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Życzę Tobie
by każda chwila życia

świętem przepełniona była
a źródło prawdy i ciszy miłości

z świętowanym życiem
splatało czas.



ŚWIĘTO ŻYCIA

W Istnieniu

każda chwila życia

świętem przepełniona Jest

a źródło prawdy

i ciszy miłości

z świętowanym życiem 

splata czas.



 SPOTKANIE ZE SOBĄ *

Tańczę taniec 

będący bezruchem

przekraczam granice

 bez granic

otulona akceptacją

wyłaniam się z ciszy

wykluczona

a jednak Obecna

w tańcu Esencji Istnienia.



CZEKANIE

Czekam codziennie

 kiedy przychodzisz

wiem - to nie ty.

PRZEBUDZENIE

Czekam codziennie

Ojcze, kiedy nie nadchodzisz

    wiem - że TO Ty.

  



TANIEC CIENIA

Kim jesteś

tańczący cieniu

pragnę cię złapać

dotknąć, poczuć

odszedłeś

zeszłego lata

tak jak moja mama

teraz tańczę z nią

chociaż jej przy mnie już nie ma.

                                                

       



PRZESTAĆ ŚNIĆ 

Podaj proszę rękę, pragnę cię poczuć

zrozumieć i nauczyć się umieć

nie rozumiem, nie umiem nic

jestem Nic, pragnę być, przestać śnić

zimny dreszcz przeniknął ciało

gęsią skórką pokrył skórę całą

pulsujący rytm serca mocno bije

każdą komórkę ciała dotyka, żyje.

                                                                     



BOGACTWO

Zawsze dzieliłam się

tym, co mam

teraz

nie mam już Nic

a jednak 

dzielę się bez końca

i nigdy nie ubywa.



BEZBRONNI

Staliśmy się

 bezbronni wobec Siebie

prawda obecnej chwili

rozpuściła

iluzję oddzielenia.

                                                     



SPOTKANIE

W każdym oddechu

spojrzeniu, radości

każdym dźwięku, 

słowie, miłości

w każdym kwiatku 

każdym drzewie   

             

 Matuś - spotykam Ciebie.



WIERNOŚĆ

Za swoją wierność i oddanie

zapłaciłam całym istnieniem

straciłam wszystko

ale, odzyskałam Siebie.



ROZMOWA Z BUDDĄ

Mówisz, że

 chcesz być szczęśliwy ?

„To odrzuć ja

odrzuć chcę

odrzuć wyobrażenie szczęścia“ (1)

                                          

                                                            

    



MIĘDZY SŁOWAMI

Słowo 

jakże odciągasz od ciszy

między słowami

szukam ciszy

esencją

wiersza pisaną

przez umysł niechcianą

     milczącą wiedzę.



                                                    

    

RADOŚĆ

Cóż mi pozostanie

gdy zatrzymam myśl

sama radość.



      BEZ UWODZENIA

Opuściłam siebie

umysł, twardy dysk

uwolniłam swoje dzieło

kreacje

stały się niezależne

suwerenne

cóż za wolność

odczuwać siebie

z głębi jestestwa

   bez uwodzenia.



ZAPOMNIAŁAM SIEBIE

Wiecznie zapominam Siebie

kiedyś sobie przypomniałam
stałam się wolna

niczym ptak

materia jednak uwodzi
hipnotyzuje

w świecie techno
tak łatwo się zasypia

zapominając...

                                               



    

TAJEMNICA 

Tajemnica, źródło wiedzy i sztuki

zatrzymuję się ogarnięta bojaźnią

otulona tajemnic peleryną

zadziwiona wzbijam ponad kwiat

jedna ludzkość, jedna planeta

wnikam w jądro wszystkiego

kąpię się w mądrości pięknego dnia

czekam, dusza budzi się, jest gotowa.

                                                            

  



       KABARET ABSURDU

Jestem
”kosmicznym żartem”
w Kabarecie Absurdu

 flirtem uwodzenia
prawdziwości pozoru 

zabawą i grą
fałszywego przemijania 

zanurzonych
w wieczności trwania.

                                                              



UMARŁAM ZA ŻYCIA 

Umarłam za życia
zanim umarłam

pochowałam swoje stare ja
osobistą tożsamość

zmarła
bym mogła cieszyć się 

wolnością

wypełniłam siebie
 czystą naturą pustki

unieważniłam siebie.

                                               

   



TAŃCZĄCY BEZRUCH

Zasłaniałeś ciszę
podążając za umysłem

Obecnością tańczącego
bezruchu

rozświetliłeś 
miliony gwiazd.



ROZPUŚCIĆ BÓL

Rozpuszczasz się bólu

w akceptacji ciszy

rozpuszczasz, zniknął czas

zapragnęłam cię dotknąć

nie udało się

wraz z tobą, zniknęło ja.

                                                                



WSZECHOBECNOŚĆ

Zatrzymanie oddechu

życiem

na innym poziomie Istnienia

Wszechobecnością

przed zaistnieniem przemiany.



ZATRZYMAĆ CZAS **

Zatrzymałam czas

zanurzona w Istnieniu

nie ma mnie w świecie snów

zatrzymałam siebie

już nie widzę ciebie

iluzji, wyobrażeń, zbędnych słów.



 

TRANSCENDENCJA

Chwila, moment, czas

wieczność, nieskończoność

transcendencja chwili

 pozbawiła czasu

żyć bez czasu

zbędnego hałasu

dokąd odszedłeś

przebudzony człowieku.



PUSTKI DAL

Tam, gdzie jest cień

istnieje słońce

tam, gdzie chowasz twarz

świeci nadziei świt

tam, gdzie nie ma ciebie

świeci pustki dal

tam, gdzie jesteś Teraz

nie ma Nic, oprócz Ciebie.



UŚMIECH

  Uśmiech numer osiem
co za drwina kochanie

uśmiech numer sześć
lepiej wygląda

uśmiech numer cztery
cóż to za numery 

  uśmiech bez numeru
co za ulga dla życia bez celu.



NOWY WZÓR

Powiedział
śmiertelna choroba 

 powiedział
guza wyciąć trzeba

powiedział
już nie słuchałam

ciszą sie otulałam

łzy radości na policzkach
wzięłam życie w swoje dłonie

obejmując smutku ból
tworzę w sobie nowy wzór.



WOLNOŚĆ 

Potrzebuję

opuścić ciebie

w zamian

zostawiam

Siebie.

 



OBECNOŚĆ

W Obecności 

nie istnieje Nic

co miałbyś ty

czego bym ja nie miała.



 ISTNIAŁO JUTRO

Kiedyś istniało

jakieś jutro

próbujące pochwycić

esencję mojej istoty

zniknęło 

w chwili

        unieważnienia siebie.



POWRÓT DO DOMU

Spotykam ciszę wszechświata

zaistniałą we mnie, beze mnie

otulającą każde działanie

powrotu do domu to czas

wewnętrzne istnienie milczenia

dotyka warg ludzkich serc

milcząca wiedza zrozumienia

przyjęła Siebie do Siebie.



LUSTRO LUDZKOŚCI

Czy ja to ja, czy może my

wokoło pustki dal

jak ponazywać TO

nie, nie o to szło

miliony światów na ciebie czeka

rozpala gwiezdny pył

miliony luster pozakładanych

w szaty ludzkości przebranych.



PROJEKCJA UMYSŁU

Czy to ty, czy obraz  

projekcji umysłu

co kryje się 

pod twoim imieniem

 
och rzeczy 

okupujecie umysł

trzymając w więzieniu 

własnego scenariusza.



PRZESTRZEŃ

Potrzebuję przestrzeni

 dla oddechu

tworzę przestrzeń 

dla zaistnienia przemiany

łaska i miłość się pojawiają

i całe życie w rozkosz zamieniają.

 



REWIZJA ŻYCIA

Wciąż zachowań powtarzam

te same schematy

wciąż zachowań powtarzam

te same dramaty

automatem
uczyniło mnie uspołecznienie

rewizji życia
powierzyłam siebie.



NIEWIDZIALNA TWARZ

Chcę zobaczyć twarz

nie tą w lustrze, tą ukrytą

niewidzialną twarz

co schowana w cieniu czeka

niewidzialna twarz

jaki kształt przybierzesz dzisiaj

tak was dużo się pojawia

żadna prawdą nie przemawia.



JESTEM

Siedzę, jestem, patrzę, oddycham

czasem jednak głośno wzdycham

dokąd iść, nie ma dokąd

gdy wszystko we mnie zawarte

każda droga ważną jest

każda niesie ważną treść

nieporuszona wielością 

oddycham.



NIKT

Dotykam malowanego obrazu

moim imieniem podpisany

TO nie ja

Nikt namalował obraz

cisza dotyka Nikogo

na próżno szukam zrozumienia.



NIC

Nie istnieje Nic
 co chciałabym powiedzieć

nie istnieje Nic 
co chciałabym usłyszeć

w śpiew ciszy muzyki 
zanurzam ciało

milcząca wiedza 
okryła duszę całą.



PRZEBUDZONE DNI

Świat stworzyłam z iskier dłoni

stworzyłam z bosych stóp

co po ziemi chodzą

trawkę cieniem uwodzą

i z oddechu stworzyłam

słońce, gwiazdy, bezkres dni

teraz kąpię się w miłości

przebudzonych dni.



BEZ TORZSAMOŚCI

w tym gąszczu fraktali i portali
spotkałam kopię swą

ja tobą byłam ty byłeś mną
pozoruw świata grą

torzsamość swoją zagóbiliśmy
bez nazw tytółuw zostaliśmy

nadzy i bardzo prawdziwi
w sercach mocno szczęśliwi

kim jestem teraz bez nazwiska
peseló nómeró pżezwiska

kim teraz się stałam ja pozostałam
sobą jam wreszcie sobą



SZTUKA BYCIA SOBĄ

Córeczko, inaczej maluje się słońce
synku, inaczej wygląda świat

kobieto, wcale nie umiesz śpiewać
staruszku, twe życie przestało dojrzewać

ptaki rysuje się czarne, nie białe
autem jeździ się prawą stroną

modlitwę śpiewa się tylko w kościele
mamusiu - jak dla mnie to zbyt wiele

panienko, ty wcale nie umiesz tańczyć
w tańcu obracać się trzeba na prawo

chłopcze, widelec trzyma się w lewej ręce
w prawej trzyma się nóż

nie nauczysz mnie, swojego śpiewania
rysowania po twojemu i tańca jak należy
to są twoje pomysły ogarnąć nie zdołam

za dużo szczegółów - nie podołam

moja dusza wie i czuje jak należy śpiewać
jak tańczyć i być szczęśliwym

jak malować by rozkosz odczuwać z tego
sobą być - to nic złego.



 MAM ANTYTALENT

Pięknie umiem fałszować
ludzie mówią, że nie mam głosu

dopuście mnie ludzie, dopuście do głosu
użyczę wam fałszywego głosu

mówicie,  nie umiem tańczyć
a czymże jest mój koślawy chód
tańczę jak kaczka na boki, uskoki
ludzie ze śmiechu zrywają boki

rysować nie umiem, krytyk powiedział
to same bazgroły, świat się dowiedział

jak kura pazurem bazgrzę, rysuję
wesoły świat na piasku maluję

pisać wierszy też nie potrafię
nie umiem zwarzać na ortografię

krytyk powiedział świat się dowiedział
że w sercu mam antytalent

z antytalentem poszłam do show
wygrałam konkurs na antytalent
ludzie boki zrywali ze śmiechu

nadal zrywają choć nic już nie mają.



ODWAGA BYCIA SOBĄ 

Pragnę być sobą, lecz nie potrafię
dlaczego, nie wiem do dziś

odczuwać siebie tak po swojemu
samodzielność w myśleniu 

odwagę w roztargnieniu

po swojemu, nie po twojemu chcę żyć
to moje, nie twoje życie

dlaczego ciągle boję się żyć
boję się być, sobą pragnę być

czy mam porzucić ciebie dla siebie 
dla siebie porzucić ciebie chcę 

może radości w zrozumieniu brak 
pustki w miłości pewnie to znak 

akceptuję cię kochanie, jakim jesteś
czuję, rozumiem, miłuję 

pozwalam sobą być, tak do końca
iść drogą do światła, do słońca.



WOLĘ SZCZĘŚCIE, NIŻ RACJĘ

Mamusiu, biedronka udaje
że jest zielona

córeczko, chmurka czasami
jest też czerwona

synku, słonko dziś 
na niebiesko świeci

tatusiu, jak to wszystko
zrozumieć mam 

syneczku, świat jest taki 
jakiego zapragniesz

sercem odczuwaj świata blask

bądź zawsze szczęśliwym
nie ważne gdzie i jak

rację mają najważniejsi 
     lecz ich szczęście krótko trwa.



KOCHANI RODZICE

Mamusiu strofujesz mnie
tatusiu, narzucasz własny świat

mnie wystarczy kamyczek i mały paluszek
spójrz, jak uśmiecha się maleńki brzuszek

bardzo staracie się o mnie rodzice
bym zawsze wesoły był

na świat spoglądał waszymi oczami
uśmiechał się i skończył ze łzami

nie starajcie się o mnie kochani rodzice
bym dobrze się czuł i grzeczny był
akceptacji waszej bardziej potrzeba

czułego dotyku tak jak chleba

mamusiu, ja żyję swoje życie
radosna rozkosz otula ciszą

tatusiu, na czworakach potrafię chodzić
gdy dorosnę będę swym życiem przewodzić.



W ILUZJI SAMOTNOŚCI

Matuś, czuję twoją dłoń 

choć jej nie dotykam

czuję bicie twego serca

chociaż go nie słyszę

czuję twój oddech westchnienia

chociaż nie jestem przy tobie

czuję twoje myśli przy mnie

chociaż ich nie widzę.



MIŁOŚĆ

W tobie widzę siebie

miłość lustrzanego zwierciadła 

z Niczego powstałam

wszyskim Jestem

w pustkę powrócę

bezkresu dni.



DROGA WGŁĄB SIEBIE

Drogą  wgłąb siebie kroczyć zaczęłam

drogę wgłąb siebie ciszą obejmuję 

droga do serca ciemnością zajaśniała

zakwitła tysiącem kolorów i barw

ciszą wesołości przepełniona ciemność

ciszą radości dotykam barwny mrok

drogę przez serce wyznaczył czas

tak aż do świtu brzask. 

Amira





 PO_SŁOWIE 
  

                                  

                              

                           
                



    MOJE WIDZENIE ŚWIATA

      TANCERKA 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiruj
%C4%85ca_tancerka  (2)

- Dzień dobry waszym dobrym myślom, dzieci
- Dzień dobry twoim dobrym myślom mamusiu 
- Co oglądacie, moje słoneczka ?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiruj%C4%85ca_tancerka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiruj%C4%85ca_tancerka


- Tańczącą tancerkę, mamo
- Podoba wam się jej taniec ?
- Nie w tym rzecz, czy nam się podoba, czy nie.    
  Chodzi o to, że nie wiemy w  którą stronę  
  tancerka tańczy?
  Powiedz nam mamo, w którą stronę, tak  

           naprawdę tancerka się obraca ? 
- A jak myślisz córeczko?
- Ja widzę, że tancerka obraca się w prawo.
- A ty tato? 
- Ja widzę, że ona obraca się w lewo.
- Synku, a ty co widzisz ? 

        - Mamo, ja w ogóle nie widzę, by tancerka się  
          obracała. Ona tak naprawdę stoi w miejscu. 

        - Skoro każdy z nas widzi coś innego, to powiedz 
           nam mamusiu – jak jest naprawdę ?

        - Moje wy słoneczka, a jak wam powiem, że nie  
          widzę żadnej tancerki, czy wówczas mi  
          uwierzycie? 
        - Mamo, mamo ... tancerki to może i nie ma... ale  

  tańczenie... JEST 



 
   WIRUS

- Mamusiu - co jest najbardziej niebezpieczne w   
  świecie anty-rozumu i anty-ludzi : wirus grypy,  
  wirus komputerowy, czy wirus umysłu? 
- A jak myślisz córeczko ? 
- Myślę, że ... idea mamusiu.
- Dlaczego tak sądzisz słoneczko?
- Bo...idea mamusiu, skłóca ze sobą wszystkich  
  zahipnotyzowanych i uśpionych ludzi na Ziemi.
  Może również zniewolić wszelkie życie w całym
  wszechświecie.
- Ludzie technokratycznego świata, nazywają taką
  ideę – „wirusem umysłu”.
- A jak można się tego wirusa pozbyć mamusiu ?
- Ludzie wymyślili medycynę informacyjną – tj.  
  pracę z myślą. 
  Leczenie polega na tym, że organizmowi   
  pacjenta przekazuje się nowe informacje,  
  zawierające nowy wzorzec informacyjny.
  Pacjenci opowiadali, że po takiej terapii jakby  
 „umarli i na nowo zwrócono im życie...”



- A jak mamo można się tego wirusa pozbyć, bez 
  korzystania z dobrodziejstw technokratycznego  
  świata ?
- Spróbuj córeczko posłuchać własnej intuicji i  
  bez kopiowania innych, w sobie poszukaj 
  własnych odpowiedzi i rozwiązań. 
- To ja pójdę na łąkę mamusiu... porozmawiam z 
  moimi zwierzątkami i roślinkami i znajdę 
  odpowiedź ... na pewno ją znajdę - o najmilsza.



             SEN - PRZEBUDZENIE

- Wiesz, On jest jakiś taki...
- Jaki ?
- Ludzie używają takiego dziwnego słowa – zły.    
- A cóż to słowo oznacza ?
- To...że On jest inny ode mnie.
- Co to znaczy inny ?
- Inny, bo inaczej myśli, jakoś tak inaczej mówi,

            innych niż ja używa słów (nie tak jak wszyscy) 
         - Czy w tym jest coś złego ?

- Nie... tylko, ja się boję tej jego inności.   
            A co będzie, jeśli On ma rację ? 

- W czym On może mieć rację ?
- Że świat jest inny, niż nam się wydaje. 
  On na przykład mówi, że nas w ogóle nie ma, 

            że my śpimy a nie żyjemy.
- Więc jeżeli nas nie ma, to i jego nie ma. 
  Po cóż więc ten strach i tak wiele zbędnych   

            słów ? 
 - A jeżeli to naprawdę sen ?
 - W takim razie On jest tym, który nas obudzi.

            Czy to nie dzięki tej różnorodności, budzimy się 
            wszyscy nawzajem ?
.



- Racja, pamiętasz, co mówiła Anastazja w  
  swoich książkach:

... „Śpi szczęśliwa cywilizacja ta po dzień 
dzisiejszy i będzie spać dopóki ktoś, kto nie śpi, 
nie znajdzie błędu w obrazie. 
Tego błędu, który doprowadził ziemską 
cywilizację do dzisiejszego stanu. 
Gdy uda mu się znaleźć błąd i precyzyjnie go 
określić, jego słowa dotrą do śpiących i oni 
zaczną się budzić.”...

- Jeszcze mówiła:

...” Jeżeli ... człowiek ... popełnił błąd, jeżeli  
 dopuścił do tego, że zdobyła w nim przewagę  
 tylko jedna spośród mnóstwa istniejących  
 energii, przy czym pozostałe były poniżane, to 
 wtedy na Ziemi następowała katastrofa. 
 Później wszystko zaczynało się na nowo.” ...



          
            ”WOLĘ BYĆ SZCZĘŚLIWY
              NIŻ MIEĆ RACJĘ” 

- Cześć kochanie, gdzie idziesz ?
- Idę na wojnę! 
- Jaką wojnę ? Wojnę umysłów, przekonań i idei  

           czy wojnę ze sobą ?
- Nie, nie ...wojnę z ludźmi o swoje racje. 
  Dorobiłem się przecież jakiejś pozycji, rangi,   

           tytułów, muszę ich bronić! 
         

- Przy pomocy umysłu, słów, czy swojej szabelki 
          chcesz czegokolwiek bronić?

  Wiesz przecież, że nie znajdziesz w ten sposób  
          żadnych odpowiedzi, tylko  półprawdy ...  
          A może otworzysz serce -  poczujesz, zobaczysz,
          zdobędziesz wszystko?

  Zobaczysz wtedy, że 
        
          WSZYSTKO JEST PRAWDZIWE, LECZ NIC  
          NIE JEST PRAWDĄ 
        

  Nie będziesz miał wówczas o co walczyć i  
          czegokolwiek bronić. 



      MANDALA MAŁŻEŃSKA 
 /w aspekcie astrologicznym/  (3)

Spotykam swoje drugie Ja, jedyne i 
niepowtarzalne odbicie swojego Ying’u w 
Kosmosie. Moje drugie Ja stoi tuż obok. 
Przyglądam się swojemu odbiciu 
kosmicznemu, swojemu Yang’owi z wielkim 
zaciekawieniem. Jeszcze nigdy nie spotkałam 
siebie, nigdy nie miałam okazji być sama ze 
sobą. 
Wkrótce biorę Yang’a za rękę i zapraszam do 
domu drugiego. W domu drugim czuję, że 
zaczynam żyć za dwoje, oddychać za dwoje, 
czuję jak Yang mnie przenika, czuję swoje 
przenikanie w głąb Yang’u. I tak zespolona w 
Jedno, przekraczam próg domu trzeciego. 
Dom trzeci to istna gadanina dwóch dusz, 
dwóch par oczu i rąk, dwóch par stóp. Stopy 
tak się zapędzają w swym gadaniu, że nie 
zauważają obecności swej w domu czwartym. 
Stopy lubią tam przebywać, lubią chodzić po 
Matce Ziemi i rozkoszować się przenikaniem 
morskich fal. Ta rozkosz i przenikanie trwa aż
do świtu, kiedy na horyzoncie pojawia się       



światło. Światło daje początek Nowemu 
Istnieniu zrodzonemu z domu piątego. I kiedy
nastaje świt, trzy cienie penetrują morskie fale
Trzy pary stóp niczym lekka mgła, unoszą 
trzy cienie ku nieskończoności domu 
szóstego.

Nieskończoność ? ... Nieskończoność to ptaki,
kwiaty, drzewa, ogień i ziemia, ocean 
ludzkich serc. Nieskończoność to światło i 
ciemność, życie i śmierć. Nieskończoność to 
Kosmos, Bóg, Prawda. Nieskończoność to 
pustka, zaczyna się tam, gdzie kończę myśl a 
słowa tracą sens. Trzy cienie wyłonione z 
nieskończoności zamieniają łzy na radość, 
ciemność na słońce a śmierć na wieczność – 
próg domu siódmego. 
Kiedy wieczność zaczyna mieć rację bytu, 
kiedy światło przenika ciemność, życie wtapia
się w śmierć. Miłość przenika łzę ludzkości, 
penetrując najgłębsze otchłanie Hadesu. 
Rozpoczyna się Nowe Istnienie. Trzy cienie 
stapiają się w Jedno, ptak staje się słońcem, 
słonce ptakiem, pustka pełnią, pełnia pustką. 



Ta pustka a jednocześnie pełnia przenika dom 
ósmy, by w dziewiątym domu rozpocząć 
wędrówkę ku innej nieskończoności, innej 
boskości i innemu światłu.
Po uzyskaniu wsparcia od Ojca Pana w domu 
dziesiątym, Jedność niczym Myśl Kosmiczna 
domu jedenastego, przenika inną 
nieskończoność – WIECZNOŚĆ domu 
dwunastego.

* PO ROZPOZNANIU SIEBIE W SOBIE, 
WIECZNOŚĆ domu dwunastego  OPUSZCZA 
MANDALĘ – MATRIX NIESKOŃCZONYCH 
ŚWIATÓW * (4)

                                            Przyjezierze 7.09.1986 r
Amira H.

Amira



Przypisy

(1) Dialog m-dzy uczniem i Buddą:  
    Wojciech Eichelberger – panel  
    dyskusyjny “Przebudzeni pośród nas“   
    https://www.youtube.com/watch?v=- 
    mNwTNcjNYk
(2) Wirująca tancerka:  
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiruj
    %C4%85ca_tancerka  
(3) Projekt “Mandala Małżeńska“,  
     7.09.1986 r, Przyjezierze, Amira H.

        (4) Wersja rozszerzona: 2018 r

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiruj%C4%85ca_tancerka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiruj
https://www.youtube.com/watch?v=-

