pozwalam sobie na każdy przejaw,  
który do mnie dociera  
chcąc mi uświadomić piękno istnienia.  
 
Wciągam lekko powietrze  
czując  delikatny  
czuły dotyk uwielbienia.  
 
Kieruje swoje oczy  
z wielka uwagą i rozkoszą  
na przedmioty wokół mnie,  
które natychmiast ślą mi w darze  
jeszcze większą rozkosz,  
która potem się okaże  
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wdzięcznością wspólnego  bycia.  
 
Ciekawość, która we mnie się zbudziła,  
mówi mi, jak wiele jeszcze cudów istnieje  
dla mnie do odkrycia.  
 
Podszept Duszy, który słyszę, 
stara mi się pokazać, że mądrości  
z tego co było nie da się wymazać.  
 
Siedząc w sobie  
nagle widzę energie męską,  
która czuła się odrzucona  
i nie mogła się przejawiać  
tak jak chciała,  
bo czuła się stracona.  
 
Rozkładam więc moje ramiona,  
przytulam ją cała głębią łona.  
 
I to co czuję  
to wdzięczność uwolnienia.  
Mogę poczuć, jak moja całość we Mnie  
wszystko zmienia.  
 
Już nie tylko jestem kobiecością,  
ale nagą prawdą i Boską Całością.  
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