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Zamykam oczy. 
 

Czuję swoje serce. 
 

Czuję swoje ciało. 
 

Czuję miłość. 
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Wyobrażam sobie chwilę, gdy 
głaszczę ulubione zwierzątko, albo 

spotykam i przytulam z radością 
dawno nie widzianego przyjaciela lub 
przyjaciółkę. Mogę także wyobrazić 

sobie najpiękniejsze dla mnie miejsce 
na ziemi. I odczuwam miłość. 
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Dotykam ziemi. 
Muskam taflę wody. 

Głaszczę płomień ognia. 
Powietrze otula moje ciało. 

Przestrzeń wiruje. 
Dźwięk wibruje we mnie. 
Uwalniam wewnętrzne  

światło. 
Rozwijam myśl. 

Wiem kim jestem. 
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Łączę się w modlitwie, 
która pozwoli mi doświadczyć 

jedności ze wszystkim. 

Skupiam swoją uwagę na płucach, 

jak gdyby tylko one istniały. 

Czuję przyjemność podczas oddechu. 

 

Biorę głęboki wdech i czuję, jak powietrze 

wypełnia płuca i tworzy Przestrzeń Miłości. 

Czuję, że powietrze jest miłością. 

 

Doceniam jedność, jaka istnieje 

pomiędzy powietrzem a moimi płucami. 

Wdycham głęboko, aż poczuję 

potrzebę wydechu. 
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Zaspokajam pragnienie ciała, 

czuję radość i wypełniający mnie spokój. 

Cieszę się oddechem. 

Czuję radość odczuwania miłości. 

 

Jestem. 

 

Otwieram serce, wewnętrzne oczy. 

Cieszę się każdym tworem Kreacji. 

Żyję w wiecznej miłości. 

Rozpoznaję Siebie we wszystkim, 

co dociera do moich zmysłów. 

 

Przyglądam się oczyma miłości, 

gdziekolwiek jestem, widzę i odczuwam 

Siebie w tym co tworzy Całość. 
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Czuję każdą komórkę ciała, każdą myśl, 

przeżywane, jak cudowny kwiat  

w każdym człowieku. 

Znam tajemnicę, całą prawdę,  

Którą ukrywam o sobie. 

 

Mam siłę, aby tworzyć niebiański sen, 

w którym wszystko jest możliwe. 

Zmieniam swoje życie i decyduję o sobie 

na zawsze. 

 

Wyobraźnia prowadzi mnie. 

Moje myśli płynąc, oblekane są w słowa, 

które materializują się. 

Myślami dokonuję wyboru. 

Jestem światłem mojej duszy. 

Cokolwiek mówię - czynię. 

Staję się wyrazem prawdy i piękna. 

Dziękuję za to że jestem i za to co mam. 

I dzielę się tym. 
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Swoje działania napełniam miłością 

i pięknem płynącym z serca. 

Dzień za dniem pełniej tworzę 

najwspanialsze dzieło sztuki 

- moje własne życie. 

Jestem wdzięczny, że odczuwam 

miłość Życia. 

 

Akceptuję siebie takim jakim jestem, 

taką jaka jestem. 

Godzę się z własnym umysłem takim, 

jaki jest, ze wszystkimi moimi uczuciami,  

nadziejami i marzeniami,  

moją niepowtarzalną osobowością.  

Godzę się z moim ciałem.  

Żywię do siebie miłość i przyjmuję ją.  

Dzielę to szczęście z innymi,  

Otwieram się na szczęście i miłość. 
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Od tej chwili każdy uczynek,  

każda myśl,  

każde uczucie wypływa z miłości.  

Pogłębiam miłość do siebie  

i widzę jak przemienia się cały sen  

mojego życia w radość.  

Siła mojej miłości jest wielka.  

Wszystko co robię – robię dobrze.  

Jasno wiem czego chcę.  

Sam o sobie decyduję.  

Ufam sobie i sami dokonuję wyborów.  
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Staję twarzą w twarz z każdym wyzwaniem, 

każdą odpowiedzialnością i natychmiast 

rozwiązuję swoje problemy.  

Wszystko co robię  

przenika miłość i światło. 

Począwszy od dzisiaj,  

kocham siebie  

i wszystko robię 

 w zgodzie ze własnym wnętrzem.  

 

Wiem, kim jestem, 

 a inni ludzie są lustrami mojej duszy.  

Patrzę w lustra z miłością i cieszę się.  

Odczuwam głęboką miłość do siebie. 

 Nawet gdy jestem sam,  

nie jestem samotny.  

Uczciwie wybaczam sobie.  

Mam czysty umysł.  

Żyję w pokoju i miłości.  
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Miłość odmienia wszystkie  

moje związki i zobowiązania.  

Budzę się do życia z nową siłą w sercu,  

siłą miłości do siebie.  

Wybaczam wszystkim każdą  

niesprawiedliwość, jaką poczuję umysłem. 

Przebaczam każdemu, kto kiedykolwiek 

mnie skrzywdził. 

Mam odwagę bezwarunkowo kochać  

rodzinę, przyjaciół i wypełnić moje związki 

miłością. 

Czuję wdzięczność gdy dzielę się sobą  

z bliskimi.  

Akceptuję innych takimi, jacy są,  

bez osądzania, bo kiedy ich odtrącę,  

odtrącę boską cząstkę w swoim życiu.  

Buduję porozumienie w radości,  

szacunku i harmonii. 
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Dziś jest początek nowego życia  

z potęgą miłości do siebie.  

Cieszę się życiem,  

cieszę się moimi związkami.  

Z odwagą poznaję życie.  

Otwieram serce na miłość,  

która jest moim przyrodzonym,  

niezbywalnym prawem.  

Odczuwam wdzięczność za szczodrość 

wszelkiego Stworzenia.  

Rozkoszuję się każdą chwilą.  

Znam siebie w pełni. 

Jestem miłością. 

Niech tak się stanie. 
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Czy pamiętam - podróż anioła 

 

Czy pamiętam, 

jak oddzieliłem siebie ku zapomnieniu  

z miłości doświadczania 

 opuszczając jądro  

oddalając się od Jaźni 

ulatując ku niespokojnym  

nocnym cieniom i samotnym sercom 

i  kiedy pozostałem jakby na zewnątrz,  

zapominając o duszy 

anielskiej w ziemskim trwaniu,  

w nadziei 

 

Czy pamiętam, 

Jak przytłoczyła mnie siłą grawitacja  

i porwała wirem w ostatni lot anioła  

przed oczyszczeniem, 

W boskich rękach ekstazy  

Wolnych od śmierci 

I Gdy pochwyciły mnie  

obce światy obleczone 
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w czasoprzestrzeń ponurą  

i ciała materialne, 

tak jak rzeka zbiera resztki po burzy  

i moja tęsknota, do tej znikającej  

w niepamięć cząstki duszy   

została uciszona przez czas 

z podciętymi skrzydłami 

ciężarem słów  

w naszej ziemskiej matrycy 

w klatce z przyzwyczajeń i lęków    

 

patrzyłem na siebie rozdzielonego  

jak przechodziłeś obok, 

tak zwyczajnie, nie jak bliźnięta  

wpatrujące się w zadziwiające lustro  

niezmąconej Jedni 

 

Czy pamiętam, 

Jak świat iluzorycznych błyskotek  

zajął moją uwagę 

Od świtu do zmierzchu, 

a sen i cisza były początkiem  
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wzajemnego głodu 

ku niebieskiej podróży  

w nieskończoność 

 

Czy pamiętam, 

pierwsze rozstanie, kiedy opadałem 

oblekając pojedynczy cień, 

gdy jeszcze przesiąknięty światłem  

naszej duszy 

spojrzałem na siebie - byłem ciałem 

podobnym do pióra wyrwanego przez wiatr 

ze skrzydlatego ptaka który już odleciał 

 

Tak Pamiętam, 

A głód bezmiaru niszczy czas  

i jak za pstryknięciem palców 

otwiera bezkresny tunel pomiędzy ziemią  

i tym wszystkim co jest między nami.  

Twoja czystość i moc,  

świetlny błysk słoneczny  

jednoczący oddech Boga,   

który przypomniał mi  
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Z ziemskiej niepamięci,  

ku najdalszym zakątkom  

odrzuconych gwiazd  

Tak Znam, 

twoje piękno w jednoczącej nas miłości, 

jak najmilszy nektar naszej wspólnej duszy. 

Jedni 
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Oddech w Słońcu 

 

Patrzę w Słońce,  

Czuję powiew wiatru,  

Świadomie biorę głęboki wdech.  

Wypełniam powietrzem wszystkie komórki 

i pustkę między nimi 

Rozkręcam spiralę spokoju.  

Oddychając napełniam się radością.  

Wdycham głębiej i smakuję błogostan, 

Zapach odległości jaka dzieli  

materialną formę 

od nieskończonej Pustki.  

Staję się wibrującą pauzą. 

 

Zaglądam w coraz to drobniejsze  

fragmenty przestrzeni 

Wiem czym jest iluzja materii.  

Widzę, że mogę tak bez końca  

Rozdzielać atomy.  

Wnikać w tę przestrzeń, 

gdzie wszystko zaczyna jawić się  
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I być tym samym 

Powiększam te Istotę Rzeczy  

i docieram do Pustki Jedni 

Tam już wszystko jest połączone  

W jedno Boskie Ciało 

Gdzie wszystko łączy miłość. 

Bo miłość jest przepływem  

I tchnieniem. 

Pra przyczyna tworzenia.  

Miłość. 
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Uwalniam wewnętrzne światło,  

 

dotykiem myśli 

Aktywnie działam w bezruchu  

wygasłych reakcji 

Intencją trwania Wiecznej chwili  

i bezkresu tchnienia 

Obserwuję Siebie w Ciszy i Spokoju.  

Jedni Całości 

Kreuję swój obraz.  

Na obraz Stworzenia 

Biorę głęboki wdech i kolejny.  

Przyzwalam 

Płynę na fali życia.  

Słucham serca  

Krynicy Pra Źródła 

Doradcy naturalnej prawdy.  

Zanurzam się w nią 

Obserwuję umysł.  

Zawsze jestem u siebie 

Widzę.  

Jestem w Sobie i w Tobie zarazem 
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Wszystko wiem i znam.  

Przed-przyszłe zdarzenia 

Ufam.  

W oczach Wszechświata 

Ja jestem w Tobie.  

Ty jesteś we mnie.  

Wiecznym odbiciem 

 

Wszystko jest dobrze w całej Kreacji . 

Tak już jest na zawsze 

Miłościwie – Połączeni. 
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Dusza Stworzenia Domu 

 

Od eonów lat Dusza Boga Stworzenia, 

Tego który JEST, KIM JEST 

w emanacjach swojego JAM JEST 

dzieli się (w tej części multiwersum)  

na dwoje. 

Gdy Kobieta i Mężczyzna oddają się sobie 

w jednej osobie, 

w Pełni Miłości Stwarzania, 

przeglądają się w sobie wzajem 

swoim źródle kreacji, 

każdą Wieczną Chwilą na nowo i na nowo, 

dopełniając krąg życia. 

 

No chodź, Mężczyzno, i zanurz się  

w Ścianie Ognia Miłości, 

Kręgu Ogniska i doświadcz istoty Kobiety 

Magnetyzmu w Sobie Całym Stworzeniem. 

 

No chodź Kobieto i wejdź  

w płomień Ściany Ognia 
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Istoty Elektryzmu Mężczyzny, 

doświadcz siebie i uformuj się we mnie 

Swoim Stworzeniem Całym. 

Tantrą Życia. 

 

Plazma esencji całkiem nowych Energii, 

potencjałów i z tego Wymiarów, 

pielęgnując Wspólnie Ogród Duszy, 

przeglądając Się w Lustrach Obustronnej 

Jedni – Tak, tak – w Was Kochani, 

bo Jesteśmy Wieczną chwilą,  

która trwa i trwa. 

A to dopiero współtworzenia  

w JAM JEST 

– początek i koniec 

zarazem oczekiwania. 
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Wśród tylu ludzi na ulicy w kolejce 

Gdy niemal dotykamy się za ręce 

Trwam jak w kokonie własnej tajemnicy 

Z trwogi przed poznaniem 

 

Wśród tylu ludzi myślę że nie wypada 

Popatrzeć w oczy przygodnej osobie 

Aby zobaczyć siebie w innej 

Czy może zasłonić oczy gazetą? 

 

Wśród tylu ludzi czuję przenikliwy chłód 

Spokój mój mąci myśl że jeszcze nie teraz 

Poznam twoje ciepło 

Czy jestem sam? 

 

Wśród tylu ludzi gdzie jedyny  

bezpośredni kontakt 

To fałszywie skromne ulotnie  

przebiegłe „przepraszam” 

Za co? 

Czy za to że żyję i poruszam się  

w przestrzeni? 
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Wśród tylu ludzi czekam w nadziei 

Że ktoś pierwszy przerwie klatkę poznania 

Misternie tkaną z niezaspokojonych marzeń 

Czy mam odczuwać pustkę? 

 

Wśród tylu ludzi miłość budzi trwogę 

Jak mam to zrobić aby stać się Jednią 

Połączony prawdą życia 

Czy umiem kochać? 

 

Wśród tylu ludzi mam myśli nieskromne 

Lubieżnością spowite 

Zapadam w sen bez winy 

Lecz czy to wypada? 

 

Wśród tylu ludzi bliskich 

Czuję się jednak samotnie jak czekający  

na zmiany ptak 

Wyrwany wiatrem z rodzinnego gniazda 

Myśli nieskończonej 

 

Na co czekasz? 


