Moje wiersze

Witam :)

Na tej właśnie stronie umieszczam swoje wierszy.

Moje wierszy to są przekazy, które dostaję i dziele się nimi z wami. Takich przekazów mam
wiele i być może przyjdzie taki czas, kiedy opublikuję je wszystkie :)

Moja biedna Ukraina co z Tobą się dzieje? Pochłonięta w nienawiści, rozdarta w goryczy...
Zagubiona w ciemnej sile szukasz wyzwolenia.
Moja biedna Ukraina, modlę się o Ciebie.
Tyle biedy i nieszczęścia, miła, już poznałaś
Ile jeszcze jest przed Tobą tego doświadczania?
Moja miła Ukraina, mój słoneczny kraju,
Jestem z Tobą w każdej chwili Sercem jestem z Tobą.
Moja piękna Ukraina , zwracam się do
Stwórcy:
"Niech uśmierzy ból i rozpacz, niech nie będzie wojny!"
Ukochana Ukraino, mój rodzinny kraju,
Proszę Siły Światła o Twoją ochronę:
'O, przybądźcie Siły Światła, Dobra i Miłości
Otulicie wszystkich ludzi Wy w swojej czystości!
Niech przybędą Siły Światła do każdej rodziny,
Niech panuję spokój w Kraju, w każdym sercu, w domu!
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Żeby każdy się uwolnił od mrocznego ducha
Żeby zapłonęło słońce i przyszła otucha!
Moja miła Ukraina, mój rodzinny kraju
W każdej chwili jestem z Tobą,
Modlę się ja z Tobą ....

07.03.2014 r. Valentyna Fedosyeyeva

Jestem dzieckiem Boga -

do snu On mnie utula.

Jestem dzieckiem Boga,

kiedy coś mi dolega

On mnie utula.
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Czuję Jego miłość

obecną cały czas.

Czuję Jego opiekę płynącą

jak rzeka i rześką jak las.

Jestem w Panu Bogu,

a On jest we mnie.

To Jego Wielka Miłość

przepływa przeze mnie.
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(Poznań, wrzesień 2010r.)

„ My na ziemi jesteśmy tylko gośćmi, przybyszami z innych światów”

My na Ziemi
Jesteśmy zaledwie gośćmi,
Którzy przybyli z różnych miejsc.
Lecz zatrzymaliśmy się tutaj
Na wiele tysiąc lat.
I tutaj przebywamy,
Miłość swoją spotykamy
I Duszę oczyszczamy
Dzięki przeciwnościom Losu.
A kiedy nadejdzie czas –
Duszą odchodzimy
Do innych światów.
Komu i jakie przeznaczenie:
Wznosić się czy upadać!
„O Panie – prosimy –
Nie pozwól nam nisko upaść!
Wybacz nam, Boże miłościwy,
Wszystkie grzechy nasze
I drogę ku całej Prawdzie,
O Boże, wskaż.”
Oczyścimy swoje Duszy
Z brudu i nienawiści,
Przeniesiemy się pełni światła
W Wyższe Wymiary.
I uświadomimy sobie sens
Trudu Wszechświata.
My na Ziemi jesteśmy tylko gośćmi –
A droga nasza daleka...
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Ukraina, Odessa, 14.11.1998
tłumaczenie Wanda Cieślak
*******************

Przemknęła Ci wspaniała myśl –
Zatrzymaj ją.
Zachowaj w sobie tę przepiękną myśl.
Utrzymuj uczucie Miłości
I wszystkich, i wszystko na Ziemi pokochaj.
To uczucie Miłościa zachowuj.
Zazdrością i grubiaństwem
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