




ТРЕПЕТИ

Мария Брайкова - Мелхиора

Лирика

Издателство „Симел Прес”
София, 2012



Посвещавам на всички, 
които творят красота.

Благодаря на тези,
които имат принос
в моя живот,
както и за това издание.

Специални благодарности 
на Петър Дерменджиев 
и на Творчески кръг
 „Слънчеви лъчи”.

Мария Брайкова - Мелхиора

ТРЕПЕТИ 
Лирика

© Мария Брайкова - Мелхиора, автор
© Петя Брайкова, графики
© Творческо единство „Хармония” - Добринка Златарева, художник
© Ангелина Михайлова, оформление корица

Издателство „Симел Прес”
Първо издание

ISBN 978-954-2918-68-4
София, 2012



5ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

ТРЕПЕТИ 

Един букет от красота,
който приех и съчетах 
с внимание и любов - 
ЧИТАТЕЛЮ, ЗА ТЕБЕ.
Сега ще ти го поднеса
и знам, вълшебство ще внеса
в забързания ден -
и  радост.

 
Единство
Себеоткриване
Вълшебства и чудеса
Дарове от Слънцето
Живата красота
В Градините на Любовта
Благата на Духът
Безкраен път
У Дома
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НАПИСАНОТО ОТ СЪРЦЕТО
♥
Написаното тук е много лично, 
но заедно с това - свободно, 
от Извора Божествен произтича 
и затова е мило, родно.

И както тихо преминава бризът
по бреговете на морето, 
в човешкото съзнание то навлиза, 
за да достигне до сърцето.

А щом сърцето го приеме, вече
излъчва се до всеки атом –
любовен елексир навред потече:
роди се песен, настъпи лято. 

Написаното от сърцето само
събира мед, оставя диря.
И се разраства неговият пламък,
до всекиго пряк път намира.

И осветява, и приятно стопля,
и ти нашепва нещо свидно,
което ти в просъница си спомняш,
но искаш и наяве да го видиш.
 
Поемеш ли на път да го откриеш,
ти ще потърсиш пак редута
в сърцето си, където Дом ще свиеш
за Дух крилат в Душа-кошута. 

И ще отключиш в себе си Твореца
на добрините, чудесата,
но не за да спечелиш ти Венеца 
на славата, а да помагаш.

Да си щастлив с усмивката на други,
да имаш принос към Доброто.
Където и да си, да бъдеш стимул
за нови радости в живота.
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ОТЗИВИ       
☺☺☺
„Благодаря за споделеното. Божествено е.” 

Таня Иванова, цветотерапевт 

***

„Поетите сте уникални създания,
с малко думи умеете да кажете всичко,
толкова точно и толкова силно.
Благодаря ти за красотата и вдъхновението,
с които ни даряваш.” 

Нели Тотева, астролог

***

 „Чудесно си го казала!  И с много финес!”

Николина Колева, доцент по психология

***

“Е-е-е, Мария, Бог да те благослови!

Чудесно е! Бъди все така и много още вдъхновена!”

Даниела Тодорова, еколог
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ОТЗИВИ      
☺☺☺ 
„Прекрасно е, Мария! 

Благодаря! 

В такива моменти, 

четейки поезията ти, 

си припомням 

защо съм дошла на този свят. 

Изваждам душата си 

от ежедневието, 

където е загубила пътя, 

прибирам си я 

и и напомням, 

че я обичам, 

че сме едно. 

Благодаря!” 

Нина Папазова, 

създател на фирма „Българа”
       www.bulgara-bg.com

`





Всички числа,
както и всички 
живи същества
съдържат ЕДИНИЦАТА
в себе си.
ЕДНО присъства
във всичко и всички.
И всичко е
ЕДНО.

1 
ЕДИНСТВО
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ЕДНО

ЕДНО НАЧАЛО.
ЕДНА ИСТИНА. 
ЕДИН ИДЕАЛ.

ВСИЧКО Е, КОЕТО Е.  
РАЗНООБРАЗНО,
НО ЕДИННО 
СЪС СВОЯ ПЪРВОИЗВОР.

ЕДИН НЕПРЕСТАНЕН ИМПУЛС ЗА ЖИВОТ.
ЕДНО БЕЗГРАНИЧНО МОРЕ ОТ ЛЮБОВ.
И ЕДИН ДУХ, КОЙТО ОБГРЪЩА ВСИЧКО.
ЕДНО РАЗВИВАЩО СЕ ТВОРЕНИЕ 
В РАЗЛИЧНИ ГАМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ -
ПАЛИТРА С БЕЗБРОЙ ЦВЕТОВЕ И НЮАНСИ,
ОТ КОИТО СЪТВОРЦИТЕ НА БОГА
ВТЪКАВАТ ЧРЕЗ НИШКИТЕ НА ЛЮБОВТА
МОДЕЛИТЕ, ПРЕЛИВАЩИ В КРАСОТА -
СТИМУЛ ЗА ВСИЧКИ СВЕТОВЕ, СЪЩЕСТВА,
ВКУСВАЙКИ ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА,
ДА СЕ СТРЕМЯТ КЪМ ПО-ВИСОКИ НИВА.
И ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО СИ У ДОМА
ЧОВЕКЪТ ПОДНАСЯ ПРЕКРАСНИ БЛАГА,
ЗА ДА СТАНЕ ЖИВА ВИДЕЛИНА.

ВСИЧКО Е,  КОЕТО Е.
ЕДИННО ЦЯЛО, 
КОЕТО БЛИКА ОТ
СИЛА ЗА ЖИВОТ.

ЕДИН ИЗТОЧНИК.
ЕДНА РЕАЛНОСТ.
ЕДНО ДИХАНИЕ.

ЕДНО.
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ПЪТЯТ НА ТВОРЕНИЕТО                               

ВСИЧКО Е ТОВА, КОЕТО Е,

И ВОДИ НАЧАЛОТО СИ

ОТ ПЪРВОИЗВОРА.

СЪЗНАНИЕ, КОЕТО ПРОЕКТИРА.

ДУХ, КОЙТО СЪТВОРЯВА.

ЕНЕРГИЯ, КОЯТО ЗАТРЕПТЯВА.

ЖИВОТ, КОЙТО СЕ ПРОЯВЯВА. 

ВСИЧКО Е ТОВА, КОЕТО Е,

И СЕ ПОДХРАНВА ВИНАГИ

ОТ ПЪРВОИЗВОРА.

СЪЗНАНИЕ, КОЕТО НАБЛЮДАВА.

ДУХ, КОЙТО ВДЪХНОВЯВА.

СВЯТ, КОЙТО СЕ РАЗВИДЕЛЯВА.

ЛЮБОВ, КОЯТО ОБНОВЯВА.

ВСИЧКО Е ТОВА, КОЕТО Е, 

И ПОЛУЧАВА ИМПУЛСИ

ОТ ПЪРВОИЗВОРА.

СЪЗНАНИЕ, КОЕТО СЕ РАЗШИРЯВА.

ДУХ, КОЙТО ОЗАРЯВА.

МАТЕРИЯ, КОЯТО СЕ ОДУХОТВОРЯВА

И ВСЕ ПО-ИЗВИСЕНА СТАВА.

ВСИЧКО Е ТОВА, КОЕТО Е, 

И СЕ ЗАВРЪЩА ОТНОВО

КЪМ ПЪРВОИЗВОРА.   

СЪЗНАНИЕ, КОЕТО Е ВСЕОБХВАТНО.

ДУХ, КОЙТО Е ВСЕПРИСЪСТВАЩ. 

СЪРЦЕ, КОЕТО Е ВСЕЛЮБЯЩО.

ЖИВОТ, КОЙТО Е ПЪЛНОЦЕНЕН.
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ВЕЛИКОТО ДИХАНИЕ                     

ЖИВОТЪТ Е ТУК И СЕГА, И СЕ СЛУЧВА -

РАЗГРЪЩА СЕ ЕДНОВРЕМЕННО И НАВСЯКЪДЕ,

КАТО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНО ЕДИННО ЦЯЛО.

ЕНЕРГИЯТА НЕ СЕ ГУБИ, НИТО СЕ ДОБАВЯ -

САМО СЕ ПРЕВРЪЩА ОТ ЕДНА СТЕПЕН В ДРУГА,

КАТО СЕ СТРУКТУРИРА, ТРЕПТИ И ВИБРИРА.

ИМПУЛСИТЕ ИДВАТ ОТ СЪЗНАНИЕТО, 

А ТО СЕ ИЗЛЪЧВА И ПРИБИРА В СЕБЕ СИ

КАТО ОНОВА БОЖЕСТВЕНО ДИХАНИЕ,

В КОЕТО ТАНЦУВАТ СВЕТОВЕТЕ И ЕПОХИТЕ

И ЧРЕЗ КОЕТО БИТИЕТО ИМА СТИМУЛ

ДА СЕ РАЗВИВА И ДА ВЪЗЛИЗА ВИНАГИ.

А ПОСЛЕ ПАК СЕ ВРЪЩА КЪМ НАЧАЛОТО,

КЪДЕТО АЛФА И ОМЕГА СЕ ПРЕЛИВАТ, 

КЪДЕТО НЯМА ФОРМИ, ОБРАЗИ, РУБЕЖИ,

А САМО  ОКЕАН ОТ ЧИСТА СВЕТЛИНА  БЕЗБРЕЖНА

И ЛЮБОВТА ВСЕМИРНА ТАМ Е НЕИЗБЕЖНА,

А В НЕЯ ВСИЧКО КАТО ПЕСЕН СЕ ПОДРЕЖДА.
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ОБЩОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

„Материята е кондензирана форма на енергия.
Енергията е кондензирана форма на светлина.
Светлината е кондензирана форма на мисълта.
Мисълта е кондензирана любов.
Любовта е плод на Духът.
Духът е първичната еманация на Бога.
Бог е Абсолютната непроявена същност.”

      Беинса Дуно

Дали долавяш 
шепот от  звездите, 
който преминава в тебе
и с мечти увлича те?
Дали долавяш
трепета в сърцето,
който се разгръща в тебе
и те свързва  с Вечното?

***

Когато ти се включиш 
в общото взаимодействие
на фините нива,
ще станеш пеещата светлина
и ще засветиш,
и ще обичаш истински,
и ще изграждаш световете
на Новото небе и Новата земя.
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ПРОЯВЛЕНИЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО

  Всичко – съществуващо и несъществуващо – 
        е енергия, която е впрегната на работа 
        за проявяване на непроявеното.

ТРЕПЕТИ ИЗПЪЛВАТ ЦЕЛИЯ ВСЕМИР.
ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ – ВСИЧКО СЕ ВЪРТИ,
ДВИЖИ СЕ, ВИБРИРА В РАЗЛИЧНИ ЧЕСТОТИ.

КОЕ ЗАДВИЖВА ЕНЕРГИЯТА ВЕЧНО?
КАКВО Я КАРА ДА ТРЕПТИ РАЗЛИЧНО?
И КОЙ И ДАВА ПОДТИК ЗА РАСТЕЖ?

ЕДНА ПРЕЛИВАЩА БОЖЕСТВЕНОСТ.
ЕДНО СЪЗНАНИЕ БЕЗКРАЙНО.
РАЗГРЪЩАЩА СЕ ЖИВА ТАЙНА.

`
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БОЖИЕТО ОКО

В представлението на Слънцето
има място всеки светъл дух,
който пожелае част от сцената –
да я оживи с небесен дъх.

И в живота друг живот се ражда,
за да тръгне в своето русло,
нещо ново да внесе, с надежда 
да открие в пъзела какво е то.
 
И така се движи цялото творение,
всичко свързано е и Едно
над спиралата космична грее
незаспиващото Божие око.

  

НАСТРОЙВАНЕ

В светлина обгърнати вървим
и навътре, в пулса си се вслушваме -
да намерим камертон един,
с който да настроим вярно звуците.

И в хармония пак ще затрептим
С Източника верен на живота ни,
всеки тон с любов ще наредим,
всяка стъпка ще гради възхода ни.

И от нас ще дойде нов мотив, 
който ще ни отведе към бъдното  –
там, където в необят щастлив
виждаме мечтите свои сбъднати.
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ТРЕПЕТИТЕ В ЛЮБОВТА

„Най-силните звуци са най-тихите. 
Това, което не чуваш, се носи по цялата земя.” 
                                                      Беинса Дуно

Трептят по-фините вибрации  на по-висока честота.
Това, което ти не чуваш, залива цялата Земя.
И неусетно те докосва като един небесен лъх,
навлиза в тебе като порив, оставя своя светъл дъх.

И трепети се проявяват, обгръщат твоето сърце, 
и в любовта ти безусловна изгражда се едно поле,
което те зарежда с мощни и всепроникващи лъчи,
и всяка тъмнина изчезва - ти ставаш светлина и мир.

Запяваш песента вълшебна, която прави чудеса.
Това е пътят на възхода към най-сияйни небеса,
където ангели живеят и се създават светове,
където всичко става с песен в магията от цветове.

А щом настроиш се за полет, започваш да си спомняш ти
какъв си, откъде си слязъл - и пак започваш да летиш.
Приемаш своята програма, извайваш своите мечти -
и повече за тебе няма пределни норми, честоти.

Ти можеш всичко да постигнеш със силата на своя дух,
живота с радост да повдигнеш, творец да си сега и тук -
да светиш и да сътворяваш от трепетите в Любовта
нов свят на радостна хармония, нов мир на висша красота.
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СЪТВОРЯВАНЕ

В сбъдване на тихи трепети
аз съм цялостна и смела –
в следването на мечтите си
проявявам се на дело.

И изграждам всичко в себе си 
чрез красивите си мисли,
с любовта си го насищам
и зареждам го със смисъл.

Да живее и пораства,
да се радва и споделя,
да  се готви за прекрасен
полет в нови измерения.

Да намери място в Цялото,
да забрави всяка грижа,
да опита необятното
и до Извора да стигне.

А когато всичко влее се
в океана на Всемира,
то ще се превърне в капка
и нагоре ще се вдигне.

Ще се люшне на крилете си
и на път ще се отправи,
а звездите ще му светят
с изумрудени кристали.

Светлината им ще блика,
ще се отразява пълно
и в сърцето ще поникне
звездно семе, с Дух изпълнено.

И на новите планети
ще се пренесе животът,
за да бъде плавен преходът,
а пък шеметен възходът.  

         



22 ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

ЗАВИХРЯНЕ

Щом има полюси, ще има напрежение,
живот от семенцето ще се прояви
и мощно ще разкъса здравата обвивка
да зърне първи слънчеви лъчи.

Щом има полюси, ще има и движение,
ще има стимул да вървиш напред,
а трансформацията ще бъде неизбежна, 
ще влезеш пак в Божествения ред.

Но имаш все пак свободата да избираш
в коя посока да поемеш ти
и осъзнато, смело можеш да постигаш
най-дръзките си радостни мечти.

Когато грееш в златното си озарение
и песента в сърцето ти звучи,
завихряш силно своето пространство-време
и се изстрелваш в нови честоти.
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КРАСИВИ ТРЕПЕТИ

Красиви трепети се носят
от Светлите лъчи на радост
и тези трепети проникват
през всякакви стени, прегради.

Да, тези трепети маркират
в сърцата звездни мириади
и в нас отвътре активират 
светлинни кодове, заряди.

И тези трепети вълни са,
които бързо се предават,
пречистването ускоряват,
катализират любовта ни.

А после  в пътя ни повдигат,
усилват волята, духа ни,
безмерна свобода ни дават
и в нас отключват нови стъпки.

А щом Лъчите в нас живеят,
те греят като Слънце златно
и плодовете сладки зреят -
настъпва време благодатно.
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СВЪРЗВАНЕ В ЕДНО СЪРЦЕ

Със златни нишки свързват се сърцата
и затуптели в ритъм слънчев,
лъчи искрящи пращат на Земята
и към звездите тръгват бързо.

В едно сърце туптят и пламенеят,
достигат до космични порти.
Зората възприемат с тиха нежност
и с Любовта чертаят карти -

на нови светове, вселени, хора
и храмове от чисто злато,
на звездни ритми, светлини, простори,
разливащи се благодатно.

И настояще в бъдното се влива,
донася тази светла радост,
в която всичко живо се развива,
цъфти и зрее, трупа благост.

И ето го Сърцето в плодовете,
узрели на Дървото на живота -
тупти, ухае, ражда цветовете
на най-красиво средоточие.







ЛЮБОВТА 
носи
истинското познание
и истинската сила.
Да откриеш 
Себе си
и да познаеш 
своята сила
е възможно само
в ЛЮБОВТА.

        
 

2 
СЕБЕОТКРИВАНЕ



28 ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

ДУХОВНО РАЖДАНЕ
Когато ангели те залюлеят
в небесна люлка от лъчи,
усмихваш се като новородено,
в сияйна белота блестиш.

Събрал в Духа красиви диаманти –
на опитности мъдростта,
и в тях положил Новото начало
за свят живот във Вечността.

И щом духовното ти раждане
е връщане към Същността, 
това е новото подклаждане
на Огъня свещен на Любовта.

АВТОБИОГРАФИЯ
Събуждане и осъзнаване,
от старото освобождаване
и радостно разтваряне
за Новия космичен ден.

Духовно обновяване.
На себе си осъществяване.
Светлинно извисяване
и с Цялото красив обмен.

Усещане за ритъма
и следване на вихъра
при сливането Дух-Душа -
съединение в пълнота.

Всестранно съчетаване.
Любовно претопяване.
Отвътре сътворяване
на Истинската красота.
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ТУК И СЕГА

„Тъй е и писано: първият човек Адам 
„стана жива душа“, а последният 
Адам е животворящ дух.”

1 Коринтяни 15:45

В един живот 
тук и сега,
на тази Земя -
в един нов ден,
в един благ час,
само за миг
ти обгръщаш
целия път,
с целия опит -
от Първата
жива душа
на Небето
до последния
родил се човек  
на Земята,
за да станеш
Изворът бликащ,
Дух животворен,
чист проводник
на светли блага -
Творец на Мира.
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ОТЗВУК     
 
Духът кара Душата 
да трепти.
Той докосва 
нейните изящни струни,
за да изтръгне
най-нежните мелодии
и песните на Любовта, 
които имат отзвук 
не само в нашите сърца,
но по цялата Земя.
И в притихналите Небеса
звездните ни братя,
ангелите, боговете 
също отдалече 
или отблизо слушат
а после в сън или наяве
вдъхновение ни спускат -
нова, чудна Светлина
и всевечна благодат,
за да ни подготвят
за един космичен свят.
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МОЯТА СЪЩНОСТ

Моята Същност се вдига
като свободен орел
и нависоко достига,
литнал към своята цел.

Моята Същност се рее
над океан светлина
и от сърцето ми грее
Слънце на Вечна зора.

Моята Същност излива
хиляди цветни лъчи
и хармонично се слива 
с Първата същност - завинаги.
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ОТРОНЕН ЗВЪН

Дълбоко синьо нависоко –
в безкрая на една мечта,
но колко близко я усещаш –
в сърцето пърха, трепка тя.

И те повежда по пътека,
която вие в теб гнезда,
а после някъде полита,
към неизвестни небеса.

И ти я виждаш как се губи,
изчезва някъде далеч –
не ти остава нищо друго:
събирай сили и напред!

Когато я достигнеш, вече
ще бъде не мечта, а сън.
Дали това се случи с тебе –
от приказка отронен звън.
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НА ПРЕДЕЛА

Когато е тихо и още
Природата тихичко спи,
звездите зад облаци скрити,
Луната я няма дори.

Тогава си ти на предела
между деня и нощта
и сякаш откриваш у Себе си
небе и звезди, и луна.

Защото и ти си вселена,
неосъзната, уви –
но имаш си малка антена
за връзка със своя всемир.

Настройваш я с нови вибрации
и тя ще ти служи, дори
когато сънуваш, ще чуваш
тих звън от далечни звезди.

И Слънцето в теб ще изгрее
с хилядолетни лъчи,
и с ново лъчение ще влее
душата ти в звездния мир.
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НЕВИДИМА СЛЕДА

И всеки ден е празник за душата,
когато следваш своята следа –
невидима е тя за всички други,
за тебе само Бог я начерта.

В сърцето е написано, което
е стойностно и истинско в света.
И няма нужда вечно да се луташ,
послушай само вътрешния глас.

Не, той не ти говори, а импулс е,
обгърнат в блясъка на радостта.
И всеки път, когато го послушаш,
подсилваш пламъчето на Духа.

Това, което в тебе е незримо,
се проектира в малки чудеса
и ти му даваш съкровено име -
така върви към по-добро светът.

Нали това е творческата роля –
да създадеш пространство от любов,
да го изпълниш с уникално време
и да го влееш в общия поток.

Животът е могъщ, тече, не спира
и няма да те чака векове –
в мига живей, с Духа Велик извирай,
за да е светъл празник всеки ден.
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РАБОТА С ЕЛЕМЕНТИТЕ

Земя (твърди тела) Ето, погалвам Земята
               и самата ставам трева,
    по която проблясва росата,
               заиграват се боси деца.

Вода (течности)    Ето, докосвам Водата
               и самата ставам чешма,
               от която тече изобилно
               тиха обич към всяка душа.

Огън (плазма)              Ето, запалвам в огнището
                         буен Огън от малка искра,
                         а щом притихнат езиците,
                         на жарава приготвям храна.
                       
Въздух (газове)   Ето, политам в небето
    и самата ставам небе,
                          волно летя с ветровете,
                          нося света на ръце.

Етер (лъчиста енергия)  Ето, в лъчисти потоци
                          аз съм фотон Светлина,
                          сливам се с всичко и всички -
                           и се изпълвам с Духа.
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СЕГА Е ВРЕМЕ

Душата ти, която плува
с делфини волно сред вълните,
ще ти помогне да дочуеш
далечен шепот от звездите.

Затворена в пространства тесни,
тя идва близо до Детето,
напомня ти за дни чудесни,
когато всичко беше цветно.

Когато в чистота, невинност
ти беше част от небесата.
Животът с ритъма всемирен
показваше ти чудесата.

Сега е време да се върнеш
в реалността на Светлината,
чрез Любовта да се превърнеш
в един оазис на Земята.
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  ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ

  Отдавна не бяхме се виждали,
  но винаги беше край мене,
  над пропасти в Дух ме повдигаше
  и в мъката бе утешение.

  Негласното Твое присъствие
  изпълваше дните ми с благост
  като Светлината на Слънцето -
  с обилна, преливаща радост.

  И мигове с Тебе споделяни
  в небесните ласки ме галят,
  зареждат ме с нежно доверие
  в света на лъжи и воали.

  Представях си днес как изричаше
  повели велики, съдбовни,
  но вместо това - Ти коленичи
  и уми краката ми с обич.
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ВЪТРЕШЕН БАЛАНС
     
В листата да откриеш пъпка,
където пърха Любовта
понякога да имаш тръпка –
не е ли смисълът това
на всяко твое увлечение,
на всяка радост и тъга,
че те ти носят вдъхновение
да сътворяваш чудеса,
да се отпуснеш и обичаш,
като прилагаш Мъдростта –
и да оставиш нещо ценно
за себе си и за света.
Балансът е едно изкуство,
крепящо цялата Земя –
когато него ти научиш,
ще бъдеш част от Същността.







Винаги когато 
една Жива Душа 
се свърже 
с  Животворящия Дух
в съвършената пълнота,
от тях произтича
нова зора.
И тогава,
в разширяващото се
мироздание
енергийно потича
една река
от вълшебства и чудеса.

3 
ВЪЛШЕБСТВА

И
ЧУДЕСА 
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      БЛАГОДАРНОСТ                     
 

Благодарна съм за този 
най-прекрасен дар – ЖИВОТА,
който в мене лъкатуши
като радостно поточе.

Напоява всичко вътре
и дарява здраве, сила;
в равнината се превръща
на река от изобилие.

Благодарна съм за този 
най-прекрасен дар – ЖИВОТА,
който най-накрая носи
вливане в море от обич.

И поемам по вълните,
и с делфините танцувам,
тук забравям за тъгите
и започвам да ликувам.

Наслаждавам се на всички
чудеса и светли дири,
за да влея Любовта си
в общия тържествен ритъм –

който ни извежда горе,
в по-високо измерение
и небесните простори
се изпълват с вдъхновение.
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ВЕЛИЧИЕТО НА ЧОВЕКА

И сам Човекът става чудо,
щом има Дух животворящ.
Той повече не търси друго,
освен да е творец и брат.

Животът да превърне в полет
към най-красиви висини,
а за награда да получи
ключа към звездни съдбини.

Не слава тука, на Земята,
а Възнесение в Духа,
където с Истината свята
безкрайно блика радостта.

И няма край или начало,
но всичко вечно се твори –
в едно огромно огледало
се отразява път в зари.

И този път е безпределен,
но връщането у Дома
е тук сега, по всяко време,
в безвремието на Вечността.
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КОСМИЧЕСКИ ПРИЛИВ

Отварям очите,
отварям сърцето
и тихо си казвам: „Ела, 
Космически прилив
на нова енергия,
при мен заповядай сега!
                      
Аз твой съм приемник, 
проводник, носител -
по моите струни свири
красиви мелодии
от звездни пространства,
с високочестотни вълни.”

И тези вибрации
през нас ще се носят
към всяко едно същество,
и в земните пазви
ще внасят пулсации,
които творят чудеса.  

И пак ще живеем 
на тази планета,
но тя ще е Храм на Духа,
защото не с тайнства,
а с детско вълшебство
ще преоткрием света.
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СБЪДВАНЕ
 
С криле на пеперуда
премина утринта.
И всяко малко чудо
си имаше крила.

Летяха мисли светли
и чувства-хвърчила,
трептяха аромати,
танцуваше пчела.

☼

Ти сам подхранваш всичко,
когато в своя рай
започнеш да отправяш
Любов безспир, безкрай.

По златните спирали
издигат се мечти,
с Лъчите се отправят
в Божествения мир. 

Оттам пак долу слизат,
подтикват те напред –
и ето, че ги виждаш
как сбъдват се подред.

☼

Виж, става все по-лесно,
когато ти си смел,
и дръзваш да поемеш
към най-върховна цел.

Да служиш на Доброто,
да бъдеш във възход,
израствайки с Дървото
на Вечния живот.
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ДВЕ РОЗОВИ ПЕРА

Две розови пера се спускат,
разпръскват хиляди звезди -
душата моя те обгръщат,
люлеят ме с безброй лъчи.

И аз дете съм на звездите,
ефирно светя през нощта -
играя, трепкам и обичам,
излъчвам своя светлина.

Създала съм си наметало,
но как да скрия радостта,
която лее се от мене,
залива цялата Земя. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

Светлината навлиза 
и излиза от теб - 
като слънчева виза, 
като росен букет. 

Светлината полита 
и изтегля те в мир, 
в който звездно се вплита 
всеки нов елексир. 
 
И с дъха си ти стопляш 
този космос студен -
замирисва на пролет, 
на капчук разтопен. 
 
А нали със сърцето си 
сътворяваш цветя - 
виж, на райска градина 
се превръща светът.
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СЛЪНЧЕВО ВЪЛШЕБСТВО
 
От хълма Слънцето надникна
и всичко живо засия.
Наболо стръкче в мен поникна
и житен клас се в миг наля.

Обля ме слънчево вълшебство,
Лъчите ме дариха с дух
на доброта и светла щедрост -
и станах лека като пух.

Политнах над поля, градини
и с птиците  на воля пях,
а после върнах се в съня си –
сънувах, но и будна бях.
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МАЛКИ ЧУДЕСА

Ефирни дантели наметна
зората с прозирни криле.
Пръв лъч се показа и светна
в смълчаното, чисто небе.

След него лъчите изгряха
и спусна се стълб светлина,
небесни камбани запяха –
пробуди се всяка душа.

Извърши се мъничко чудо
и въгленът стана елмаз.
В пашкула една пеперуда
роди се и литна в захлас.

Погледах я как се въртеше
над свежите росни цветя
и с нея  Денят се понесе
към своята нова мечта. 
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МОСТ

Небесните врати отвори
незнаен ангел с древен ключ
и слънчева река отгоре
като фонтан изля се тук.

Тя първо ни пречисти с песен,
а после ни изпълни с плам
и всеки буден, кротък, честен
получи златен пентаграм.

И чудо стана там, където
Духът започна да твори –
Земята свърза се с Небето
чрез мост от светещи души.
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ЧУДЕСАТА НА ПРОМЕНИТЕ

По небесните пътеки
слизат новите енергии
и по слънчевите преки
вливат се във всяка сфера.

Всичко движи се и бързо,
много бързо се променя,
даже Слънцето различно е,
по-голямо е и ведро.

И в живота ни се случват
чудесата на промените,
всички сетива се включват
Светлината да приемат.

Чакрите се завъртяват
в силни енергийни вихри,
Още малко – полетяваме
към планети неоткрити.

Сред звездите сътворяваме
картите си галактични,
връщаме се и поемаме
пътища съвсем различни.
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ПЪТУВАНЕ

В лилава спирала въртя се,
и устремно тръгвам напред,
и ускорява се ритъмът,
звезди ме обгръщат отвред.

Но ето, че стигам планета,
която ми казва: „Ела
и полюбувай се истински,
за тебе е тази земя.

Животът сега се заражда,
ти можеш да вдъхнеш любов,
искра животворна и жажда
към светъл подем и възход.

Отбивай се често, защото
ще можеш безкрай да твориш
и майстор да станеш на ритъма,
от който се раждат искри.

Запалвай навсякъде пламъци
и цветни огнища създай,
в които разгръща се радостно
животът на Божия рай.“
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ОБИЧАМ

Обичам с облак да играя,
с небесен вятър да летя
и с птиците да обикалям 
над планини и езера.

Обичам изгрева, защото
е озарено всичко тук
и нова оран пак започва,
щом мине Слънчевият плуг.

Той пластовете разорава,
събирани от векове –
по-леко, хубаво ти става,
на чисто тръгваш в този ден.

И всичко ражда се отново,
щом обичта си съхраниш –
във всяка мисъл, жест и слово
красивото ще виждаш ти.







Даровете, които идват  от Слънцето –
Светлина, топлина, радост -
са тези, без които не можем,
и които ни правят щастливи.
Щом ги усвоим, така че да бъдат 
част от нас самите и нашия път,
ние ставаме светещи същества –
малки, красиви, благодатни слънца.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

4 
ДАРОВЕ

ОТ
СЛЪНЦЕТО
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СЛЪНЧЕВ ПЛОД    

На границата между нощ и ден
Зората в себе си съдържа всичко:
и бъдещето като светъл блян,
и настоящето, което се разчиства.

Плода на идващия нов еон
Тя като майка ще износи с драгост,
ще го роди в космичен пантеон
и на Земята ще настъпи радост.

Един огромен, сочен Портокал
ще се издигне плавно в Небесата -
ще засияе, в себе си събрал
дъги и кодове на Светлината. 

В лъчите благодатни ще цъфтят
сърцата ни и с ускорена сила,
ще се променя нашият объркан свят
и ще получим ангелска закрила.

Тогава е възможно да съзрем
глави от Книгата на чудесата,
за да приложим в този важен ден
прочетеното с обич свята.

И ще повдигнем в следващи нива 
наченките на всяко благо дело,
и ще отгледаме сред красота
Деца прекрасни с Любовта начело. 

За всеки Плод с прекрасен, сладък вкус,
признателни ще бъдем и в отплата
ще следваме светлинния импулс,
чрез който сътворяваме нещата.
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ИЗГРЕВ
 
В очакване на ново утро
отварям своите очи,
събуждам се и нещо светло
изгрява в мен с безброй лъчи.

Това е Слънцето, което
очаквах в дългата си нощ.
Това е пламъкът в сърцето,
издигнал се с небесна мощ.

Дори не знам какво да правя
с извиращата топлина –
на всички я раздавам щедро,
не търся нищо за това.

А тя все повече израства
и става Златна светлина,
обгръща цялата планета
и всички живи същества.

Поема в космоса, където
оставя своята следа -
минава там като комета,
променя не една съдба.

Дали звездите ще са други,
дали светът ще бъде друг,
това от нас зависи само -
да се въздигнем в нова плът.

И да познаем Рая вечен,
надмогвали дуалността,
да сътворим Нов свят, облечен
в костюма бял на Святостта.
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ИДВАНЕТО НА ДЕНЯ
 
Зората ме дари с ухание
на кестени, разцъфнали в нощта,
от всеки цвят излизаше сияние
и грейваше сред розова мъгла.

Дълбоко вдъхвах, заредих се с бодрост,
а после вля се в мене топлина
и Слънцето изгря в сърцето първо,
а после - в нежни небеса.

Безмерно бях щастлива и обгръщах
с любов все още спящата Земя.
Пробудена от сън дълбок, присъствах,
участвах в идването на Деня.

От древността предвиден, Той започна
и ни обля с красива Светлина,
разчисти всичко старо, гнило, злостно -
подготви ни за нов живот в света.
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СЪРЦЕ ОТ ОГНЕНА ЛЮБОВ
 
В небесните простори грее
Сърце от огнена любов,
в лъчите цветни химни пее,
поднася светъл благослов.

И всяка сутрин То изгрява
живота с радост да дари;
душите нежно озарява,
зарежда с благост този мир.

И няма нищо по-красиво
от слънчевия сладък плод,
докато бавно се налива,
издигайки се в нов възход.

О, Слънце, ти Божествен пламък,
и Логос, светещ в красота,
чрез вашата любов се ражда
и се развива този свят.

От елексира ви се хранят
треви, дървета и цветя,
сърцата радостно запяват,
върти се цялата Земя.

И ние като вас ще светим,
щом щедри сме на доброта
и се стараем да приложим
Завета вечен на Духа.

И следваме това, което
ни носи радост, мир, блага,
с които се обкичва, ето -
възлиза Новата земя.
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СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА

Слънчевата светлина обилно
се излива над света.
Слънчевата топлина засилва
устрема ни към реда,
който в цялата природа
спазват мравка и синчец,
феи, самодиви горски -
всички спазват този ред 
на естествени промени
и на трепети безброй,
на поникване, растене,
на активност и покой.
Слънчевата  светлина обилно
осветява път красив.
Слънчевата топлина засилва
вярата ни в свят щастлив.
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ПОСТИЖЕНИЕ

Отвори душата си и чакай,
подготви сърцето си и слушай!
Слънчев лъч при теб ще слезе
да ти каже код небесен.

Мигом в тебе нещо ще проблесне 
и отвътре ще те стопли пламък,
който ще ти начертае пътя
и какво с любов да правиш.

А последваш ли гласа в сърцето,
ще получиш от Деня подкрепа,
за да свършиш с вдъхновение
работата си съвсем навреме.

И ще имаш малко постижение,
на което много ще се радваш,
а така ще подариш на себе си
златна слънчева награда.
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УСМИВКАТА НА СЛЪНЦЕТО
  
Слънцето ми се усмихна 
със златиста широта –
всичко в мене трепна, бликна,
топлината ме обля.
И в лъчи на изобилие
светна път към върхове –
там вълна с небесна сила
ме понесе в светове,
дето ангелите пеят,
музика се лее в мир
и безброй идеи зреят,
и се ражда нов всемир.
И слънцата там танцуват
с нови огнени звезди,
в Светлината образуват
най-красивите следи.  
Слънцето ми се усмихна 
и показа ми това –
всичко в мене извиси се,
а Духът ми засия.
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ХАНИЗЕ
  
Слънце ясно, Слънце златно,
Ти ни пращаш светлина,
за да видим в необята
най-красивата земя –
тази, дето ни напомня
за изгубения рай,
тази, дето в чуден спомен
ни потапя и безкрай

Ханизе ни се разкрива,
Ханизе е вътре в нас,
Ханизе от нас излива
обич, нежност, благодат.

Слънце ясно, Слънце златно,
приеми от нас поклон,
пренеси го в небесата
до Божествения трон.
Нека Бог да се зарадва,
музика да зазвучи
и душите морни, страдни
да се къпят сред лъчи.

Ханизе ни се разкрива,
Ханизе е вътре в нас,
Ханизе безкрай излива
сила жива, благодат.
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НОВИЯТ ИЗГРЕВ

През облаци поруменели
премина Слънчевият цвят
и ни поведе към предели
отвъд лъжите в този свят.

А злото се превърна в сянка,
като леда се разтопи –
и само Светлината ярка
с лъчите си ни озари.

Тъй станахме прозирни, нежни –
и като капчици роса
блестяха нашите надежди
и се преливаха в дъга.

Стоцветни грееха мечтите
и се творяха всеки миг,
изпълниха се с радост дните,
подеха Слънчевия лик.

Понесоха го горе с песни,
а долу се наляха с плод –
роди се в небеса чудесни
Духът на нов човешки род.
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КРАСИВ МОСТ

Слънчева бродерия в облачни завеси –
сменят се лъчи, дъги и цветове,
сякаш по незрими стълби и въжета
слизат и се качват звездни богове.

И какво занасят горе от Земята ни,
и какво донасят долу всеки ден
като знак и блага вест от Небесата,
като жив мотив и нов, велик рефрен?

А човекът – мост красив между вселени,
между същества, полета, светове,
щом съдбата си с любов приеме,
се обсипва с дарове и плодове.

РАЗЦЪФТЯВАНЕ
    
Днес Слънцето поднесе златна чаша,
изпълнена с брилянтени лъчи,
издигна я  високо в небесата
и я изсипа да благослови
живота, скрит във всяка форма,
и всеки порив към живот,
развоя жив на трансформация
от зрънце малко в слънчев плод.
И вятърът понася над Земята
един ефирен, дивен аромат
от разцъфтяването на Душата
в присъствието на Ангелския свят.



66 ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

ПО НОВА СЛЪНЧЕВА ОКТАВА
 
Победно Слънцето разкъса
поредна сива пелена
и Вятърът разнесе бързо
последни късчета тъма.

Ликуваха Лъчите златни,
достигнаха до всеки кът,
на хоризонта все по-ясно
се очерта Светлинен път.

И тази пъпна връв ни свърза
отново с Цялото небе,
захрани с обич всеки възел
на Енергийното поле.

Земята се въздигна кротко,
пое в космични висоти -
като вълшебна детска лодка
навлезе в звездните реки.

Пренесе на дланта си топла
Живота сякаш на шега –
за миг се промени потокът
и всичко стана Светлина.

Струяха снопове незнайни,
материята се изтъни,
отвътре се пречисти с радост
и после пак се подреди.

По нова слънчева октава
се ширна волно благ живот
на хора, птици и тинтява,
на всичко живо с квантов скок .

И в миг Лъчите сътвориха
красиви домове с цветя.
Децата с песни огласиха
лика на Новата земя. 







Когато КРАСОТАТА 
е проявление и образ
на ИСТИНАТА и СВОБОДАТА –
това е ЖИВА КРАСОТА
и тя ще спомогне 
за пробуждането и повдигането
на общото съзнание 
и чувствителност,
за пришествието на Любовта,
в която ще се претопи светът, 
да стане бисер злато,
а ние да се извисим в Духа.

5 
ЖИВА

КРАСОТА
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СЪРЦЕВЕДСТВО
В сърцето се гмурваш, а то океан е
и крие безброй чудеса,
но не от вода, а от жива енергия
е всяка красива вълна.

Понякога бурно, понякога тихо -
сърцето е Дом за Мира,
защото в окото на бурята има
вглъбена една тишина. 

Там, в нея откриваш дълбоката същност
с импулса за квантов отскок.
И щом се откажеш от всяка привързаност,
осмисляш урок след урок.

Тогава поемаш по светла пътека,
рисуваш на бяло платно -
дали си делфин или чайка в небето,
Животът се слива в едно

усещане чудно за свято единство,
за Вечна безбрежна любов.
Но само в сърцето познава се всичко,
което чертае път нов.

И само в сърцето си ти се възраждаш,
съзираш сияйна искра -
тя може да тлее сред пепел и сажди,
а може да лумне в пожар,

от който се стопля домът ти и сякаш
изпълва се с Вечен заряд.
От тебе излизат по-висши вибрации,
променя се целият свят.

И ето, посрещаш Зорницата чудна,
а с нея започва Нов Ден -
космичен, тържествен, в сияеща аура
и с химн на Живот извисен.

В сърцето единно на тази Вселена
извира Фонтан от зари
и с пулса на всички нива, измерения
издига се звездният мир.
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ЗАПОЗНАНСТВО

В сърцето можеш да се свържеш
със своята Душа красива
и с нея заедно да развържеш
възли кармични, непосилни.

Пак с нея можеш да завържеш
в сиянието на белотата
едно прекрасно запознанство,
в което стават чудесата.

А тя пред тебе ще танцува,
ще те погледне с поглед древен,
косите ти ще нацелува
и в тях ще цъфнат орхидеи.

Така ще бъдеш активиран -
от центровете ти ще бликнат
потоци от Любов и Мъдрост
и нови връзки ще възникнат.

Ще имаш своите видения,
в които греят цветовете,
ще се докоснеш до прозрения
и сънища от световете,

в които всичко е различно,
ефирно е и вдъхновено
от вечно сменящи се ритми
и от единство неотменно.

И ще се включиш в Мрежа чудна,
поддържана от Светлината,
в която всичко се пречупва
през призмата на Красотата.
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НАЙ-КРАСИВАТА ДЪГА

В аметистовата утрин
ме събужда ведър звън
и прекрасно настроение
ми оставя моят сън.

Там с делфините поплувах
сред безбрежните води,
с гларусите полудувах,
като фея се родих 

в чашката на бяло цвете
между капчици роса;
с устрема на ветровете
през полята полетях.

И събрах безброй вълшебства
да раздавам през деня,
за да мога с пълни шепи
да разнасям радостта.

Да я занеса, където
има мъка и тъга –
от небето да се спусне
най-красивата дъга.
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НОВ СВЯТ

И ето, отново в морето
се носят щастливи вълни
завеси към волност открехват –
душата ми нежно звъни.

 Натам се понася, където
 от изток извира Денят,
 водата докосва небето
 и ражда се Нова земя.

И в този стремеж – сътворение
душите ни стават едно –
мечтите свободно се вплитат
и сякаш разпукват зърно. 

 От него лъчи засияват,
 явява се Новият свят
 и Новото слънце изгрява,
 и Новите хора растат.

Те светят, блестят и прозирни
са техните нови тела –
от мисли и чувства ефирни
се носи красив аромат.

 Мелодия тиха подема
 Животът в светлинна дъга,
 вълните нашепват поема
 и всичко трепти в Любовта.
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НИШКАТА

Настройвам своите вибрации
на честотата на Мира
и колко хубаво е всичко,
за всеки дъх благодаря.

Със своята Душа политам
(тя гледа с моите очи)
и радостта си нежно вплитам
в гоблен от звездните лъчи.

Виж, всичко движи се, играе
и песен ражда се, трепти;
на свежи цветове ухае,
отгоре слиза светъл стих.

Той сваля нишката, която
втъкава Жива красота
в едва започващото лято,
за прилива на Любовта.

А тя е огнена и бързо
променя целия ми път
превръща Светлината в бързей,
по който спуска се Духът.

И ми нашепва думи благи,
мелодии от Вечността.
И ме изпълва с тиха радост,
че пак съм свързана с Дома. 
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СТИМУЛ

В лазурното небе политат птици,
а облаците в светлина се носят –
обкичват небосвода с огърлици
от перлени зърна на светла обич.

И Цветните лъчи навред проникват,
във всяко скрито кътче на Душата;
преобразени, радостни очите
отправят погледа си в Същината.

И гледат тази красота, която
Духа повдига и те вдъхновява
за Бога да направиш нещо свято,
а на Земята – слънчева изява.

Защото всичко външно сътворено
започва първо вътре, със стремежа
да проявиш и опознаеш Себе си,
като за другите си ти полезен.

И щом се свържеш с общото, ти вече
не се усещаш нещо отделено –
а си в едно по-висше измерение
в хармония с цялото творение.

Така намираш Живото единство,
което е основа на възхода,
а то ти дава стимул и предимство,
за да напредваш във живота.
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ПЕСЕНТА НА СЕЗОНИТЕ

Зима, пролет, лято, есен
пеят своя звънка песен –
ту с диези, ту с бемоли,
в радости или в неволи.

Но основното остава,
Светлината се раздава
всеки ден на този свят,
за да е щастлив, богат.
    
За да има мир и обич,
песни, празници, зари,
влюбени на всяка възраст
и разцъфнали  души.

А когато сме доволни,
ще се носи трепет жив,
който в цялото творение
внася стимул най-красив.
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ОАЗИС
 
Притихвам и търся оазис
за глътка Любов в тишина,
приемам я с дух благодарен,
стопява се всяка злина.

И колко е хубаво, даже
в пустинята има живот –
заставам с лице към Безкрая
и тръгвам на път с Господ Бог.

А Той ме поема, показва
вселени с безброй светлини,
които в подвижни спирали
пътуват към Център един.

Нали там е чудесен оазис –
при Извора с вечни блага,
нали там е Вход към онази
Космична изящност – мечта. 

Каквото е горе, и долу
се вижда на много нива.
Оазисът вътре отвън е
в една по-щастлива съдба.

    



78 ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

ПРОЛЕТЕН ПЕСНОПОЙ
  
Пътека горска лъкатуши
и птица се обажда там,
сърненце в храстите се сгуши –
и беше светло като в храм.

В лъчите никнеха тревите
и пъпки чакаха сигнал
да се разпукат и накитят
като за чуден карнавал.

Свеж вятър свирките надува,
подготвя свой оркестър той,
а отдалече хор се чува
на пролетния песнопой.

Топят се бързо снеговете,
потичат буйните реки,
отправят се към бреговете
на нови, изобилни дни.

Настъпва хубавото време,
когато всичко тук цъфти
и се наливат плодовете
на най-красивите мечти.
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РАЯТ НА ДУШАТА
  
В душата ми развиделява,
изгрява лъч на радостта
и хиляди цветя ухаят,
трептят с прозирни листеца.

Но колко дълго те са спали
и чакали са пролетта,
за да покълнат и омаят
с дъха си цялата земя.

Изглеждат толкова красиви,
а аз щастлива съм безкрай –
като пчела прашец събирам,
приготвям мед за своя рай. 

ЖИВА КАРТИНА

В ефирно бяло потопил е четка
художник, скрит зад син екран,
и нарисувал е безброй кълбенца,
които светят в утринта.

Ветрецът топъл ги подкарва леко
към заревото на деня,
за да опишат светлата пътека
при изгрева на Любовта.

Лъчите пръскат се навред, ликуват,
изпращат хиляди слънца –
за всеки има, който е пробуден,
прегърнал Новата зора.

От този час през слънчевите двери
навлизат мощни светлини –
изчезват всякакви лъжи, химери
и само Истината тук блести.
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TВОРЧЕСТВО

Танцува творческата линия
над върхове и долини –
искра космична в нея има
и тя разпалва светлини.

В опашката и са мечтите,
а тялото и от импулс
преодолява тъмнините
и придобива слънчев пулс.

С очи, насочени нагоре,
обгърната от нежен плам,
заряд приема от простора,
а после връща се насам –

към долините на Живота,
където тя ще претвори
енергията в нещо зримо –
картина, хляб или пък стих.

`
`







ЛЮБОВТА е връзката
с Изворите на Живота.
В нейните градини,
поливани с Жива вода,
има вълшебни 
билки, дървета, цветя. 
Бог се познава само
чрез Любовта.

6 
В ГРАДИНИТЕ 

НА 
ЛЮБОВТА
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В ГРАДИНИТЕ ПРИКАЗНИ       
      
В градините приказни на Любовта
ухае на редки треви и цветя.
И храсти развяват коси в цветове,
дървета предлагат безброй плодове.

В градините приказни на Любовта
най-обикновените малки цветя
излъчват уникален, фин аромат
и с него пътуваш по целия свят.

В градините приказни на Любовта
бълбукат потоци от Жива вода –
щом пиеш от тях, ти усещаш се жив,
и вечно си влюбен в Живота красив.
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БОЖЕСТВЕНИТЕ СЕМЕНА 
Виж, Слънцето изгря в короната
на бяло, цъфнало дърво –
листенца крехки се зарониха
и плод завърза всеки клон.

А вятърът разнесе мириса
на утринната ведрина.
Обсипана с безбройни бисери,
проблесна бялата роса.

И капчиците, отразили Слънцето,
попиха в жадната земя,
и стана трансформация в зрънцето,
и пак роди се радостта. 

Виж, Слънцето изгря в сърцата ни
и ги изпълни с благодат,
а те докрая се разтвориха
като красив, ефирен цвят.

И се наляха с вино слънчево,
и чуваха далечен зов.
Тогава изведнъж си спомниха
за Същността си от Любов.

Тогава изведнъж почувстваха,
че няма друга цел в света,
освен безкрайно да са влюбени
в Живота, в Себе си, в Духа. 

Защото Любовта е силата,
която ражда Светлина,
а в Светлината ясно вижда се
какво създава Любовта.

То нерушимо е в съзнанието,
измерва се чрез Вечността
и се посява в мирозданието
с Божествените семена.
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АЗ СЪМ

Аз съм семенце, което
от небето долетя.
Аз съм цветето, което
се отваря в утринта.

С радост пръскам аромата
на Мира и благостта.
Вижте колко съм богата:
имам капчица роса.

В нея се оглеждам кротко –
нежна, радостна, добра,
и към Слънцето протягам
всички свои сетива –

да превръщам в сок лъчите –
от прашеца в златен съд
ще раздам аз на пчелите
да направят сладък мед.

Неусетно в цветовете
ще създавам семена 
и ще литна с ветровете,
умножена в Любовта.

Семенца съм аз, които
вече могат да летят
и да сеят сред звездите
Нов живот – красив и свят.
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СВЕТЛИНАТА НАСЪЩНА

Лотос цъфти във водата,
здравец дъхти из тревата,
в огъня пламенни вихри
като невен се разлистват.

В моята цветна градина
място за всекиго има,
кътче за всяка планета,
даже за нова комета.

Вечер танцуват звездите,
сутрин огряват Лъчите
на благодатното Слънце
всяка тревичка и зрънце.

И ми разкрива Душата
феерия една непозната,
дошла от далечни простори,
с красотата си тя ми говори.

И ме докосва приятно,
и ми шепти деликатно,
че имам аз Дом сред звездите
и ме очакват да литна

накъдето греят слънцата,
и се творят чудесата:
всичко се движи и връща
към Светлината насъщна.
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ВДЪХНОВЕНИЕ

Небето се изчисти и просветна
от първи слънчеви лъчи,
откри се светозарна гледка
сред танц на Бели светлини.

И в цветовете на дъгата
блестяха капчици роса,
а вдъхновението обхвана
дървета, хора и цветя.

Видях как феите летяха
и с птиците запяха в хор,
а ангелите близо бяха,
заеха целия простор.

И поздравиха ни с ухания,
и хвърлиха небесен мост –
по него спусна се Сияние,
от векове очакван гост.

Това е Женственост, която
Земята с мир ще надари,
а Любовта ще си проправи
нов път към нашите души.

И колко леко ще отминат
мъглите, бурите, страхът –
в покой и тишина ще чуем
най-съкровените неща.

И с Истината ще се слеем,
ще си припомним Същността –
кои сме и защо живеем:
да влеем своя Дух в света.
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НА КРИЛЕТЕ НА НОВАТА ЗОРА

Отново се разтварят цветовете, 
окъпани в небесната роса,
и в тях зачеват тихо плодовете
на Новата космическа зора.

Под изобилния поток от слънце,
сред звездни и планетни честоти,
плодът създава свое златно зрънце,
за да нахрани нашите души.

Да ги подготви за Доброто време,
когато идват Златните лъчи 
да хвърлят благодатното си семе,
да ни превърнат в сбъднати мечти.

И да поемем като зов в Небето
с криле, поникнали от радостта,
понесли даровете на Сърцето,
което е познало Любовта.

Невидими криле, които пеят,
обичат и създават чудеса –
и в дните ни като сияние греят
със собствена красива светлина.
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ПЕСЕНТА НА МАГНОЛИЯТА

Когато не спя, аз се връщам
към спомени цветни и скъпи за мен,
и буря една ме разтърсва –
без листи осъмвам, но с дух несломен.

Когато не спя, аз разбирам,
че гола оставам, но се стоплям в студа
от своята собствена сила,
от пламъка жив на Творяща душа.

Тогава започвам отново
да раждам от пъпките цвят и листа;
магнолии крехки наболи
окъпват се в чиста небесна роса.

Отново съм млада, ухайна -
със славеи влюбени пея взори. 
Посрещам лъчите сияйни,
край мене кръжат ранобудни пчели.

Животът превръща се в сила,
когато споделят се всички блага.
И птица гнездото си свива,
щом има за нея красива среда.
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ОМАЙНИЧЕ

В Градините на чудесата
е пълно с райски дървеса 
и всички цветни аромати
се сливат с ангелски крила.

Души летят и пеят дружно,
огрени в хиляди лъчи,
и няма сенки, дисонанси –
навред хармония цари.

В Градините на чудесата
едно омайниче цъфти –
това е цветето, което
очаква да го помиришеш ти.

То ще ти каже много тайни
и ще отключи в теб поток
от спомени  и водопади
несподелена, търсеща любов.

Ще ти покаже как да даваш
и да споделяш своя плам,
ще те научи да се пазиш
от нежеланите неща.

В Градините на чудесата
омайничето намери.
Благодари, че нов приятел
си имаш в пътя звезден ти.

    



92 ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

КОСМИЧЕН СВЯТ

Виж, цялото небе е росно –
прелива в чудни цветове.
И колко нежно те докосва
Зората с майчини криле.

Напръсква тя съня ти с благост,
за да остави  в теб мечти,
а после с целия ансамбъл
да влее нови честоти.

Да видиш светли хоризонти,
да светиш с техните звезди
и в радостта ще имаш подтик
да търсиш още висоти.

И няма нещо, пред което
мечтите могат да се спрат.
Спиралата се ускорява,
навлиза в нов космичен свят.
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 НОВО НАЧАЛО

 Ново начало. Сребриста надежда
 в мене се ражда и тихо трепти –
 има ли почва за благото семе,
 има ли Слънце и детски мечти?

 Колко е хубаво пак да порастваш,
 пък да направиш и две-три бели,
 твоят Баща ще ти каже уж властно:
 „Бързо в потока, иди се измий!”

 Раните твои с мехлем ще намаже,
 само да бъдеш смирен и готов –
 други пространства пред теб ще покаже,
 ще те залее с Велика любов.

ЗВЕЗДИТЕ

Понякога звездите
са много мълчаливи,
понякога – напротив,
усмихнати, бъбриви –
разказват ми забавно
за целия всемир,
намигат ми,
предават ми в ефир:
„Да бъде мир!
Да бъде Вечен Мир!”
И аз отвръщам им:
„Да, нека бъде Мир!
Настана! И сега е.”
Ликува цялото небе.
Празнуват нашите души.
А многоцветните лъчи
изпълват всичките ни дни.
И разцъфтява Любовта.
Ухаят нашите сърца.
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АРОМАТ
   
Мъгли се пръсват и Лъчите
изпращат Нова светлина,
небе изписва се в очите
на всеки буден в този час.

И стават радостни промени
на мисли, чувства и дела –
попаднал в пропаст, ти се вдигаш 
до по-високите нива.

Изграждаш мост към Небесата,
възлизаш-слизаш да твориш
и въплътяваш чудесата,
които бяха в теб мечти.

И няма нищо по-велико
от трепета на Любовта –
дете разплакано да викне
и да запее от душа.

Това дете е вътре в тебе,
сега разтваря своя цвят,
изпълва цялата Вселена
с един прекрасен аромат.

     

 







„Плодът на Духът е 
любов, радост, мир, 
дълготърпение, 
благост, милосърдие, 
вяра, кротост, въздържание...”

Галатяни 5:22 

7 
БЛАГАТА 

НА
ДУХЪТ
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ЛЮБОВ
≈≈≈ ♥ ≈≈≈
И ето, вълните утихват,
отново събрани в едно.
Такъв си и ти – не стихия,
а пристан на мир и покой.

Защо ли да биеш напразно
скалите по пустия бряг,
щом можеш любовно да галиш
златистите дюни в тих бяг.

Това е, което избрал си:
да бъдеш Велико море
от мисли и чувства, от танци
на вятър, вода и криле.

Но капка си ти сред безкрая
на тази Вселена – Любов.
Навлезеш ли в нея, накрая
ще станеш БЕЗКРАЙНА ЛЮБОВ.
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РАДОСТ
≈≈≈     ≈≈≈
Когато правиш нещо светло,
ти внасяш още чистота -
и радостта ти искрометна
разнася мирис на цветя.

Защото в себе си почисти
незрими, малки петънца,
като в градинка си разлистил
безбройни цветни листеца.

В росата като отражение
съзираш новия си ден,
обхваща те едно смирение,
а после идва и подем.

Ти можеш всичко да постигнеш,
когато грееш в радостта.
В октава висша ще достигнеш
до Слънцето на Същността.
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МИР
≈≈≈     ≈≈≈
Понякога отвор в небето
разкрива чудни красоти.
И колко странно, че в сърцето
на бурята се приюти.
Наоколо се носят вихри,
а тук е ведро и струи
спокойствие, в което стихва
амбицията да победиш.
Защото ти си част от всичко
и всичко в тебе се крепи –
подай ръка и заобичай
хармонията на този мир.
Тогава ти ще си участник
в процесите на радостта,
в които всеки има място,
дори най-бедната душа.
Не се затваряй в самотата,
Посланик на Мира бъди
и нека грее топъл блясък
в две чисти, весели очи!
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ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ

≈≈≈≈≈≈      ≈≈≈≈≈≈
Закъде бързаш, човече? 
Пред тебе е цялата Вечност.

Колкото повече изтърпяваш,
толкова по-силен ставаш.
Колкото по-силен ставаш,
толкова повече успяваш.
Колкото повече успяваш,
толкова повече даваш.
Колкото повече даваш,
толкова повече получаваш.
Колкото повече получаваш,
толкова повече израстваш.
Колкото повече израстваш,
толкова повече струваш.
Колкото повече струваш,
толкова повече благуваш.
Колкото повече благуваш,
толкова повече жадуваш
да тръгнеш пак да пътуваш
към Извора чист на Духа,
към Светая Светих на света.
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БЛАГОСТ
≈≈≈≈≈≈     ≈≈≈≈≈≈
В полетата от лавандула
танцуват Златните пчели, 
във всяка цветна молекула
оставят своите следи.

Прашец събират те за дните,
когато пак ще завали –
да има мед и благост скрита,
дори когато ти заспиш.

И засънуваш за полета,
в които Лятото пръхти,
огрява Слънце благодатно
и лавандулата цъфти.

Дали е сън или реалност:
Лъчите пускат капки мед,
които сладко се стопяват
и си на седмото небе.

Оттам се носи смях и радост,
небесна музика звучи
и от светлинните заряди
се раждат Новите лъчи.

А те по снопове от злато
изпращат Златните пчели –
да литнат и намерят долу
полета с цъфнали души.

И да събират от прашеца
на най-ухайните цветя.
Най-благ, най-сладък е медецът,
който приготвя Любовта.
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МИЛОСЪРДИЕ

≈≈≈≈≈     ≈≈≈≈≈
Милосърдието носи
единение в света:
враговете се сдобряват,
въдворява се Мирът.

 И в бедите си помагат
 хората един на друг,
 В делниците те споделят
 плодове от своя труд. 

В милосърдие се дава
най-доброто – от сърце.
Всичко лесно се прощава –
да си лек като перце.

 Да се носиш без усилие
 в своя път на благослов,
 да получиш в изобилие,
 щедро да дариш с любов.

Милосърдието прави
всички тези чудеса.
Златен ключ ти подарява
към заключени сърца.

 Щом отключиш ги и ето,
 падат всякакви лъжи.
 И усмихва се Детето
 с най-прекрасните очи.
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ВЯРА
≈≈≈≈≈≈ ☼ ≈≈≈≈≈≈
Вярата е вътрешно знание,
което идва с насъщния опит
и е толкова дълбоко и древно,
многократно проверявано 
и с живота ти отстоявано,
че няма нужда от доказателства,
а само от приложение.
  ☼
Колкото по-силна е твоята вяра
и устременост да вършиш Доброто,
толкова по-ярка е представата, 
визията ти за ефекта и резултата.
Тогава се сбъдва много бързо мечтата,
невъзможното става красива реалност 
и ти си чудотворец на Светлата вяра.
  ☼
Вярата е един трамплин или лост, 
магическо средство и мост,
който свързва света на идеите 
със света на формите и проявлението,
за да се провери чрез опита
и да остане в сила само онова, 
което е жизнеутвърждаващо.
  ☼
Вярата е също горивото,
с което можеш да достигнеш
до най-далечните дестинации,
защото знаеш със сигурност,
че ще получиш всичко необходимо
когато си смел като птиците
и неотклонно следваш стремежа си.
  ☼
Вярата ти дава мощни криле, 
с които да покоряваш най-високите върхове 
и да летиш още по-нататък,
в неизвестното, в безкрайността,
докато стигнеш накрая Дома.
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КРОТОСТ

„Блажени кротките, защото те
ще наследят Земята.” 

                      Матея 5:5 

≈≈≈≈≈≈     ≈≈≈≈≈≈

Когато даваш, се смирявай,
бъди по-кротък от агнец:
и не за себе си – за Славата
на Всемогъщия Творец.

Каквото взел си, ще го вложиш –
това е непрекъснат акт
между Небето и Земята,
с полярностите в този свят.

И в енергийните обмени
ще имаш вътрешен баланс,
щом онова, което вземеш,
ти върнеш с обич-реверанс.

Знай, всяка форма е родена 
от нечия добра мечта –
щом здрава е и съвършена,
тя става съд за Любовта.

И в нея кротко се излива
благословение всеки ден:
Душата става по-красива,
Духът – издигнат, извисен.
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ВЪЗДЪРЖАНИЕ

≈≈≈≈≈≈            ≈≈≈≈≈≈

На себе си с любов благодари,
благодари на цялата Вселена
и на Създателя на този мир,
че е направил тази жива сцена,
за да играеш с радост, да трептиш
и да изучиш новата си роля -
да се възпиташ, но и да твориш,
да имаш своята свободна воля.

На себе си с любов благодари,
че си припомняш Вечната си същност,
която в радостни и тъжни дни,
във всички роли си остава същата,
за да поддържа в тебе целостта
и всички връзки с обич да избира.
По струните на твоята Душа
Духът ще свири с древната си лира.

И ще засвири песента на Бог,
която от еони си започнал,
но си прекъсвал и запявал пак,
за да я свършиш в днешната епоха.
А песента след тебе ще звучи
на Сцената велика на Живота –
тя нови светове ще изгради,
обгърнати от радост светлоока.
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ЗАВЕТЪТ НА ДОБРОТО

Когато музика се влее
в притихналото ти сърце,
когато Радостта изгрее,
започва нов, прекрасен ден.
 
Тогава птиците запяват,
танцуват първите лъчи
и всяко цвете се отваря,
сърцето с обич пак тупти.
 
И в теб Доброто проговаря:
– Облян е пътят в Светлина.
Върви, служи и твърдо вярвай,
че ти израстваш в Любовта.
 
Свободно можеш да минаваш
в пространства, пълни с нов живот,
от нищо нещо да създаваш
и да живееш в благ възход.
 
Това е мисия, която
ще изпълняваш с Мъдростта,
за да усилиш многократно
вибрациите на Радостта.
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ОБИЧ, РАДОСТ, МИР

Всъщност, всичко е илюзия,
в нея има късче злато –
и за него сме се спуснали
в Колелото на съдбата.

Всъщност, пясъче затворено
в мидата на тъмнината,
постепенно се оформя
в перла бляскава, искряща.

И когато тя отвори се
под лъчите на сърцето,
ще изгрее като обич,
като радост многоцветна.

И тогава ще навлезеш
в подстъпите на възхода,
ще усетиш мир неземен –
на Безсмъртието кода.

ЗЛАТНА СВЕТЛИНА

Окъпана от Златна светлина,
завръщам се и се пробуждам,
опитвам се съня да задържа
и знам – това не бе илюзия.

Защото Златото остана в мен –
зрънца, които греят чисто,
и включвам се в един красив обмен,
разменям обич за мечти лъчисти.

И ставам все по-щедра и добра,
тече потокът изобилно,
раздавам се докрай и Благостта
изпълва дните ми безспирно.







Безкраен е Пътят,
красив е стремежът
за светло завръщане
в Единния Източник.

    

8 
БЕЗКРАЕН

ПЪТ
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БЕЗСМЪРТИЕ

В тебе греят енергийни заряди
и навсякъде бляскат лъчи,
фойерверки избликват от радост
и преливат безбройни дъги.

Красотата цъфти и ликува,
и отново напред те зове.
Светлината успеха празнува,
че е в твоето житно поле –

Там, където се гушат заспали
семенцата свещени на Бог,
а сега се пробуждат, погалени
от зарите на Златния рог.

И потича към тях изобилие,
от стопените преспи – вода
ги пои и дарява им сили
да пробият дори и скала. 

Виж, поемат те с устрем нагоре,
вдишват Въздух, Любов, Светлина
и изпълва се бързо просторът
с аромата на зрели жита.

А това е начало на Рая,
в който някога ти си живял,
но сега пресъздаваш в Безкрая
на красивата своя мечта.

Ще твориш и ще свържеш отново
разделените същности ти,
с мисъл, воля и визия-слово
ще споиш своя вътрешен мир.

И в това съвършено пространство 
сякаш времето дъх ще стаи,
ще забрави да тръгне пак в странство –
ще постигнеш безсмъртие ти.
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ПЪТ

Път, обсипан от звезди,
в млечнобяла светлина,
през  епохи и съдби –
Път на Вечната зора.

Път възлизащ и велик,
ако победиш скръбта.
И в един незнаен миг
в тебе бликва Любовта.

През завеса от лъчи
зърваш друг един живот –
на хармония и мир,
и на радостен възход.

Светлини танцуват там,
музика безкрай звучи.
В общия Вселенски храм
молят се безброй души.

И Душата ти сред тях
моли се за Светлина,
да познае в този свят
подвига на Милостта.

Да разлива, без да спре,
Животворна топлина,
с аромата си навред
да разнася ведрина.

Да поеме след това
служенето  на Духа,
да напредва с лекота,
за да стигне до върха.

Там, обсипан от звезди,
грее Вечен небосклон
и над целия Всемир
се усмихва Господ Бог.

Благославя и твори
нови, чудни светове.
Огънят свещен гори
в бъдни светли векове.

Щом изминеш  този Път
на сияйна белота,
ще се пренесеш напред,
в Ерата на Любовта.
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ПЪТУВАНЕ КЪМ РАДОСТТА
 
Сред тъмни облаци лъчите
запалват свещи да горят –
да има светлина и в дните,
в които дъждове валят.

И там отгоре те танцуват,
изграждат нови светове,
в които могат да пътуват
душите ни в едно море,

което няма край, начало,
а само вихрени вълни –
дори да срещнеш бури, хали,
отдолу е покой и мир.

Ти в него влизаш и излизаш,
калейдоскопът се върти -
когато бряг един достигнеш,
откриваш нов, вълшебен мир.

Безкраен път на Светлината!
Щом спреш, започваш да твориш,
а после пак вървиш нататък
и в своя устрем ти гориш.

На другите оставяш диря,
за да я следват през нощта.
И ето, с розов впряг пристига
Нов ден в космическа заря.

Усмихва се Небето с обич,
прегръща цялата Земя,
а Светлината в нас отключва
врати сияйни към Дома.

Нагоре погледни и следвай
Сърцето си, което бди
Душата в пътя да последва,
да влее Дух в Божествен мир.

Тогава с всичко ще се слееш
и ще познаеш Същността –
с Любов в живота да изгрееш,
за да си Път за Радостта.
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СЛЪНЧЕВИЯТ ПРАГ

В човешките очи ще видиш всичко:
и смях, и болка, и любов –
в тях нейде Истината скрита
те вика с тихия си зов.

В човешките очи ще видиш даже
това, което е без грим.
Изчезват маски и лъжи, миражи –
съзираш Образа любим.

Отдавна с времето изтрит, забравен,
Той появи се в кратък миг,
за да си спомниш откъде дошла е
Душата ти с небесен лик.

О, Господи, благодаря Ти много,
        че има смисъл и в скръбта –

след тежък час на изпитание строго,
отново идва радостта.

Потича ново вдъхновение
и Пътят ни приема пак,
за да вървим и в озарение
да стигнем Слънчевия праг.
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ЕДИНЕН ПЪТ

Когато се познаваме и заедно,
през бури и под слънчеви лъчи,
вървим напред по Вечната спирала,
за да достигнем Необятен мир,
където няма помен от тревоги,
а само танц на Светлини 
и се преливат в звездните мелодии
човешките вибрации-мечти.

Днес в тях по-ярко греят цветовете
и се заражда Нов красив живот –
изпълват се с възхита световете
и всяка пъпка се развива в плод.
Висш план божествен се разгръща
и в нас отключва сили да творим,
а всичко сътворено се превръща
в признание и благодарствен химн.

И вече можем с мисъл да прелитнем
от този в Онзи светозарен свят,
и все по-често можем да опитваме
от Истинската вечна благодат.
Там се стопяват граници и пречки,
пред нас отварят се безброй врати
и все по-близо с всяка нова крачка
е Изворът на всички благини. 
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 ЗОВ
 „Всяко дихание да хвали Господа.”
             Псалм 150:6

 Господи на Любовта,
 в мене вдъхвай радостта
 и чрез Словото твори
 нови пътища, съдби.

 Нека с Тебе да вървя
 към Сияйната зора,
 в Своя дом ме заведи,
 Извора ми покажи.

 Господи на Любовта,
 вливай в  мене Святостта
 на Безкрайния си Дух –
 да пребъдвам днес и тук.

 И да уча всеки миг
 Твоя най-красив език,
 да поливам с обичта
 всяко цвете и трева.

 Господи на Любовта,
 нека служа с красота 
 и на фините нива
 да се озове светът.

 Да се види в Светлина,
 с проявена  доброта –
 част от Целия всемир,
 в благоденствие и мир.
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СВЕТЛИ БЪДНИНИ

Заблуди и лъжи, преструвки –
те скриват твоя светъл път.
Какво наистина желаеш,
какво жадува Твоят дух?

Стихни и Себе си послушай,
в сърцето музика звучи;
изгрява Слънцето, което
дарява своите лъчи.

Защо не си го позволяваш:
да имаш изгрев всеки ден,
а после тихо да залязваш
с изпълнен дълг и нов рефрен.

Така пред тебе се разкриват
все по-големи красоти
и двете ти ръце не стигат,
за да прегърнеш този мир.

Така и пътят е по-лесен,
макар да качва стръмнини.
Когато в тебе има песен,
те чакат светли бъднини.
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ОПОЗНАВАНЕ
На Нонна Петрова

Едно невидимо перо
изписва думи в небосвода,
излива като из ведро
енергия нова за възхода.

Една невидима ръка
подкрепя те във всяка стъпка.
Тече житейската река,
а ти уверена си в пътя.

Но само смела ти бъди,
не спирай и не се ослушвай –
при несполуки и беди
ще имаш винаги пролука.

И можеш пак да продължиш
защото пътят е безкраен,
от връх на връх ще се качиш
и Себе си ще опознаеш. 
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ЧУДЕН ВРЪХ

На Стефанка Атанасова

Спиралата ти се завърта,
достига своя чуден връх
и в точица-звезда превръща
един красив и дълъг път.

А в необятните меандри
на Животворната река
откриваш своите брилянти –
те пръснати са по брега.

Събираш ги и ги поднасяш
с най-трепетен и детски свян:
“Създателю, това е твое,
подкрепяй моя светъл блян!”

ДИРЯ
Всичко тече и всичко трепти,
има си своя път и дори
да се отбие малко встрани,
в общото русло пак ще върви.

Чудно красива симфония звучи,
в космоса вечно звъни,
свързва с велика хармония, нали,
всичките живи души.

Щом се заслушаме в себе си пак,
тя от сърцето тупти,
щом доверим се на ритъма благ,
влизаме в звездния мир.

Ето, летим като звездни орли,
имаме златни крила,
диря светлинна оставяме в миг,
с нея творим чудеса.
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ВСЕ НАГОРЕ

Вървете в Пътя все нагоре,
обвити в Бяла светлина,
над вас като портал в простора
ще грее Цветната дъга.

Дарявайте  безкрайна обич,
тогава Бог над вас ще бди,
ще ви обгърне с благослова
на ведри и честити дни.

Ще ви разкрие нови тайни,
ще ви посрещне у Дома,
където в Царството небесно
е само Мир и Светлина.
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НАГРАДА
  
Когато грееш и с наслада
проправяш път за Радостта,
когато даваш и награда
не чакаш и не търсиш сам.

Когато мълчаливо правиш
едно добро в незнаен миг,
когато в пътищата прави
съмишленици срещаш ти –

Желанията ти ще се сбъдват,
сърцето ще се съживи
и дарбите ти ще разцъфват,
помилвани от тих зефир.

Това е твоята награда
за жертвите ти в Любовта –
да имаш светлина и пламък,
благословение в света.







Деца на Звездите,
ние сме на Земята
с мисия,
и пак се завръщаме
в Космоса,
който е Дом за Духа
безграничен.

      
       

9 
У ДОМА
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ВЪЗХОД

Не може да попречи нищо
на новия победен ход
и  в общия космичен ритъм
започва светлият възход.

Нагоре, към простори чудни
и светозарни бъднини,
сред изпитанията трудни
ти следваш своите мечти.

И сътворяваш рая, който
изгуби някъде в света,
навсякъде, където минеш,
след теб разтварят се цветя.

И грейва Слънцето, което
облива пътя ти в лъчи,
дори в страдания сърцето
е благодарно и струи 

С онази животворна сила,
която носи Любовта,
за да изминеш всяка миля
с търпение, трепет, топлота.

И съчетал красива форма
с кристален блясък – твоят плам
ще стигне там, където няма
и сянка от вина и срам.

В сияйни измерения нови
той може волно да твори
и като дух да е отново
сред енергийните зари.

И в необятните простори
нов свят с дъха си ще родиш,
ще го превърнеш в чуден остров
на изобилие, радост, мир.



127ТРЕПЕТИ   Mария – Мелхиора

РОДЕН ДОМ
         
Не свършват твоите въпроси,
но всички отговори в тебе са –
ти само вслушай се в гласа си,
извиращ сякаш от сърцето ти.

Ще чуеш шепот от звездите,
ще видиш слънчево сияние
и нищо няма да попиташ,
ще тръгнеш в бялото ухание.

Невидим ангел ще те води
и по дъгата ще преминеш,
завърнал се в дома си роден,
нов свят на мир ще преоткриеш.

ВЪТРЕШЕН ЗОВ
  
Отвори ми слънчевите двери,
заведи ме у дома,
за да чуя в поднебесни сфери
звуците от Вечността.

Повдигни воала от очите ми,
за да видя Твоя свят,
който е реален, истински –
в изобилие, благодат.

Разчупи печата на сърцето ми –
освети Дома на Любовта,
в него диша и расте Детето 
на Божествената светлина.
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РАЗШИРЕНИЕ

Сърцето става по-голямо,
побира в себе си звездите
и гейзери с любовна лава,
гнездо, високо сред орлите.

Но ето, пак се разширява,
обхваща Цялата вселена,
златиста нишка преминава
от Източника чак до мене.

И става толкова обширно,
че всяка болка, болна воля
от Любовта се трансформира
и влиза в нова, светла роля.

Сърцето – тази жива същност –
с вълни безбрежни ме облива,
подхранва всяка моя мисъл
с любовен плам, импулс и сила.

В сърцето мога да почувствам
единството на световете,
в сърцето мога да получа
блаженството на боговете.
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ПЕСЕН

В мекотата на зората,
в розовото на деня
пренарежда се Душата
и запява песента
за живота на Доброто
в мъката и радостта
и за Слънцето, което
се издига над света.
Всяка сутрин то изгрява
и донася Светлина,
с нови сили ни дарява,
с Вътрешна виделина.
Слънце животворно, ясно,
ние ти благодарим –
в люлката ти благодатна
се люлеят златни дни –
на подем, възход и радост,
на красиви цветове
и от слънчевата благост
се наливат плодове.
Всеки плод в душата пее
и разнася аромат –
в миг отвътре ще изгрее
нов, разумен, топъл свят.
Любовта ще оживее
и Мирът ще е дете
на Всеобщата хармония
и на  Светлия стремеж
към небесните пътеки,
засияли вътре в нас
и към Извора вълшебен
на Божествения Аз.

Нека той ни приласкае,
раните да изцели,
да отключи в нас Потока
от Божествени лъчи.
И в слънца ще се превърнем,
ще огреем над света,
всяко кътче ще прегърнем
с нова, жива красота.
А Земята ще засвети
в синьо-розова дъга
и по нея ще преминем 
в сферата на Любовта.
Там животът ще е светъл,
сенките ще се смалят
и от своя Път божествен
ще почерпим Мъдростта.
В Истината свободата
ще разкрие Дух Велик
и при звездните си братя 
ще се върнем с трепет тих.
Векове борби, страдания 
ще превърнем в свой урок,
в който бавно претворяваме
гъстата материя в плод. 
А това ще ни помогне
да познаем своя мир,
да открием Златна люлка
в Необятния всемир.
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ТАНЦУВАЩА ЗВЕЗДА

В  ефирните ухания и в лъчите
на Светозарна светлина,
сред райските градини бяхме мислено
и озарени от Духа,
душите ни летяха като птици
и къпеха се в Любовта
на Ангелските песнопения-химни
и на Танцуваща звезда.
Дали това е нашата въздишка
или е нежен благослов,
дали това е нашата молитва –
безмълвен, вековечен зов?
Дали я чува някой сред безкрая,
дали изпраща ни сигнал?
Или пък просто тя  с любов танцува,
и ни отваря нов портал,
през който можем смело да преминем
към необятни висини,
събратя звездни с радост да открием,
щом в Космоса не сме сами.
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ЕДНО СЕМЕЙСТВО

Звездите фигури изписват
в които грее Мъдростта,
и се подреждат хармонично
в букет от бисерни цветя.

Те го поднасят на Земята
с поклон и радостни лица:
„Събуждайте се, земни братя,
за вас е Тази светлина!

Нагоре погледнете само
и ще поемете напред –
Вратата се отваря рано
и се затваря в този век.

Дали ще минете през нея
като един космичен шанс –
това е изборът на всеки,
дошъл да действа в този план.

Когато с Дух се заредите,
ще ни помахате с крила,
сами ще стигнете Звездите,
в едно семейство ще сте с нас.”
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ПРИШЕСТВИЕТО НА ЛЮБОВТА

Как близо слезли са Звездите,
като сапфири те блестят –
обсипали са небосклона
и над Земята зорко бдят.

Душата ти на воля странства
и търси своята Звезда,
където може да получи
подслон, закрила, светлина.

А в Школата на небесата
за първия учебен ден
отвред събрали са се всички
и пеят радостен рефрен.

Учители и ученици
в кръга на Новата зора
чертаят Път красив, спасителен
за всички живи същества.

И Ангели край тях прелитат,
и Деви слънчеви трептят,
от най-далечни измерения
дошли са гости – Светила.

И Цялата вселена грее
в очакване на нов подем,
и нови творчески енергии
заливат всички светове.

И всяка клетка ще получи
частица от Божествен дар,
велико чудо ще се случи –
Пришествието на Любовта.

С Венерината колесница,
в ескорт от светещи души,
остава Бялата Зорница
и през деня ни да блести.

Да станем по-добри и кротки,
Земята днес да наследим,
където тайните очакват
да ги разкрием най-подир.
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МИСИЯ

Когато се изпълнят с блян сърцата
и Златната искра без страх блести,
в тях щедро се излива Светлината
и Любовта живее в дом красив.

Тогава даже да ти бъде тъжно,
изпитваш тиха нежност и покой,
сърцето ти вълшебен плод завързва,
животът ти променя хода свой.

И ти отправяш се напред, нагоре,
за да изпълниш своите мечти,
и в светозарни слънчеви простори
съзираш своя Идеал най-висш.

И всичко става съкровено близо, 
защото само крачка те дели
от изначалната ти мисия:
да станеш сътворец и ти.
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ЖИВОТВОРЯЩ ИЗТОЧНИК

В пълнотата на Единния
ще сме цялостни, завършени
и сами ще станем извори
на надежда, вяра, устремност.

В Мъдростта ще сме пречистени,
с Любовта ще се изпълним,
на Божествената истина
в Светлината ще покълнем.

И заветът, който следваме,
ще даде импулс нагоре:
да израстваме духовно
и да имаме простора -

На небесното творение,
на души, които търсят
зад пределите на знайното
Източника на живота.

И когато се завърнем
в своя Дом сред небесата,
ще сме силни и ще можем
да творим със Светлината.

И със своята енергия
ще оплождаме Земята.
Чудесата  ще се случват,
ще се извиси Душата.
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ЗЛАТНАТА ГАЛАКТИКА

 В една галактика от злато
 ще има само Светлина,
 кристали, греещи богато,
 и хора с влюбени сърца.

 И ангелите там ще пеят,
от всичко ромон ще струи,
 ефирни сфери ще се влеят,
 за да танцуват сред лъчи.

 В една галактика от злато
 ще блика Живата вода
 и чиста, безпределна радост
 ще ражда Нов живот в света.
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НЕБЕСНИ УСМИВКИ

Небето е изпълнено с усмивки
на Извисените души,
а те са помощни извивки
към необятни висоти.

И ние тръгваме нагоре –
днес няма кой да ни възпре,
защото Истината грее
пред нас от чистото небе.

Лъчи стопяват ледовете
и всички скрити страхове,
за да разцъфнат цветовете
на Вселюбящото сърце.

А то ни носи само радост
и ни дарява красота;
превръща ни във вечно млади
съавтори на този свят –

За който можем да подпишем
Нов меморандум на Мира
и да живеем по-щастливо –
в Любов, хармония, доброта.
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ЗВЕЗДНА ПЕСЕН

На Петър Дерменджиев

Мечтите смело ти подреждай
с това, което идва от Небето.
На всяка светла мисъл днес отреждай
пряк път – да стигне до сърцето.

И щом те стопли, да поеме
по шарения свят, за да съгражда
основи за Велико време,
в което Нов живот чрез нас се ражда.

От Златното яйце на Космос древен
да се излюпи птицата на воля –
освободила се от всяко бреме,
Душата ни да полети нагоре.

И да се влее в нови измерения,
и да открие своя дом небесен,
където всичко е една феерия
от Светлина, Любов и Звездна песен.
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