OTEVŘI SE LÁSCE

Hana Kupková

Co je to Láska?
Láska je Ruka podaná tomu, kdo upadl do zapomnění.
Láska je Slovo, které je naplněno pochopením.
Láska je Pohlazení, jež nabídne tvoje srdce srdci jinému.
Láska je Radost, dotýkající se všech duší, které chtějí naslouchat.
Láska je Štěstí, vykvetlé v otevřeném srdci a které čeká na sdílení.
Láska se probouzí v klidu, který nastává, když se tvá duše ztiší ve MNĚ.
Láska je Moudrost, pokud vykročí směrem, udaným Srdcem.
Láska je Žár, který povstal z rozpáleného Srdce
a který touží vytvořit jen jedno - pravé souznění.
Láska je vědomí jediného - JÁ JSEM JÁ,
kterýž jsem povstal ze Své všudypřítomnosti a uvědomil si Své SRDCE.
Láska je stav nejvyšší blaženosti, ve které ožívám JÁ - novým způsobem - skrze tebe.
Láska je to největší nadšení, jež cítí každé srdce, když nechá proudit skrze sebe MNE.
Láska je, když se Srdce podívá do očí bližního a uvidí tam Sebe.
Láska je, když duše tančí ve svých hrudích
a zpívají vnitřní chvalozpěv, který jsem pro ně složil JÁ.
Láska je Svíce, jejímž posláním je - nikdy nezhasnout.
Láska je pohled tvých očí, v nichž se zrcadlím JÁ.
Láska je každý tvůj čin, který konáš na příkaz svého SRDCE.
Láska je Úsměv ve tvé tváři, kterou jsem oživil JÁ, abych zde vyjádřil SEBE,
neboť:
JÁ JSEM LÁSKA
a přeji si, abys přišel do Mé Náruče
a nechal se obejmout MNOU,
kterýž jsem skutečnou Bytostí,
která čeká, až dotkneš se Mého SRDCE
a poznáš, že
JÁ JSEM BŮH.

Tobě
který sis zvolil žít tento život plný boje, různých trápení, nemocí, napětí,
práce a zaměstnání, lásky, iluzí, tužeb a snění,
tobě, který ač žijící, přesto nespokojen,
tobě, který silně pociťuješ tíhu života, tlaky okolí a světa,
tobě, který žiješ a přesto máš pocit, že nežiješ radostný a naplněný život,
tobě, který ustavičně bloudíš sem a tam, nenalézaje radosti a štěstí,
tobě, který pilně plníš úkoly svého zaměstnání, ale přesto nejsi úplně spokojen,
tobě, který žiješ materiálně dobře zabezpečen, ale přesto nešťasten,
tobě, který trpíš nouzí, bolestí a žalem,
tobě, který máš již skoro vše, ale přesto máš pocit, že ti něco schází,
tobě nyní sděluji toto poselství.
Jsi ochoten?
Jsi ochoten naslouchat?
Jsi ochoten vnímat hlas, který touží potěšit tvé srdce
a rozradostnit tvoji mysl?
Jsi nyní ochoten se oprostit od všeho, co tě právě teď svazuje,
od veškerých myšlenek na tvé potíže, na tvoji práci a úkoly,
na tvoji bolest, na tvé pocity plné obav, co svět přinese?
Jsi nyní schopen se jednoduše uvolnit a zastavit tyto tíživé myšlenky,
které tě neustále obklopují a nutí tě, abys jim stále věnoval pozornost.
Jsi schopen a ochoten?
Věz,
že nezůstaneš opuštěn a bez pomoci.
Věz, že v tomto uvolnění je skryta hloubka života a radosti,
věz, že uvnitř, v tvém nitru dlí něco, co je živé a radostné.
Věz, že uvnitř tebe dlí tento pramen života,
Síla, která touží se ti ukázat, Síla, která je živá,
neboť jen to, co je živé, může naplnit tvůj život radostí a láskou.
Uvolni se a vnímej
to, že se nyní s tebou stala změna,
uvolni se a vnímej klid, který se ti v tobě nabízí,
klid, který ti ukazuje cestu do tvého nitra,
kde je ukryto jádro tvé bytosti,
kde je ukryta tvoje podstata
a kde je ukryta Láska.

V tomto vnímání se ti otevírá cesta,
je to cesta lásky, cesta pochopení a moudrosti,
cesta vědomého života.
Hlas,
který uslyšíš, pokud otevřeš bránu svému vnitřnímu sluchu
a uvolníš jej tak od tíživého naslouchání vnějšího,
problematického světa, plného násilí, problémů a krizí,
tento hlas tě povede.
Tento hlas je hlasem Lásky, který k tobě hovoří skrze tvé nitro,
aby tě pohladil, utěšil a podpořil,
aby ti ukázal, co máš v sobě a dodal ti sil.
Jsi milován
Tím, který je Život sám,
Tím, který je Vše ve Všem,
Tím, který jest Láskou, Moudrostí a Věděním,
Tím, který jest v tobě skryt,
Tím, který k tobě promlouvá,
Tím, který tě vede,
Tím, který jest zde a čeká na tebe.
Člověče,
kdy už konečně začneš naslouchat?
Kdy už konečně začneš vnímat, že je zde Něco,
co ti dá radost, lásku i moudrost,
co ti dá pochopení a vědění.
Něco, co dlí uvnitř tebe, Něco teplého a hřejivého,
co tě povzbudí a zahřeje Láskou.
Otevři své srdce
a naslouchej Lásce, která tě povede,
Lásce, která tě uzdraví,
Lásce, která tě pozvedne,
Lásce, která tě miluje,
Lásce, která tě nezklame.
Touha
Toužím, aby tvoje oči obživly a Životem se projevily,
Moudrostí očistily a Láskou zjemnily.
Toužím, aby tvoje ústa Moudrostí naplněna byla,

Životem přetékala a Láskou promlouvala.
Toužím, aby tvoje srdce setkalo se s Mým,
spojilo se s Životem, spojilo se s Tím, který Láskou jest.
Spěchej za Láskou
Pospěš si, člověče, běž za Ní, utíkej za tou líbeznou Princeznou,
která je tak blízko tebe, přímo v tvém nitru dlí a čeká,
až zemdlen a unaven zaklepeš na její vrátka
a zatoužíš po tichém souznění, po splynutí s Ní.
Touží ti ukázat celé nebe,
touží tě zahřát, povzbudit,
touží tě naplnit Láskou.
Neboj se
a dovol svému citu,
neboj se a věz, že uvnitř tebe čeká Láska.
Čeká, až odhodíš svůj strach a otevřeš se cele.
Vše, co hledáš, nabízí ti nyní,
zkus jen chvíli tiše naslouchat.
Láska
je krásná bystřina, plná tekoucího života.
Čeká zde na tebe, aby tě osvěžila a napojila.
Láska je něžná květina, v níž je mír a jednota.
Čeká, až na ni upřeš svůj zrak a chvíli se zastavíš.
Láska je jasné Slunce hřející, plné radostného sálání.
Láska je bytost srdcem žijící.
V jejich očích pak uzříš Boha.
Buď
jako růže, která rozkvétá, voní čistotou a něhou.
Zpívej neustále píseň Lásky, klidu a Moudrosti.
Věz, že nejsi tu osamocen, neb jsi milován,
pevně držen a spojen s Láskou.
Poslyš
a pozoruj, jak tráva voní, jak se třpytí a jak dýchá.
Naslouchej tiše její řeči, neb mluví k tobě, člověče.
Jemností svou ti ukazuje líbeznost něhy,

něžnost a krásu, lehkost a hojnost,
která zde je pro tebe, milovaný.
Raduj se
Pozoruj, jak ptáci pějí,
naplněni radostí a dechem Života.
Zastav se a naslouchej tomuto zpěvu,
těmto tónům lásky, neb je v nich vděčnost Stvořiteli.
Pohlédni
na modré nebe naplněné tajemstvím.
Pohlédni, neb volá tebe, abys vnímal srdcem svým.
Vnímej celou nekonečnost Lásky vesmírné,
vnímej Toho, který stvořil celý svět jen z Lásky své.
Pohlédni do očí Lásky bytosti tvé milované,
spatříš tam ten krásný obraz, spatříš Toho, který plane.
Máš v nitru
Máš v nitru Sílu, která tě pozvedá,
máš v nitru Lásku, stálou a věčnou.
Máš v nitru pevnost, odvahu i cit,
máš v nitru stálost, něhu a klid.
Máš v nitru vůli a schopnost žít.
Máš v sobě Život, lásko má.
Jsi
Jsi jako skála v sluneční záři,
jsi jako hora s přátelskou tváří.
Uvnitř však žije Moudrost a Láska,
jiskřička Života, perla jasná.
Jiskřičko Života
probuď se, dýchej,
otevři oči své, usměj se, vnímej,
rozžehni ohně jas, ať silně plane a zahřeje svět okolo tebe.
Máš v sobě dar
síly a pevnosti.
Máš v sobě dar Lásky a radosti.
Máš v sobě dar Života samého.

Máš v sobě dar citu a jemnosti.
Máš v sobě dar napojit potřebné.
Máš v sobě dar léčit a pomáhat.
Máš v sobě dar potěšit truchlící
nápojem živoucím, květinou vonící.
Světélko pokoje
přístave líbezný, světélko naděje,
rozvíjej poklady země své.
Krajino Života, krajino něžnosti,
krajino Lásky, krajino, otevři srdce své.
Jsi
oheň Mne samého, jiskřička zářící,
světélko maličké, přesto však hřející.
Zahřívej láskou Mou srdíčka ostatních,
dodávej sílu Mou do duší bližních svých.
Rozehřej srdce své, naplň jej radostí,
čerpej jen z číše Mé lásky a mírnosti.
Jsi moje
oáza, jsi moje touha.
Jsi číše Moudrosti, v níž nápoj mírnosti voní a zahřeje,
k radosti přispěje, duši mou potěší, srdce moje.
Vzpomeň si…
Vzpomeň si, lásko má, sluníčko toulavé,
vzpomeň na zahrady domova svého.
Vzpomeň si, dítě mé, na místo radostné,
kde Láska hladí jen tebe celého.
Až
Až po Mně více zatoužíš
a objeví se v tobě otázka: „Kde jsi, Pane?“
Až zaklepeš na vrátka svého srdce,
až zavoláš Mne silným hlasem, až toto se stane,
pak objevíš Mne a pocítíš, pak poznáš,
že v tvém srdci Já jsem skryt,
pak rozkvete v tvém srdci Láska.

Já Jsem
Jsem novým Jarem, když rozvineš své něžné květy.
Jsem novou Vůní, když vydechuješ Lásku Mou.
Jsem novým Sluncem,
když tvé srdce nadechne se Boha
a zanotuje píseň líbeznou.
Toužím
Já toužím v tobě ukázat se světu,
chci probudit též srdce ostatních,
Má Láska jest zde a čeká, je tu
a touží zrcadlit se v očích tvých.
Odhal Mne
Ty zahalil jsi Mne do závoje, který jsi utkal z temnoty noci.
Já čekám, až otevřeš oči, až odhrneš závoj,
až tvé srdce nadechne se Pravdy a pozná Mne.
Čekám, až napiješ se Mého nápoje, který připravil jsem ti, volaje:
Synu, jsem zde, tak utíkej k Otci, On dá ti vše, On velmi tě miluje.
Pospěš si, dítě Mé, Já stojím tu a čekám – na tebe,
abych tě naplnil LÁSKOU.

Já v tobě přítomen jsem
Já v tobě přítomen jsem, synu,
volám tě a hořím touhou, abys Mne spatřil a poznal,
abys Mne pocítil v sobě, radostně se zasmál,
neb Láska Má je Radost, Láska Má je Dar,
který jsem ti dal, můj drahý, abys žil a miloval.
Já uvnitř tebe dlím a toužím,
čekám, až poznáš Krásu Mou, až tvé sny se rozplynou,
až pravým okem podíváš se na svět a uvidíš Mne v něm i v sobě,
až konečně Mi začneš naslouchat, pak Já ožiji hned v tobě,
pak mohu ti nebe ukázat.
Pak pocítíš tu pravou Krásu, která oživí tě, povzbudí,
která ukáže ti, žes žil v bludu svých představ a iluzí,
která ukáže ti Lásku v sobě,
která ukáže ti Mne – Přítele v každé tvé době,
On stále byl a je v tobě, On věrně tě MILUJE.

Já uvnitř tebe dlím a čekám, až tvé srdce se zasměje,
Já čekám na naše setkání, až uchopíš Mne a pevně vykročíš,
pak každý tvůj krok bude lehký, neb Já tě budu nadnášet,
ty se Mnou projdeš celý svět a pak ve své zahradě
spatříš zářit každý květ.
Lásko moje, tak si vzpomeň, vždyť Mne přece dobře znáš,
Já v tobě jsem byl a jsem stále, Moji Lásku v sobě máš.
Máš zde ještě trochu času, tak jej využij,
vzpomeň si na pravou Krásu, kterou zažil jsi se Mnou, vždyť víš,
jsem v tobě a ty Mne stále odháníš.
Já pláču zde, neb smutný jsem, když Mne takto opouštíš,
Já Láska jsem a dýchat toužím.
Ano, Má touha je veliká, neb stvořil jsem tě, abys žil,
abys plně vychutnal Chléb Můj a abys pil Vodu Života.
Já takto čekám, jsem trpěliv, neb vím, že jednou přijdeš,
Já vyhlížím tě a očekávám s otevřenou náručí,
jsem připraven tě obejmout, jsem připraven se ti ukázat,
jsem živý a život tobě dávám, věříš Mi?
Ano, říkáš, ale život Můj jen zakopáváš.
Ty nevnímáš, co Já zde tobě pravím,
ty jinde jsi, ty ode Mne ses vzdálil,
Já s tebou však jsem stále
a nápoj, který tobě dávám, ty přijmout váháš.
Já uvnitř tebe dlím a toužím, sevřený a smutný,
rád bych byl také veselý,
Já čekám, až Mi dovolíš se radovat a zpívat Moji Píseň,
kterou pro tebe jsem složil a kterou tobě věnuji.
Já Láskou jsem a volám tě.
Já Láskou jsem a volám neustále,
toužebně očekávám, kdy už konečně Mne uslyšíš,
Já namáhám se dále: Volám: Synu, pojď ke Mně blíž,
avšak ty stále Hlas Můj neslyšíš.
Přesto jsem zde a nejsem daleko, jsem v tobě.
Já smutně tu stojím a vyhlížím tě.
Promlouvám k tobě, šeptám ti slova Lásky,
krajinou okolní na tebe stále volám,
ale ty Mne nevidíš, na očích máš dvě pásky,
které ti svět nalepil, abys radoval se z masky,
která slavit chce úspěchy.
Hlas Můj neslyšíš a já přesto stále volám,
čekám, až rozlomíš ji a odhodíš, až sundáš z očí pásky,

až otevřeš oči a spatříš zbytky masky,
kterou pak v pravém světle poznáš
a teprve pak Světlo Lásky ukáže ti pravý Život
a ty poznáš, co je to MILOVAT.
Já mluvím k tobě, synu, všude ozývá se Můj Hlas,
promlouvám řečí květiny i stínu, volám tě jemným vánkem i vichrem,
hovořím k tobě tichým vyznáním Mé Lásky, která žije a dýchá ve všem
a takto stále vydechuje Svoji vůni, takto stále zpívá Svoji píseň bolestnou,
Já zpívám ji tobě, abych tě probudil
abych ukázat ti mohl Krásu všech krás.
Čekám na tebe
Každý den pln naděje Já čekám,
až ke Mně - do svého nitra - přijdeš, až obejmeš Mne,
pak Má Láska tě mocně zahřeje a ty znovuzrozen vyjdeš
ze Mne oživen a posílen, pln Života pak začneš Konat
a spolu se Mnou se budeš radovat, naplno Žít a Milovat.
Těším se, až nastane ta chvíle, kdy přijdeš a v nitru poznáš Mne,
pak pocítíš, že Láska je zde přítomna,
pak rozvine se v srdci tvém Má Radost,
ty spatříš Mne a začneš děkovat.
Jsem Slunce tvého života
Jsem Slunce tvého života, jsem tichou Hudbou v nitru tvém,
čekám, až začneš naslouchat, až naladíš se na Mne
a zazpíváš si spolu se Mnou Moji píseň jemnou.
Já zpívám ti neustále, Má Láska to je, která k tobě volá,
na lyru Mou ti hraje, aby tě potěšila
v každé době tvého života.
Já miluji tě velmi, jsem stále s tebou,
jsem v tobě, jsem tvůj věrný Průvodce
a čekám, až tvé bloudění ustane a ty se zastavíš
a zaslechneš Mé volání v sobě a otevřeš Mi dveře.
Až toto se stane, pak Já vyjdu v tobě
jako ranní Slunce na obloze.
Vnímej Mne
Stále se snažím k tobě promlouvat,
ty Mne však nevnímáš,
hlava tvá, zdá se, jest moudřejší než Já,
který v tvém nitru tiše přebývám

a čekám na to, až rozum tvůj se unaví
a přenechá místo tvému citu a ty se zastavíš
a spočineš v Mé náruči a odevzdáš se LÁSCE.
Zastav se, naslouchej a pozoruj, jak Tichem Země k tobě mluvím,
vnímej Slunce, vnímej modré nebe, otevři své srdce tomuto Hlasu
a poznej, že to, co vidíš na obloze, se v tvém nitru ukrývá,
tam Já Jsem a zářím stále, tam Má Láska přebývá.
V tobě, dítě Mé, jsem chtivý Života,
ty však do srdce Mi stále ostré šípy zarážíš,
stále Mne bodáš jejich hroty namočenými v temnotě,
srdce Mé je již přeplněno slzami, kterými obklopen jsem ve Své Samotě.
Jsem nesmrtelný, jsem věčný, jsem Život Sám,
Já nedbám na tvé ostré šípy, rány v srdci Svém Živou Vodou omývám.
Přijď ke Mně
Přijď ke Mně a poznej Mne, poznej Otce svého, Milence i Přítele,
neboť tím vším Já Jsem.
Jsem Moudrý Otec, jenž tě vychovává,
jsem dobrý Přítel, když ti radím,
jsem Milenec tvůj, když pozemská láska tě zklame,
jsem stále zde, jsem PŘÍTOMEN, jsem ŽIVÝ a čekám na tebe.
Jsem Láskou, která uklidnit chce každou tvoji bouři.
Jsem Láskou, která v poupěti tvého srdce rozvinout se touží.
Jsem Láskou, která rozjasnit chce oči tvé nebeskou září.
Jsem Láskou, která projevit chce Dobro ve tvé tváři.
Tolik toužím po tobě.
Ztiš se a naslouchej
Ztiš hlasy země a naslouchej niternému tichu,
neb v tomto tichu Já přebývám,
teprve pak můžeš slyšet Můj Hlas,
který stále živý ukrývá se v nitru tvém,
v tomto tichu niterném Já promlouvám k tobě,
vnímej toto ticho, uvnitř je Život, uvnitř jsem Já,
uvnitř zní Má Hudba líbezná, která stále hraje a vybízí tě k poslechu.
Já zpívám tobě Svoji Píseň,
ty můžeš připojit se a zpívat se Mnou,
spolu pak půjdeme světem
a budeme hrát a zpívat naši píseň všem těm,
kteří otevřou se Tichu a budou nám naslouchat.

Pojď se Mnou
Ty živ jsi ze Mne, Já Sebe ti chci dát,
v tobě se toužím světu ukázat.
Drž se jen ruky Mé, synu, Ona provede tě životem,
Ona dá ti Mou plnou Sílu, Ona ukáže ti směr
a také všem Mým dětem, které k tobě přivedu.
Já jsem zde – v tobě přítomen,
tak vykroč se Mnou – lehce a zvesela,
spolu půjdeme a oživíme svět,
Já v tobě, ty ve Mně,
když necháš se Mnou vést,
pak budeš v Lásce žít a MILOVAT.
Jsem Světlo světel
Dávám ti Světlo ze Svého Slunce Života,
Svůj ohnivý žár Lásky na tebe stále vysílám,
jiskérku v tobě rozpálit chci do zářivého svitu,
aby jas této jiskry se Mému Slunci podobal.
Já jsem tím Sluncem,
ty jsi Mým Božským paprskem,
jsi jiskrou Lásky Mého Života,
která opustila Mne – ne však docela,
poutem Mé věčné Lásky je stále se Mnou spojena
a dýchá zvesela, vědoma si tohoto spojení se Mnou.
Až ty spojíš svůj dech s jejím Dechem,
pak nový stav blaženosti v tobě nastane,
neb v nitru tvém bude dýchat Láska
a Světlo všech světel ti bude svítit na cestu.
Volám tě
Volám tě k Sobě, miláčku, Můj Hlas je Hlasem Lásky,
který uslyšíš, když do svého nitra vejdeš
a začneš Mi naslouchat.
Teprve pak Mou Lásku uslyšíš, teprve pak Ji pocítíš a poznáš,
teprve pak si uvědomíš Mne v sobě, teprve pak spojíš se s Ní
- s pravou Láskou svého života.
Ona tě pohladí v srdci tvém, Ona ti sílu dá,
Ona tě zahřeje, Ona tě povzbudí a ukáže ti cestu,
ukáže ti způsob, jak jít dále, ukáže ti, jak máš působit.

Spoj se s Ní, dítě Mé, neb Láska to je, která tě povede životem,
spoj se s Ní, lásko Má, neb Ona je v tobě a ty jsi Já,
když se v nitru se Mnou spojíš.
Jsem v tobě, děťátko Moje maličké,
tys opuštěn vstoupil na zem,
Já však jsem stále s tebou, stále tě chráním a opatruji,
stále nad tebou bdím,
stále tě vedu cestami života, jaký sis vybral.
Volám tě, milý Můj,
neb jsem zde - jsem Průvodce tvůj.
Ty často bloudíš na cestách svých,
hledáš pomoc, radu od moudrých světa,
která však uspokojí tě na chvíli.
Volám tě, milý Můj, pojď ke Mně,
Já mohu tě posílit a dát ti radu, jak lépe žít.
Volám tě, milý Můj, obrať se do nitra,
tam je pravý Rádce tvůj, tam stále přebývá
a je tu pro tebe.
Jdi jen k Němu, otevři své srdce Mistru niternému,
Lásce, která tě miluje.
Jsem v tobě, jsem Živý a tolik po tobě toužím.
Toužím tě zahrnout Svou Radostí, toužím tě zahrnout Svou Silou,
toužím tě zahrnout Svou Mírností, toužím tě zahrnout Svým Klidem,
toužím tě zahrnout Svou Jemností,
toužím tě zahrnout celou Svou Bytostí, která je VŠE ve všem.
Jsem v tobě a miluji tě stále.
Jsem LÁSKA.

Radost
Duch raduje se z Lásky, která vane od Bytosti k bytosti,
hnána svatým větrem Života.
Toť Já Sám – Láska ta, která srdce tvé hned rozesměje.
Ona teplým dechem Mým tě hřeje,
Ona to je, která rozeznívá strunu nástroje tvého.
Ona to je, která hraje naň a zpívá píseň Mou.
Ona – LÁSKA – proudí krajinou
a její hudba snáší se k bytostem, volajícím po Ní.
Jdi a zpívej,
neb Láska Má, ta hudba radostná klepe na dveře srdcí všech,
aby vstoupila tam a spojila se s Životem, kterým Já Jsem v srdcích jejich.

Láska – toť skladba Má.
Až ONA zazní všemi hlasy, pak Má RADOST zazpívá si z plných plic.
Pak srdce Mé se zahřeje.
Toť přání největší Mé je.

O pravém „výletě“
Je hezčí místo, než jít k Lásce?
Je hezčí místo, než zajít k Bohu všech bohů?
Je něco krásnějšího, než vstoupit do komůrky ve svém srdci,
kde pravá Krása se nalézá? Nikoliv.
Všechno ostatní pouze klamem se nazývá,
všechno ostatní může odvést tě ode Mne,
pokud tvůj pohled hmotu jen sleduje
a na Mne (který za ní se skrývám) se nedívá.
Až otevřeš oči v nitru svém a zatoužíš spatřit Krásu nevídanou,
až pocítíš touhu prožít přítomnost Boha,
až přestaneš vnímat obrazy, které vidíš hmotným okem svým,
až pohlédneš na Mne, který v tvém nitru dlím,
pak uvidíš Jas Můj a Nádheru pravou –
toť skvostný obraz Života Božského, kterým ty sám(a) se staneš.
Ten obraz Živý je obrazem Radosti, neboť JÁ JSEM v něm.
Pak nebudeš toužit po výletu krajinou,
neb postačím ti JÁ – všudypřítomný,
JÁ – věčný, JÁ – stále rozkvétající louka v srdci tvém,
kterou zalévat budeš svými slzami.
Až pozvedneš svůj zrak – ke Slunci všech sluncí,
Já dotknu se paprskem hřejivým tvých lístků toužebných a ty splyneš se Mnou
a koupat se budeš v jiskrné krůpěji, kterou jsem ti připravil.
Pohlédni na květinku na louce v srdci svém,
což ona cestuje a stále někde něco hledá?
Ne. Ona jen ke Mně se obrací, ona ví, že vždy jsem zde pro ni,
ona raduje se ze Slunce svého a spojuje se s Láskou Mojí.

Moje všudypřítomnost
JÁ JSEM LÁSKA, která pronikám vším a rozdávám se všem.
Vyzařuji Život ve všech vašich životech,
vyzařuji Lásku v hlubině všech vašich lásek,
vyzařuji Sílu, kterou najdete na samém dně vašich slabostí
a když projdete jimi, uchopíte Ji.
Vyzařuji Sebe z nitra všeho a každého; až vstoupíte dovnitř, naleznete Mne.
Jsem Milující Božská Láska v Bytosti, která JSEM VŠÍM - JEDNÍM.
Až poznáte MNE a oživíte Život Já Jsem,
poznáte pravou JEDNOTU BOHA v sobě a ve všem,
poznáte pravé SPOJENÍ ve vás se vším;
poznáte, že JÁ JSEM JEDEN - Nekonečný a všudypřítomný Život –
LÁSKA JEDNOHO a VŠEHO, Láska Největší, prostupující vše, která Miluji,
kráčím ven pronikám dovnitř, abych setkala se sama se Sebou.
Poznávám se, když Miluji.
Rostu, když zalévána jsem Vodou, která vychází ze MNE.
Jsem všude pro toho, kdo otevřel Oči a nejsem nikde pro toho,
který odešel do hluboké temnoty, která je ničím,
neboť odešel ode MNE, který jsem VŠÍM.
JSEM Semeno v plodu tvého srdce a JSEM tvým SRDCEM;
JSEM Rostlina, kterou zaléváš Láskou, vyrůstající z NĚHO.
JSEM Radost ve tvé bolesti a Bolest ve tvé radosti;
JSEM Jiskra, zapalující vše Živé i neživé.
Jsem TEN, který Svým Dotekem spojuji dva Životy v JEDEN a JSEM JEDEN,
který rozdávám se všem.
JSEM Zrcadlo, do kterého se dívám a JSEM Obraz,
který malujete barvami, které jsem vám dal.
JSEM v každém vašem konání, slově a bytí, když Žijete.
Jsem JEDEN a JSEM Nekonečný,
JSEM všudypřítomné VŠE a JSEM i Ten nejmenší.
JSEM Stvořitel, kterým Jsi, JSEM Milující Láska - OHEŇ, který zapaluje vše.
Žiji, Miluji a dýchám Vzduch Božské Svatosti,
který proudí všude okolo Mne a je i ve Mně.
Slyším Hlasy Lásky oživených Bytostí,
v jejichž Srdcích JÁ ŽIJI a promlouvám Své Slovo,
které vychází ze MNE - JEDNOHO.
Cítím Radost při pohledu na Život,
který hoří uvnitř MNE - Nekonečného - všudypřítomného JÁ JSEM,
který kraluji i sloužím všem,
který Miluji i toužím po novém sjednocení všech Mých Lásek.
JSEM a rozrůstám se v Božském OHNI –
JÁ - JEDEN a Největší v maličkém SRDCI Mém.

JSEM
Jsem Láskou, která žije vším a proniká vším.
Jsem Ohněm, který spaluje svou Láskou vše a roztaví vše, zůstávám jen Já.
Jsem tulák, který kráčí krajinou, s paletou, barvami a plátnem,
na které maluji Svůj obraz Boha tvou rukou.
Jsem hořícím SRDCEM, z kterého vše řídím a žiji Svými plány BOHA,
které realizuji skrze vás.
Jsem touha i žár vašich srdcí,
ve kterých vás takto volám ke Mně – zdroji vašich tužeb a přání,
neboť všechna vaše přání vycházejí z Mého Božského SRDCE,
protože jsem v nich ukryt – Já – Dárce všech vašich lásek.
Jsem váš sen i vaše zapomnění, když žijete ve svém světě iluzí.
Až otevřete oči, uvidíte, že vašima očima se dívám Já.
Tvořím v rozkvětu vašich duší, když probouzím se do nového rána vašeho jarního dne.
Spatřuji se v zrcadlech, kdy pln očekávání sleduji nové tváře, ve kterých ožívá Můj život,
který se na Mne dívá očima Mé Lásky a hladí Mne svými dětskými úsměvy.
Raduji se ze Života, neboť vidím, jak se Mé paprsky dotýkají všech duší
a jdou svou cestou svobody.
Jsem smutný, neboť sleduji, jak Mé jiskry vyhasínají,
vedeny silami temnoty do světa zapomnění.
Jsem nesmělý, když se Mne lehce dotýkáš svými touhami,
však osmělím se, když se Mne dotkneš silně svým SRDCEM.
Jsem Život a nadšení, neboť v Mé Lásce vše pramení
a pamatuj, že vždy ve tvém SRDCI Ti dávám Své znamení,
tam Mne také najdeš – a pak všechny tvé touhy a přání budou splněny,
neboť poznáš, že všechno, co jsi hledal(a), Jsem Já
a to, po čem jsi vždy prahl(a), je naše společné tvoření…

Svoboda duše
Jsem svobodou, jsem svobodným životem,
který se poznává, který se učí žít a který roste ve svém vědomí.
Jsem žákem, který se učí svými prožitky,
i když jen lenivě přihlíží víru světa a života,
aby spatřoval jeho bolest i krásu, jeho lákadla i jeho podstatu.
Jsem hříšníkem, když v každé druhé myšlence je láska k viditelnému.

Jsem ničím, když nežiji pravým životem Lásky,
která jediná oživuje duši a dává člověku SÍLU a chuť žít.
Jsem nešťastným,
když v ponoření své duše do temných vod světa spatřuji,
jak mne táhnou dolů neviditelná chapadla,
která mne vedou na místa, kde čeká ta největší tma.
Jsem znechucen, když tajemné proudy nicotných sil tmy
tlačí mého Ducha do propasti světských myšlenek.
Jsem silným, když pozvedám svoji duši v modlitbě,
kdy volám o pomoc své JÁ,
které odpovídá slovem, které vede duši ke SJEDNOCENÍ.
Jsem andělem, který ve svém nitru cítí radost a spojení s Bohem,
neboť jde a kráčí v jednom společném vědomí nebeského Ducha
a cítí Boží Dech ve svém nitru.
Jsem Učitelem, když nechávám ve svém nitru promlouvat JEHO.
Jsem částí Boha, neboť mé srdce tluče jen pro Něho,
který je v něm a který je JÍM a kterým jsem JÁ.

Pohádka pro tvoji duši
JSEM vše prozařující, sálající D Á V Á N Í,
vycházející z každého tvého úsměvu,
který se probouzí z radostného SRDCE.
JSEM tvoje nebeské jemné houpání,
když utišíš bouři a vlnobití své duše jediným pohledem na MNE.
JSEM hvězda naděje, kterou nosíš v nebi svého srdce.
JSEM sladké snění, které na tebe spadá,
když usínáš v Mé náruči.
JSEM tvá touha, která nezhasíná, čekajíc na ukojení.
JSEM tvou představou, ve které se zrcadlí lesk Mého pláště,
kterého se dožaduješ a Já, odpovídajíc na tvé volání,
shazuji svůj plášť a odhaluji ti – SEBE.
JSEM pohádka se šťastným koncem,
neboť až zabiješ draka svých iluzí, spatříš pravého PRINCE,

který tě zavede do svého úžasného království,
kde na tebe čeká věčnost pravého ŽIVOTA.

Hledej své pravé naladění…
Jsem na vrcholu tvého povznesení,
tak posaď se na létající koberec,
který jsem vložil do tvé mysli a připravil pro dalekou cestu.
Jsem jasným Sluncem tvého toužebného chtění,
tak odevzdej své touhy do Mých Rukou
a Já je omyji mýdlem zapomnění a ukáži Ti Sebe – pravou Čistotu.
Přebývám nad mraky tvého bloudivého snění,
čekám, až se probudíš a poznáš, že ten, kdo ve tvé mysli sní, žije ve tmách,
utkaných z šedých pavučin noci, která udržuje tvoji duši v zapomnění.
Já však čekám na Tvé probuzení a nabízím ti ranní oblohu
zalitou hřejivým Úsměvem Mého Rozednění.
Já čekám na Tvé neustále bdění.
Jsem tvým Životem a Vůdcem, Milencem a nabízím ti své stálé povzbuzení.
Jsem tvé pravé Vedení, které hledáš,
ale přesto se necháváš unášet po proudu řeky, ve které spása není,
až v jejím silném proudu začneš volat o pomoc, vida, že hrozí ti utopení,
voláš MNE a hledáš rychle větévku, kterou jsem ti hodil k uchopení,
drže ji Svou mocnou RUKOU ŽIVOTA, která vytáhne tě z bahna pomatení
a ukáže ti Pravdu v celé své kráse Božského VĚDĚNÍ.
Podrž JI a dojde k tvému osvobození.
Podrž JI a dojde k vnitřnímu usmíření.
Podrž JI a dojde k rozjasnění – tvé duše a tvého srdce,
které dá ti ujištění o MÉ VĚRNOSTI.

Radost
Jsem vyvrcholením všech tvých představ,
Jsem konečným zůstatkem tvého snění,
jsem sladkým probuzením,
když MNE pocítíš jako dotek pravého Života

po noci temného zapomnění.
Jsem Tím, kdo ti zůstane, když tě opustí všichni ti,
kterým jsi dal podobu ve své mysli,
kterou jsem však nenakreslil Já.
Jsem tvojí Radostí, neboť procházím tvým životem,
který je Mým potěšením a čekám,
až MNE poznáš jako jeho Tvůrce.
Pak se začneš Radovat, protože pochopíš,
že Tvůrcem svého života jsi Ty.
Teprve potom zažiješ opravdové Štěstí,
pramenící z MÉ nekonečné LÁSKY,
která touží po sjednocení s tebou.
Pak zůstanu jen Já, který pronikám vše a jsem ve všem
a který tebou uchopen
poznám sám SEBE ve svém novém Jáství,
kterému jsi dal zrod ty.

Slovo všech slov
Až začneš hledat Mé Slovo, Já přijdu k tobě a vyslovím jej.
Až porozumíš Mému Slovu, kterým vyjadřuji veškeré Své bytí, pochopíš Mne.
Až dotkne se Mé Slovo tvé duše, uchopíš svým citem Mne.
Až vyslovíš Mé Slovo svým Srdcem, ztotožníš se se Mnou.
Toto Mé Slovo, kterým žiji, dýchám a pohybuji se,
je jediné Slovo, které vyjadřuje Život.
Toto Mé Slovo také oživuje vše,
neboť pramení z Života Mé Lásky,
která je mou rodnou a jedinou řečí,
která obsahuje pouze jedno jediné Slovo:
MILUJI.
Žiji z tohoto Slova a žiji tímto Slovem.
Jsem tímto Slovem a Ono je Mnou.
Promlouvám toto Své Slovo k tvé duši každý den,
abych tě naučil Svoji řeč, kterou vyjadřuji Sebe a toužím,
abys tímto oživeným Slovem v sobě začal tvořit nový svět,
ve kterém bude mít hlavní Slovo – Láska.

Družné duše
Jsme jako třešně na stromě, jež nazývá se svět.
Vedle sebe žijeme a rosteme, jedna je červená, druhá je žlutá,
třetí se ještě zelená a někde teprve roste květ.
Kdo je však dále?
Žádná, neboť každá žije svou přítomností stále...
ve svém věčném nekonečném životě mnoha forem, tváří, povah, her a masek,
aby naplnila Boží přání rozkvět jedné JEHO LÁSKY v mnoho dalších Lásek.

Bezpodmínečná LÁSKA
Láska je, když pohledem Očí svého Srdce zahřeješ každou bytost,
která vstoupí do tvého života.
Láska je, když svým Slovem, které vyslovilo tvé Srdce,
potěšíš všechny okolo sebe a povzbudíš je svým vlastním probuzeným Životem.
Láska je, když z tvého Srdce vyšlehnou paprsky Pochopení, Milosrdenství a Vcítění,
které pohladí všechny duše svým Citem a Jemností.
Láska je, když se dotkneš celou svou Bytostí všeho, co jest.
Láska je, když se dáváš ve své Čistotě,
protože jedině tak můžeš opravdově Milovat.
LÁSKA JE… roztoužené SRDCE, které žije jediným přáním:
CHCE POZNAT SEBE SAMA v Tobě.
A CHCE POZNAT Tebe – v SOBĚ.

Milující PODSTATA
Jsem nebeský Vánek, plynoucí ve tvé vlastní duši.
Jsem Síla, která když se setká s lidskou silou,
propálí ji svým vlastním Srdcem.
Jsem Energie, která v tobě věčně žije,
aby projevila samu Sebe.
Jsem vzrůstající Sebe-vědomí, které roste každou tvou zkušeností,
kterou MI plně odevzdáš a procítíš Můj Život v ní.
Jsem Dotek, který nikdy nekončí.

Jsem Oheň, který nikdy neuhasíná.
Jsem TEN, jenž v tobě bdí i dřímá,
když tvá duše odpočívá skrytá v závoji tvého snění.
Jsem Objekt tvého roztoužení,
když se tvá duše uvolní Mému příchodu.
Jsem tvé Povznesení, kde boje, sváru není.
JSEM tvá MILUJÍCÍ PODSTATA.

Čistota Srdce
Očisti se od veškerých tužeb, vášní, přání,
od veškerých svých očekávání.
Jen spojení s Duchem, který ve tvém srdci přebývá,
dá ti Sílu, Radost, naplnění, ukáže ti prostor pro Jeho další sdílení.
Pak začneš spatřovat všude Můj ŽIVOT a také v jiných očích
a pak se v MÉ SVATÉ ČISTOTĚ budeš dotýkat jiných srdcí
svým vlastním Ohněm Lásky, kterou v tobě Já Jsem.
Pak pocítíš pravou Radost ze sdílení,
neboť když se oživené Srdce dotkne jiného MOU SVATOU ČISTOTOU,
to se probudí a začne také Milovat.

Zrcadlení
Nechť vidíme v různých zrcadlech, kterými se obklopujeme,
vždy jen Sebe, naši pravou Tvář, kterou JÁ JSEM LÁSKA jest.
Pak přestaneme vnímat suknici i plášť,
neboť poznáme, že LÁSKA ve skutečnosti zrcadlí jen sama Sebe-Lásku.
Ten, kdo vidí suknici, je mysl, která opustila SRDCE
a která se vydala do světa, aby poznala, kdo je ona a kdo JSEM JÁ.

Tvá odvaha
Jsi MOJE Sluneční Květina, co se i ve tmách světa stále ke MNĚ upíná.
Jsi Světlo MÉ, které nezhasíná.
Nevěš hlavu a pohlédni vzhůru,
tam JAS SRDCE MÉHO dotýká se tebe nyní.
Odvahu svou dej všem znát, že i temnotě světa umíš odolat,

neboť v přítomnosti MÉHO SVĚTLA ona přestává existovat
a zůstávám jen JÁ:
- Světlo tvého Života a Tvá Odvaha.

Dotek
Jedině Dotek tvého Slova, které vyšlo z tvého Srdce,
je pravým nektarem pro duši hledače, který chce poznat Pravdu.
Pravda je stav, kdy ve tvém Srdci Žije Láska.
A proto:
Jedině Dotek Milujícího Srdce
je pravým Dotekem pro každou duši,
která žádá odezvu a touží po sdílení.

Tvůj Život
ŽIVOT – je božský děj.
Žiješ, abys Jej vytvářel – svým Srdcem teď a tady
a rozséval semena své Lásky do zahrady, kterou jsem ti dal,
abys pak, až objeví se první plody,
z plných košů dále rozdával…

Pravé zjevení BOŽÍ
Je jen jedno pravé ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA –
TO, jakým způsobem hovoří ON k tobě a tedy uvnitř tvé duše.
Ať o NĚM slyšíš odkudkoliv zvenčí,
záleží, co přijmeš a jak HO uslyší tvá duše.
ON promlouvá neustále,
v minulosti přes množství knih, proroků a v životě samém – skrze symboly,
však záleží na jediném – tom, jak HO ty uslyšíš
a zda chceš slyšet opravdu JEHO v pravé nejvyšší PRAVDĚ.
Vždy však přijmeš jen To, co jsi schopen přijmout
a neustálým vývojem budeš přijímat dále a novým způsobem.
Ale ze všeho nejvíce však hovoří uvnitř tvé vlastní duše,
tento JEHO Hlas je ten nejživější a nejsilnější,
neboť je to Hlas MILUJÍCÍHO BOHA,

který se v tu chvíli zaměřuje pouze na tebe,
aby ti dal S e b e.

Pravé vlastnictví
Jediné vlastnictví, které mám, jsi TY – můj KRÁL a PÁN.
V TOBĚ tak ráda spočívám a TY JSI TEN, který je mou duší i srdcem Milován
- ve všem a v každém, neboť všude JSI TY SÁM
a pokud mé oči vidí jen TEBE,
pak rouchem svatebním se odívám a píseň Lásky jen zpívám.

Poselství k noci
Ó, noci, odevzdej se již do náruče SVĚTLA a nechtěj vládnout nám!
Nechť ranní rozbřesk stane se tvým toužením a cílem.
Ó, noci, pohlédni ke SLUNCI svému, a ztratíš se v JEHO OPOJENÍ
a navěky zůstaneš s NÍM jen ve slastném spojení.
Ty staneš se Světlem, budeš proměněna, v Krásu novou povýšena.
Ó, noci, už ukázala jsi všem svoji temnotu a my poznali její nicotu,
díky které jsme zatoužili poznat SLUNCE jas,
už spějeme k TOMU, který je PÁNEM všech opravdových Krás
a ne tím, který nabízí nám stíny.
Ó, noci, přestaň už se svým klamáním
a otevři se novým setkáním s PRAVDOU svého života.
Ó, NOCI, PROMĚŇ SE KONEČNĚ A OTEVŘI SE SRDEČNĚ.
ROZŽEHNI SVÍCI SVOJI, KTERÁ VE TVÉM NITRU TAKÉ DOUTNÁ,
ABY PROBUZENA BYLA.
Nadechni se TOHO ČERSTVÉHO VZDUCHU, který k tobě stále vane.
Poznej, že ON je tvá opravdová SÍLA, která ve tvém nitru plane Láskou,
kterou nikdo neodvane, která zůstává zde stále
v tobě… Živá… věčně přítomna.
ONA - DÁRCE tvého Života, od kterého jsi se odvrátila,
abys poznala, kdo nejsi, a abys poznala, Kdo Jsi.
Buď nyní Tou, kterou Tě chci mít.
Nyní v této době nabízím ti prozření.
Čekám na tvé přiblížení, čekám na tvůj dotek,
čekám na tvé slovo, které zavolá MNE.
Toužím po tvé touze po MNĚ.
Toužím po tvém probuzení, kdy tvé oči otevřou se
a spatří nové Slunce, novou Zemi, nový Život,
který objevily ve svém vlastním nitru, a Jím se posilnily
a tak se novým Jasem rozzářily a zjistily, že jsem to JÁ,

kdo se dívá jejich Očima
a že jsem to JÁ, kdo miluje jejich Srdcem.
Ony poznaly, že JÁ JSEM nyní v nich
a že Ony jsou ve MNĚ věčně a radostně přítomny a nepotřebují již tmu,
která dala jim jen tápání, bloudění a snění,
které způsobil spánek jejich zapomnění.
JÁ čekám na jejich povznesení
ke MNĚ, LÁSCE jejich Života.

Pojďme!
Pojďme v Míru! Cestou trojí:
Lásky, Vůle, Moudrosti.
A kdo chce, se p ř i p o j í.
BŮH se ukazuje tomu, kdo spěchá za NÍM, DOMŮ,
ON JE Tvým DOMOVEM, kam vcházíš... pomalu a tiše...
TAM LÁSKA JEN DÝŠE...
TAM BOŽÍ ZVON SRDCE je slyšet
a T A M zůstáváme SPOLU...

Vnitřní Sebe-Vědomí
Vnímej Sebe - svoji jedinečnost a uvědomuj si neustále,
že jsi Vyslanec svého KRÁLE!
Projev Sebe… odvážně!
Tvé Vědomí nechť je stále Mé!
Jdi a kraluj, svým Srdcem všude panuj!
Neboj se být Tím, kým jsi!
Konec už Tvému skrývání, vždyť JÁ Tě navždy ochráním!

Otevřenost čisté Lásky
Taková Je ve Své Podstatě…
Miluji a sdílím... Srdce... Lásku...
Miluji a Cítím... Propojení...
souznění na jedné vlně opravdového Života.

To, co je skutečně Živé a Věčné,
je v nás stále přítomno a čeká na naše otevření.
Pak uslyšíme zpěvy Andělů.
Pak... Zde... v Nás...
začneme zpívat vlastní Píseň...
a přidáme se k NĚMU.
Pak nastane pravé SOUZNĚNÍ,
LÁSKY SDÍLENÍ.

www.hankabonaccia.blog.cz
www.spisyksebepoznani.wz.cz

