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Dla Serca Mego w Tobie bijącego.

Dla Serca Twego we mnie obecnego.

Dla tańca naszego, słońca z księżycem
na niebie objawionego.

Dla spojrzenia łączącego wieczność
z ulotnością, by tworzyć światło.

Te Słowa Wiatru przynoszę, by Kochać
Ciebie w sobie.

One są wolne od taktu w rytmie serca
wolnego.
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Miłość która
wierci się w tobie





motyl miłości

Jak larwa w kokonie chcesz wyjść i być, bo nie pamię-
tasz, że już jesteś Motylem Miłości.

Dzisiejsze zwątpienie było przejawem miłości, którą
masz w sobie.

Coś musi się zburzyć, by zbudować ponownie,
ale już nie umysłem, bo Miłość jest jak Wiatr, które-
go nie złapie się słowem.

Chce przejawiać się w prawdzie, zbudzić w świetle.
Wierci się w Tobie wywołując wojnę, bo nie pasują jej ramy
nadane potrzebą umysłu.

Tak, miłość wierci się w Tobie, że aż boli.
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zachwyć się swym
istnieniem

W każdym spojrzeniu wzruszenie,
w każdym geście westchnienie.
Wdzięczność serca w teraz.
Wiatr Świadomości dmie
w żagle miłości,
tego, który JEST.

Och, zatrzymaj się o wschodzie, zatrzymaj się w połu-
dnie, zatrzymaj się, o zachodzie. Nawet gdy chmury ślepo-
tą Cię darzą, zatrzymaj się by widzieć sercem światło swe-
go istnienia.

Jesteś Życiem, które jest większe niż myśl, niż emocja,
bo one odchodzą, a Życie mieni się niczym tęcza po łzach
zwątpienia. Możesz myśleć o sobie jakkolwiek, czuć się jak-
kolwiek, a i tak Jesteś ponad tym wszystkim, ponad te-
atrem zmysłowych chwil.

Zachwyć się swym istnieniem,
zatrzymaj się w rozkoszy bicia swego serca.
To jak rytm kropel, słońca blask niosących.
To jak rytm dla stóp, na łące tańczących.
Ukochaj swój zapach,
ruch powiek,
uśmiech na twarzy.
Z każdą łzą mów: Dziękuję.
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Doświadczamy tak wielu barw przekonaniami ograni-
czonymi, tak wiele kształtów lękiem ściśniętych.

Teraz jest czas, by to rozpoznać, by odkryć wolność któ-
ra jest naszą naturalną cechą, jest Wiatrem Kocham. I nic,
i nikt nie może Ci w tym przeszkodzić, bo to „nic” i ten
„nikt” jest dla Ciebie, byś mógł poznać Siebie. Wszystko Cię
wspiera.

W rytmie serca zatańcz, oddychaj, będąc świadomością
tego wszystkiego, która dotyka każdego swym Uśmie-
chem, dotyka każdego swym Kochaniem.
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pejzaż doświadczenia

Ciało jest jak czuły instrument
który wydaje dźwięk,
a umysł jest jak ten, który pisze nuty,
stawiając granice w czasie i przestrzeni,
czyni lustra,
by Boska Iskra w ciele mogła odkrywać siebie,
w tańcu i śpiewie.

Ciało jest jak świetliste płótno
do malowania,
a umysł jest jak paleta farb,
odcieni życia w kontraście,
by Boski pędzel w człowieku mógł stworzyć pejzaż
najpiękniejszego doświadczenia,
którym jest MIŁOŚĆ.
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bliźniaczy płomień

w mym sercu jest ogród zamieszkały przez
wodę, ogień i wiatr
w mym sercu słońce czyni taniec nocy i dnia
w mym sercu ona i ja maluje jego i nas
w mym sercu płonie miłość Jedynego
objawiona bliźniaczym kształtem
swego istnienia wiecznego
jestem płomieniem

ONA

z łona wyłania się smak wschodu słońca
dotykając liści soczyście
by zapachem ścielić z majestatem
królewską obecność Boga

ON

z wiatru zrodzony ruch światła na niebie
czyni drżenie kwiatów na łące
układając kosmiczne przymierzę
w pałacu boskiej miłości

SPOTKANIE

to jest urzeczywistnienie dotyku Boga
gdy dłoń z dłonią w sercu spotkanie czyni
gdy usta szepczą kocham
a rytm w żyłach spotyka się
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w przedsionkach rozkoszy stwarzania
tej miłosnej ekspresji

oddechu życia

jest wdech i wydech
bliźniacze oblicze Boga
w sercu obecnego

EKSTAZA

te dwa bieguny
te dwa horyzonty
te dwa spojrzenia

po przez zaufanie
po przez oddanie
po przez ciszę swego istnienia
w sercu bliskości
utulone dzikością
w ogrodzie

te dwa przejawy
myśli spragnionych wody
uczuć stęsknionych bycia
w ramionach ziemi
raju czułości
zaufaniem odnalezione

TĘSKNOTA ZA SOBĄ

na niebie błąkają się promienie
zagubione gwiazdy w ciemnościach niewidzenia siebie
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na niebie wiatr maluje obłoki stęsknienia
ze wschodem i zachodem w oczekiwaniu na siebie

a słoneczność wciąż darzy uśmiechem
poza myślą i zwątpieniem
gdyż jest przewodnikiem
i lustrzanym spojrzeniem

ten samotny uścisk nieba
który w sercu jest westchnieniem Boga
jest ziarnem ukochania
by spotkać samego siebie

KREACJA

dotyk

oddechu
spojrzenia
dłoni
ust
ciała

rodzi wszystko
w serca biciu

dotyk siebie samego
odnajduje Miłość

w Domu Jedynego
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w sercu naszego
istnienia

spoglądam w niebie swego istnienia
dostrzegam niebo Twego istnienia
gwiazd szlakiem myślą swą wędruję
by dać blask kwiatów z serca mego
by dać zapach podróżnych dłoni

ustami dotykam Twych kolorów
wplatając płatki w Twe włosy
zdobię wieczność naszych oczu
które widzą innego siebie
tak bardzo bliskiego oddechu
naszego ogrodu
w niebie naszego istnienia
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część mnie która kocha

jest część mnie
która kocha gwiazdy
szuka swego urzeczywistnienia
w słońcu
które wylewa się w bezbrzeżnej przestrzeni serca

jest część mnie
która czeka na siebie drugiego
w stroju nieba nocą i dniem spokojnego
po wieczność w ramionach poznanego
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smutek radosny

Tak słowa oddalają ludzi od siebie, budząc świat oczeki-
wań i przywiązań, które rodzą cierpnie. Jest to iluzja, którą
można rozpoznać tylko sercem poza słowami.

Tak sercem przytulony
roztapia się pancerz umysłem stworzony
i wspólnym oddechem,
i w oczy spojrzeniem
odkrywa JESTEM.

Tak szukamy tego dotyku siebie, tej ekstazy szczęścia,
która wciąż ucieka w natłoku prób jej uchwycenia. Szuka-
my tak naprawdę tego, co jest najbliżej, co jest w naszych
sercach. A tylko dotyk Miłości może pokazać światło obec-
ne w nas.

To jest Smutek Radosny.
Smutek, bo on żegna wszystko, z czym
utożsamialiśmy się jako odtwarzający role
w teatrze życia,
a radosny, bo przynosi tak długo szukaną
ulgę w postaci — WIEM KIM JESTEM.
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To smutek, bo jest samotny, a radosny
bo jest w każdym spojrzeniu połączony
z życiem.

To smutek, bo jest jak on i ona bez siebie,
a radosny bo jest jak Wieczność
w spojrzeniu i serc przytuleniu w jednym
oddechu.

Historia spotkania na łące o zachodzie jest opowieścią
o Miłości Wiatru z Wodą, Ziemi z Ogniem. By w blasku
księżyca dotknąć sercem i zamienić się w JESTEM
MIŁOŚCIĄ.

To historia o Tobie, więc idź tam i spotkajmy się pośród
gwiazd w rytmie naszych serc.
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kocham cię

Wstajesz rano, podchodzisz do lustra i z głębi siebie
uśmiechasz się patrząc sobie w oczy mówiąc: Kocham Cię.

Witaj Świetliku, Gwiezdny Wędrowcze, Ty, który odkry-
wasz tu na ziemi swój Wiatr, by nadać chmurom na niebie
umysłu kierunek wśród fal istnienia.

Witaj Miłości w sobie ujawnionej po przez każdy świa-
domy gest doświadczenia. Jesteś Strumieniem, który
w Twych oczach lśni Życiem. To jest Istnienie, które dźwię-
kiem koi każdą chwilę świadomością.

Przybyłeś tu na Ziemię, by kochać, by objawiać swym
ciałem piękno przekraczania tego, co Cię ogranicza. Ty
w swej bezwarunkowej, nieograniczonej, absolutnej miło-
ści, która jest Twą esencją, czynisz oddechem swe do-
świadczenie.

Każdą myślą z wiatrem emocji tworzysz swą rzeczywi-
stość budzenia się w sobie. To jest jak proces zakochiwa-
nia się każdego dnia w swym Istnieniu, w Bogu, który czyni
rytm światła w Twym ciele, który czyni rytm Twego serca.

To życie miłości Cię przywiodło, by doświadczać jej tam,
gdzie pozornie jej nie ma. Tam gdzie ciemny las wyjących
lęków zagubił Cię na chwilę. Tam gdzie bezradność i senty-
mentalność uczyniła Cię niewolnikiem wspomnień i wa-
runków szczęścia utkanych łzami oczekiwań.
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To Życie Miłości Ci pokazało twarze w lustrze byś mógł/
mogła powiedzieć do siebie: Kocham Cię. Dziękuję, że Je-
steś taki jaki Jesteś. To życie miłości zaprosiło Cię do akcep-
tacji, by żaglami wdzięczności za wszystko każdego dnia
odkrywać radość serca.

Tak, wstajesz rano i tworzysz swój dzień miłości, swój
dzień doświadczeń.
Jesteś we wszystkim obecna/y. Jesteś Miłością.
Dziękuję Ci w pięknie naszego spojrzenia.
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