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Fragment 
01.05.2010

Moja Dusza przejawiona…
Wszystkie cząstki rozsypane powróciły…
– to, co Istnień czas zakłócił…
cała pamięć zapomniana,
zagubiona, zakazana, oddalona od Całości…
Jedna chwila, jedno mgnienie,
jedna Miłość poscalała.
Moja Dusza przejawiona,
w wielką Miłość otulona…
Radoś z bycia Sobą w Pełni.
Moja Dusza wyzwolona
z sakramentów, klątw, pieczęci,
czarów, magii, obcych wpływów,
zatracenia braku wiary,
zagubienia.
Odnalazłaś radość w Sobie,
żeś scalona, pojednana…
jednym Dźwiękiem przypomnienia
prawdziwego Jej Imienia.
Moja Dusza wyzwolona!
Przypomnieniem nasycona!
Tyś Jest z Źródłem połączona!
Tyś Jest Darem i Miłością!
Tyś Potęgą i Mądrością!
Tańcz w mym sercu,
Płoń na zawsze i przejawiaj
swoje Piękno w każdym geście,
słowie, drżeniu…
Moje ciało Ciebie gości i
w harmonii z nim, w jedności
rozpłyń się we Wszechświat,
Bezkres…niosąc…MIŁOŚĆ!

3



22.07.2020 godz. 7:50

Poruszyło mnie Twoje Serce….
we mnie się rozpływało…
I czegóż chcieć więcej
By wszystko dla Ciebie się zadziało? …
Szczera intencja
Prostota Słów.
I to się stało,
Moja Tyś już.
Ja Boska Matka życia wszelkiego
Ja Boska Matka Dziecka Boskiego
Smuga Światła Złotego
Pięknem Serca Twojego-Mojego….
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03.2020

Rozpoznaj siebie w Wielości….
w przejawie Wielorodności,
a zniknie to, co się kryje
pod hasłem zazdrości i złości….
Ciesz się….. ponieważ odkryjesz,
że to, co inny Ty doświadcza
jest Twą Mądrością w Jedności…!
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30.12.2019 godz. 22:10

W prostych słowach to wyrażę,
aby stało się obrazem,
który umysł Twój rozczyta….
Widzieć Prawdę zawsze, wszędzie,
niech się stanie Twym narzędziem !…
Tak wybieraj !!!
Tak wybieraj i cierpliwie zawsze czekaj ….
Ona zawsze się pojawi,
na wołanie - zawsze stawi….
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27.03.2018 godz. 7:10

Kiedy tak patrzę na Ciebie,
widzę wyraźniej Siebie…
Chodzę Twoimi stopami,
Czuję Twoimi zmysłami.
Siebie w Tobie poznaję ! ….
Świat materii Tobą przenikam !…
Jesteś moją Projekcją,
Jesteś Boską Perfekcją,
Jesteś Najwznioślejszą Miłością.
W Pełni jesteś Boskością !…
Jesteś Mną w przejawieniu,
w ciągłym ruchu,
w ludzkim doświadczeniu.
Jestem Tobą !…
Jesteś Mną!…
Widzisz Moimi oczami,
stąpasz Moimi stopami,
czujesz Moimi zmysłami….
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29.04.2018 godz. 17:00

Każdy dzień przynosi Ci nowe zrozumienia.
Nowe w nim się otwierają drzwi,
nowe stawia Ci zadania
i od Ciebie to zależy, które zechcesz
z nich otworzyć, by dla Siebie i 
dla innych, nową przestrzeń tutaj stworzyć.
Nie roztrząsaj dni zaprzeszłych,
z nich się nic już nie zbuduje…..
Dzień za dniem przynosi Ci 
wachlarz nowych możliwości…
Już nie godnym jest dla człeka,
by popadał w dwie skrajności….
Niech Cię niosą prądy nowe.
Niech otulą w kokon złoty.
Niech napełnią Cię spokojem,
bo to zawsze „środek złoty”,
Niechaj zagra Ci muzyka,
której dźwięki będą słodkie.
Niech Ci życie szczęściem sprzyja
i wypełni tym, co Boskie.
Niech się spełni obietnica
przed wiekami Tobie dana,
że gdy się ten czas dopełni,
tajemnica Twa zostanie rozpoznana… 
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16.07.2018 

Piewcy Miłości -
najwyższej jakości
zadania tego się podjęli,
by na tą Ziemię przynieść to,
co Prorocy przewidzieli.
Zaszyci gdzieś w zakątkach świata
szukają teraz swego Brata…
Nakazem Duszy prowadzeni
z iluzji życia są budzeni….
Teraz nadeszła właśnie chwila,
aby ta siatka się scaliła,
bo gdy nadejdzie krytyczny moment
od nich popłynie wielka siła.
Ilu ich jest zadajesz pytanie?
To nieistotne - ważne zadanie.
Pytasz, czy jesteś jedną z nich?
Odpowiedź sama się pojawi
i to na pewno radość Ci sprawi.
Ważne by teraz być w gotowości
i skupić się na tym, by zostać w łączności.
By wszystko w spokoju się scaliło
I w jedną rodzinę połączyło.
Niedługo zrozumiesz, kto Piewcą Miłości,
bo to jest ważny moment w dziejach ludzkości…
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14.08.2018 godz. 8:45

Duch Całości dziś zagościł
w moim ziemskim domu,
Bezszelestnie, bezcieleśnie,
nie mówiąc nic nikomu…
Dostroił do Siebie to, co rozdzielone….
Proces się odbywa, chociaż mgnieniem
jest w wieczności,
a Istota ma nabywa utracone
swe Jakości…
Od tej chwili co nieziemskie,
ziemskim się staje
i w rozmiarach swoich powiększać nie ustaje.
Nie ma granic! …
Nie ma czasu w swoim poszerzeniu…
Dźwięk pierwotny wydobywa.
On wszystko przenika
i każdą strukturę Sobą dotyka.
Jedną Tonacją już Teraz wybrzmiewa - 
w tym, co na Ziemi
i w tym, co jest z Nieba.
Jednością już Jestem w Duchu Całości
i już nie będzie w tym rozdzielności.
Jam Jest Całością, 
Jam Jest  Miłością
i we Wszystkości Jestem JEDNOŚCIĄ….
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21.09.2018 godz. 15:10

I spotkało się tych Dwoje,
by połączyć Serca Swoje,
aby Jednym Sercem biły -
- w Jedno Serce się stopiły.
Nie rozdzieli Serca tego
żadna siła „ducha złego”….
Nie ma mocy już zewnętrznej,
by rozdzielić Jedno Serce….
Samotności dobiegł kres !….
Poszukiwań, prób i łez…..
Teraz razem w wędrowaniu,
Razem w Nowym Kreowaniu…
Swej Miłości zawsze Syci -
- dla nikogo nie zdobyci….
Pięknym stanie się ich Taniec,
Pięknym Jedno-budowanie
Świat się Zmieni !!!
walki koniec !!!
Bo już Razem Ja i Ty
i na zawsze Jedno MY !!!….
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05.04.2019 godz. 22:45

Jesteś Godny Człowieku !!!
Więc żyj Godnie !!!
Jesteś godzien wszystko osiągać !
Jesteś godzien, by Pełni dostąpić !
Jesteś godzien w Królestwie Swym

rządzić !!!
Przyjmij te słowa jako wyraz

Miłości,
Abym mógł w Tobie na zawsze 

zagościć…..
Taka jest Prawda Boga Jedynego
Boś Człeku Godny ! - 
godzien wszystkiego…..
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