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Bio

Ariana Karima
Ariana
Karima
z
wykształcenia
magister zarządzania, z potrzeby ducha malarka intuicyjna. Urodzona 12.11.1975 w Opolu.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Swoją karierę początkowo wiązała
z wykształceniem. Od 2004 roku pełniła prestiżowe stanowiska kierownicze w dziedzinie
marketingu w takich firmach, jak: Accor Polska, Orbis SA, czy Orbis Travel. Od 2008 roku
grubą kreską postanowiła odciąć się od
korporacyjnego świata. Założyła własną firmę: Kolory Duszy Wydawnictwo Sarasvati
– malarstwo intuicyjne, gdzie przeprowadza
warsztaty malarskie Vedic Art oraz uzdrawianie rekonektywne, uzdrawianie Theta Healing,
Soul Body Fusion, terapię Kolorami Aura
Soma, posiada też wydawnictwo materiałów
własnych. Praca jest dla Ariany pasją. Interesuje się rozwojem duchowym, poszerzaniem
świadomości, samopoznaniem i podróżami.
Wyróżnia się umiejętnością pokazania tego
co pochodzi z Serca, a nie z umysłu. Cechami
charakterystycznymi dla twórczości artystki
są: duchowość, harmonia i światło.
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Ariana Karima - a master’s degree in management, an intuitive painter from the need of
the spirit. Born on November 12, 1975 in Opole.
A graduate of the University of Economics in
Poznań. She initially associated her career
with education. Since 2004, she has held
prestigious management positions in the field
of marketing in such companies as: Accor
Polska, Orbis SA, or Orbis Travel. Since 2008
she has decided to cut off from the corporate
world with a thick line. She founded her own
company: Colors of the Soul Sarasvati Publishing House - intuitive painting, where she
conducts Vedic Art painting and reconditioning healing, healing Theta Healing, Soul Body
Fusion, Aura Soma color therapy, also owns
own materials publishing. Her work is her
passion. She is interested in spiritual development, awareness raising, self-knowledge
and traveling. She is distinguished by the
ability to show what comes from the Heart,
not from the mind. Characteristics of the artist’s work are: spirituality, harmony and light.
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Credo/Creed

“Potrzeba nam w życiu trzech fundamentalnych składników: miłości, wolności
i równowagi. Bez nich zaczynamy czuć się
jak zbłąkani wędrowcy, lub niewolnicy pozbawieni praw. Możemy je osiągnąć dzięki
odwadze - to ona uwalnia duszę, dając nam
spełnienie. Znalazłam w sobie siłę, by dopuścić do głosu swoje serce. Dzięki niemu
doświadczam nieograniczonego potencjału twórczego i odkrywam swoją prawdziwą
naturę. Jestem Twórcą i Stwórcą w jednym.
Malarstwo intuicyjne to przekraczanie granic,
puszczanie w niepamięć oczekiwań, jakie
mają wobec nas inni. To język serca, w którym słowa są kolorami duszy. Wymaga od
nas jedynie chęci i wspomnianej już odwagi.
W zamian daje przepustkę do samourzeczywistnienia.” ę do samourzeczywistnienia.”

„
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„

“We need three fundamental ingredients in life:
love, freedom and balance. Without them, we
begin to feel like stray wanderers, or slaves
deprived of rights. We can achieve them
through courage - it releases the soul, and
gives us fulfillment. I found the strength to let
my heart speak. Thanks to that, I experience
unlimited creative potential and discover my
true nature. I am the Creator and the Maker
in one. Intuitive painting is crossing borders,
letting go of the expectations that other people have towards us. It is the language of the
heart in which words are the colors of the soul.
It requires only our willingness and courage.
In return, it gives us a pass to self-realization. “
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Rozkwit Duszy 4 Flowering of the Soul 4
| 2017 | 110 cm x 50 cm | akryl na płótnie/
acrylic on canvas

Rozkwit Duszy 3 Flowering of the Soul 3
| 2017 | 110 cm x 50 cm | akryl na płótnie/
acrylic on canvas

Życie na Ziemi to przygoda którą wybieramy świadomie przez nasze Dusze, by doświadczać coraz to nowych
wyzwań, by odrzucić wszystko to, co nie współgra z nasza prawdziwą Jaźnią. Tak przebudzeni, możemy zakończyć cykl odradzania się na Ziemi i wrócić do Domu, do Oceanu Jedności, z którego pochodzimy. Obraz
jest jednym z cyklu, który opowiada o wędrowce Duszy przez Życia, do przebudzenia.

Life on Earth is an adventure that we consciously choose through our Souls to experience new challenges
and to reject everything that does not interact with our true Self. While awakened, we can end the cycle of
rebirth on Earth and return to the House, to the Ocean of Oneness we come from. The painting is one of the
series that shows the journey of the Soul through Life, to awakening.
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Drzewo życia Tree of Life | 2006 | 80 cm x 80 cm | olej na płótnie/
oil on canvas

Ariana Karima

Drzewo Nieskończoności The Tree of
Infinity | 2017 | 200 cm x 100 cm | akryl/
acrylic

Drzewo Życia to symbol siły wewnętrznej, którą każdy nosi w sobie. To siła, by żyć w zgodnie ze sobą,
słuchając swojego serca. Obraz emanuje piękną energią miłości i akceptacji. Daje inspirację, by odnaleźć
w sobie boską moc. To obraz talizman, przynosi szczęście.

Drzewo Nieskończoności jest symbolem naszego nieskończonego potencjału twórczego. Jesteśmy niczym
Drzewo - mocno osadzeni na Ziemi, równocześnie połączeni naszym Duchem z całym stworzeniem. Przez
nas przepływa życie, obfitość, miłość. My jesteśmy Życiem, Obfitością i Miłością.

The Tree of Life is a symbol of internal strength that everyone has inside themselves. It is the strength to live in
harmony with each other, listening to your heart. The image exudes a beautiful energy of love and acceptance.
It gives inspiration to find divine power within. It’s a talisman, it brings luck.

The Infinite Tree is a symbol of our infinite creative potential. We are like a Tree firmly set on Earth, at the same
time connected with our Spirit with all creation. Life, abundance and love flow through us. We are Life, we
are Abundance and we are Love.
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Jak Feniks z popiołów Like Pheonix from the Ashes | 2014 | 100 cm x 70 cm | akryl/acrylic

Kochankowie Tree of Life | 2015 | 40 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Obraz emanuje subtelną energią miłości i pożądania. Magiczne, duchowe połączenie dwóch dusz.

Obraz pełen ognia, życiowej energii. Niezwykle energetyczny. Jest symbolem odrodzenia. Wspierać będzie rozwój, zmiany, dodaje nadziei i odwagi, by iść za głosem serca.

The image exudes a subtle energy of love and desire. A magical, spiritual connection of two souls.
An image full of fire, life energy. Extremely energetic. It is a symbol of rebirth. It will support development and
change. It gives hope and courage to follow your heart.
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Mount Shasta Mount Shasta | 2012 | 80 cm x 80 cm | akryl/acrylic

Mount Shasta to po pierwsze miejsce dawnego wygasłego wulkanu, po drugie – znajduje się tam jeden ze
sławnych Kryształów Atlantydzkich, Cudowny Kryształ OM.
Mount Shasta is a place of the old extinct volcano. It is also a place where one of the famous Atlantean Crystals was found- the Miraculous Crystal OM.

Ariana Karima

Quetzal Dance Quetzal Dance | 2017 | 100 cm x 70 cm | akryl/acrylic

Quetzal to ptaki, symbolizujące Połączenie z Boskością. Dla mnie ten obraz jest właśnie takim tańcem w drodze do naszego przeznaczenia. Do odkrycia swojej prawdziwej Boskiej Natury. Poznanie jest bardzo bliskie,
wszystkie drogi są już oświetlone i wiadomo w jakim kierunku zmierzać. Obraz jest również afirmacją pięknej
duchowej relacji dwóch Dusz, które świadome siebie, razem idą przez życie, w tym samym kierunku. Do
oświecenia.
Quetzal are birds. They symbolize the Connection with the Divine. For me, this picture is like a dance on the
way to our destiny. To discover your true Divine Nature. Cognition is very close, all roads are already illuminated and you know where to go. The painting is also an affirmation of the beautiful spiritual relationship of the
two Souls which, conscious of themselves, go through life together, in the same direction. For enlightenment.
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Blue Avians Blue Avians | 2017 | 50 cm x 80 cm | akryl/
acrylic

Ariana Karima

To co szukasz, szuka Ciebie What you are looking for is
looking for you | 2017 | 80 x 100 cm | akryl/acrylic

Podczas integracji ze Sobą, zaczynasz odkrywać swoje gwiezdne pochodzenie. W naszym DNA jest zapisana pełna informacja, o naszym pochodzeniu. Kiedy odpamiętujesz kim jesteś, uaktywniasz uśpione pasma
DNA, zaczynasz mieć dostęp do całej mądrości którą zgromadziłeś podczas wszystkich żyć na Ziemi i innych
planetach, innych wymiarach. To wszystko jest w Tobie.

To, czego szukasz, za czym tęsknisz jest i zawsze było tuż koło Ciebie. Ten najcenniejszy Diament jest ukryty
w Twoim sercu. I tylko patrząc w głąb Siebie jesteś w stanie odkryć, czym jest ten Diament. Ten obraz przypomina, że wszystko, czego potrzebujemy, mamy w Sobie. Tu jest odpowiedź na każde nasze pytanie, tutaj
jest ostatecznie spełnienie.

During integration with yourself, you begin to discover your star origin. Our DNA contains full information about
our origin. When you remember who you are, you activate dormant DNA bands, you begin to have access to all
the wisdom you have accumulated during all lives on Earth and other planets, other dimensions. It’s all in You.

What you are looking for and what you miss - is and has always been close to you. This precious Diamond
is hidden in your heart. And just by looking deep into yourself you can discover what this Diamond is This
picture reminds us that everything we need is in ourselves. Here is the answer to all of our questions, here is
the final fulfillment.
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Rodzina Family | 2010 | 70 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Kobieta Ptak – Odrodzona Female bird- Reborn
| 2016 | 110 cm x 80 cm | akryl/acrylic

Różnorodność życia, wszystko jest ze sobą połączone. A wszystko łączy Miłość.

Obraz jest wielowymiarowy. Został namalowany na obrazie Kobieta Ptak, który oryginalnie przedstawiał
magicznego ptaka i Kobietę Szamankę w ciąży. W nowej wersji z Ptaka narodziła się Bogini płodności. Nosi
w sobie Świtało, Nowe pomysły, nowe życie. Jest przebudzona i połączona ze swoją Boskością

Variety of life, everything is connected to each other. And everything is connected to Love.
The image is multidimensional. I repainted the previous image which showed a magical bird and a pregnant
female shaman. In the new version, the magical bird gives birth to the Goddess of fertility. She symbolizes
Light, New ideas and New Life. She is awakened and connected to her Divinity
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Energia Wingmakers Energy Wingmakers | 2008 | 80 cm x 80 cm
| akryl/acrylic

By poczuć informację zawartą w twórczości Wingmakers, przekopiowałam ten obraz i parę innych. Wokół
portalu są symbole, to język światła. Medytując, z obrazu uaktywniają się w nas zakodowane informacje,
potrzebne do rozwoju świadomości, przebudzenia.
To find the information contained in the work of the Wingmakers, I copied this image and a few others. There
are symbols around the portal, it’s the language of light. By meditating with the picture, coded information
becomes active in us, needed for the development of consciousness and awakening.
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Ariana Karima

Anioł Wingmakers Angel Wingmakers | 2008 |
130 cm x 90 cm | akryl/acrylic

Jestem w objęciach Siebie Samej. Jestem Aniołem, ale jeszcze tego nie czuję. Spływa do mnie informacja.
Zmieniam się na każdym poziomie. Jestem podłączona do Wyższej Jaźni.
I am in the arms of Myself. I am an Angel, but I do not feel it yet. The information flows to me. I change in every
level. I am connected to the Higher Self.
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Harmonia Harmony| 2016 | 80 cm x 80 cm | akryl/acrylic
Rodzina / Błogość Family / Bliss | 2016
| 110 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Intencją, w której został namalowany obraz Harmonia, był stan wewnętrznego szczęścia, niezależny od warunków zewnętrznych. Tą samą energię ma pościel, którą stworzyłam i w której wykorzystałam ten obraz.

Z obrazu emanuje uczucie Błogości, które odczuwa ta Rodzina. Miłość, spokój, spełnienie, taką energię zapraszam do swojego Domu, kupując ten obraz. Jeden z moich ulubionych.

The intention in which this picture was painted was the state of inner happiness, independent of external
conditions. I used this image to design my bedding to give it the same type of energy.

The image exudes the feeling of Bliss that this family feels. Love, peace and fulfillment -this type of energy
you invite to your home when buying this picture. One of my favourite.
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Jesteś Tą, na którą czekałaś całe życie You are the one you have been waiting for all
your life | 2017 | 200 cm x 150 cm | akryl/acrylic

Oświecone Serce Enlightened Heart
| 2017 | 50 cm x 100 cm | akryl/acrylic
Każda chwila naszego życia jest okazją do przebudzenia, głębszego zrozumienia kim jesteśmy, sensu naszej
egzystencji, Stania się Świadomym Stwórcą. Kiedy bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze życie, działamy
z poziomu Serca, każde nasze działanie jest przepełnione Duchem, Świadomością Stwórcy, który bawi się
doświadczaniem Siebie. Obraz przypomina o naszej podróży po życiu, w głąb Siebie, w różne wymiary naszej
Istoty. Ta droga prowadzi przez oświecone Serce.
Every moment of our life is an opportunity to wake up. It is an opportunity for a deeper understanding of who
we are, and what is the meaning of our existence. It is a chance to become a Conscious Creator. When we
take full responsibility for our lives, we act from the level of the Heart Our every action is filled with Spirit and
the Consciousness of the Creator who is playing with experiencing Himself. The picture reminds us of our
journey after life, deep within ourselves. It reminds us about various dimensions of our Being. This path leads
through the Enlightened Heart.
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A gdybym powiedziała do Ciebie teraz :
Jesteś tą, na którą czekałaś całe życie
Jesteś tym, na którego czekałeś całe życie
Co czujesz kiedy to czytasz?
Obraz przedstawia integrację z naszą Jaźnią, Boskością na każdym poziomie. W procesie tworzenia, jest
wiele wiele warstw tego obrazu. Wychodzenie z dualności do Jedności, integracja wszystkich czakr do jednej,
aktywacja DNA, zespajanie ze wszystkimi aspektami Siebie, na wszystkich poziomach, we wszystkich wymiarach, poza czasem i przestrzenią. To nasze przeznaczenie. By ostatecznie przejawiać swoją prawdziwą boską
naturę, tutaj w tym ciele, na Ziemi. Ta podróż doświadczania, kim jesteśmy i co możemy dopiero się zaczęła.
Teraz możemy w pełni mocy zacząć tworzyć świat naszych marzeń. A naszym przebudzeniem budzimy innych.
And if I told you now:
You are the one you have been waiting for all your life
What do you feel when you read this?
The picture shows integration with our Self, Divinity at every level. In the creation process, there are many
many layers of this image. Exiting from duality to the Unity, integrating all chakras into one, activating DNA,
fusing with all aspects of Himself, at all levels, in all dimensions, beyond time and space. This is our destiny.
To finally manifest your true divine nature, here in this body, on Earth. This journey of experiencing who we
are and what we have just begun. Now we can start creating the world from our dreams. We awaken others
with our awakening.
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Pegaz Pegasus 2017 | 80 cm x 80 cm | akryl/acrylic

Pegaz wyłania się z przestworzy. Symbolizuje przeskok świadomości, ze zmąconego umysłu do jasnego,
czystego umysłu.

Ariana Karima

Wzniesienie Elevation | 2017 | 100 x 70 cm | akryl/acrylic

Twoje Oświecenie jest nieuniknione. To, co czeka każdego, w tym lub kolejnych życiach to proces wyjścia
z iluzji świata dualnego, połączeni z własną Boskością, i urzeczywistnienie jej w ciele człowieka. Tak stajesz się
Boskim Człowiekiem, człowiekiem Nowej Ziemi, Nowej Energii. Nie jesteś już swoją ludzką jaźnią, ucieleśniasz
swoją Boskość, jesteś Miłością i na świat patrzysz oczami Stwórcy, którym ostatecznie jesteś.

Pegasus emerges from the sky. It symbolizes the leap of consciousness, from the disturbed mind to the clear
and pure one.
Your Enlightenment is inevitable. What awaits everyone, in this or subsequent lives, is the process of exiting
the illusion of the dual world, connecting with their own Divinity, and realizing it in the human body. Thus you
become a Divine Man, a man of the New Earth, New Energy. You are no longer your human self, you embody
your Divinity, you are Love and you look at the world through the eyes of the Creator, who you ultimately are.

30 | Portfolio © 2017

www.koloryduszy.pl | 31

Ariana Karima

Ariana Karima

Trzy Stany Świadomości – Przebudzenie Three States of
Awareness - Awakening | 2017 | 50 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Trzy Stany Świadomości – Jestem Three States of Awareness
- I am | 2017 | 50 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Trzy Stany Świadomości – OM Three States of Awareness OM | 2017 | 50 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Pierwszy obraz z Tryptyku “Trzy Stany Świadomości” to Przebudzenie.

Drugi obraz z Tryptyku “Trzy Stany Świadomości” to Jestem.

Trzeci obraz z Tryptyku “Trzy Stany Świadomości” to OM

Jego symbolem jest ptak Queztal, przypominający o naszym Połączeniu
z Boskością. Tym właśnie jest Przebudzenie. Zrozumieniem, że każda Istota
jest częścią wielkiego Stwórcy, każdy w swojej esencji jest Jednym z całym
stworzeniem i ma nieograniczony potencjał twórczy Stwórcy.

Przebudzona Istota wie o swoim stałym połączeniu ze Stwórcą, i zaczyna
żyć Świadomie, rozwijając swoje zdolności tworzenia. Świadomie rozwijając swoje zdolności tworzenia. Kiedy łączysz się ze swoją esencją doświadczasz stanu wszechistnienia. Po prostu Jesteś. Możesz przeglądać się w
każdej Istocie, każdym istnieniu, bo wszystko jest Jednym.

OM jest najświętszym dźwiękiem, dźwiękiem który stworzyła Wszechświat,
transcendentalna wibracja uważana za równą Absolutowi. Z sanskrytu znaczy “Kłaniam się akceptuję” jest symbolem AKCEPTUJĘ MOJE NIESMIERTELNE PRZEZNACZENIE. Akceptuje płomień Boga we Mnie.

The first painting from the Triptych „Three States of Consciousness”.

The second painting from Triptych „Three States of Consciousness”.

The third painting from the triptych „Three States of Consciousness”.

It’s symbol is the Queztal bird, reminding us of our Connection with the Divine.
This is the Awakening. Understanding that every Being is part of the great
Creator, everyone in his essence is One with all creation and has the unlimited
creative potential of the Creator.

The awakened being knows his permanent connection with the Creator, and
begins to live consciously developing his creative abilities. When you connect
with your essence, you experience the state of full existence. You exist. You
can see yourself in every Being, every existence, because everything is One.

OM is the most sacred sound, the sound created by the Universe, it is the
transcendental vibration considered equal to the Absolute. From Sanskrit it
means „I bow I accept” -it is a symbol which says I ACCEPT MY MIND TRANSLATION. I accept the flame of God in me.

Podróż dopiero się rozpoczyna! Teraz dopiero można zacząć się bawić
Tworzeniem.

The journey is just the beginning ! Now you can start to play with the Creation.
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Życie / Dusza Czarka Life/Czarek’s Soul | 2015 | 60 cm x 60 cm |
akryl/acrylic

Ariana Karima

Jestem wolna, pełna, szczęśliwa I am free, fulfilled and
happy | 2008 | 60 x 80 cm | olej na płótnie/oil on canvas

Pełen wachlarz barw życia. Radość, Miłość, natura, Niezmierzony świat Ducha.

To afirmacja życia i wolności. Inspiruje, by cieszyć się każdą chwilą. To pełnia kobiecości w tańcu. Jest jednym
z moich pierwszych, ulubionych obrazów.

A full range of life colors. Joy, Love, Nature and the immeasurable world of the Spirit.

Obraz idealny dla Kobiet chcących zaprosić do swojego życia więcej radości, kobiecości, wolności.
It’s an affirmation of life and freedom. It inspires you to enjoy every moment. It is the fullness of femininity in
dance. It is one of my first, favorite images.
An image perfect for women who want to invite more joy, femininity and freedom into their lives.
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Dar Gift | 2010 | 50 cm x 70 cm | akryl/acrylic

Miłość jest największym Darem jaki mamy od życia.

Ariana Karima

Do jedności To unity | 2010 | 70 cm x 100 cm | akryl/acrylic

Swobodny przepływ energii męskiej i żeńskiej. Płyną razem i osobno. Łączą się w tańcu radosnym. Nie ma
początku i końca. Wszystko jest Jednością.

Ten obraz emanuje miłością, zaprasza by otworzyć się na jej otrzymywanie.
Love is the greatest gift we have from life.

Free flow of male and female energy. They flow together and separately. They combine in a joyous dance.
There is no beginning or end. Everything is One.

This image emanates with love and invites you to open yourself to reach it.
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Świadomość Consciousness | 2016 | 60 cm x 60 cm | akryl, brokat/
acrylic, glitter

Krystaliczne DNA Crystalline DNA | 2017 | 50 cm x 70 cm |
akryl/acrylic

Połączenie z naszą Duszą, wyższą Jaźnią jest drogą do spełnionego życia na Ziemi. To obraz, który przypomina że jesteśmy czystą Świadomością, najdalszą Nieograniczonością.
The connection with our Soul, with the higher Self is the path to the fulfilled life on Earth. This picture reminds
us that we are pure Consciousness, the ultimate Unlimitedness.
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Czy wiesz, że w potencjale człowieka jest mieć aktywnych 12 pasm DNA, a 2. Kiedy poszerzasz swoją Świadomość, w sposób naturalny zmienia się twoje DNA, a na swojej drodze znajdziesz wiele wskazówek jak
możecie sami aktywować uśpione pasma. Obraz ten jest zapisem aktywacji kolejnych pasm DNA.
Do you know that in the human potential there are 12 active bands of DNA, a 2. When you expand your consciousness, your DNA naturally changes, and on your way you will find many tips on how you can activate
dormant bands yourself. This image is a record of the activation of subsequent DNA bands.
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Spirala Spiral | 2016 | 60 x 60 cm | akryl/acrylic

Spirala Świadomości, mówi o naszym rozwoju. Określone wydarzenia po przejściu cyklu wracają do nas, ale
na innym poziomie. My z nową świadomością mamy możliwość zareagować w nowy, bardziej świadomy
i zgodny z naszą prawdziwą naturą sposób. Fascynująca przygoda, jaką jest Życie.
Spiral of Consciousness, speaks of our development. Certain events after the cycle come back to us, but at a
different level. Together with our new awareness, we have the opportunity to react to a new, more conscious
nature. Life is a fascinating adventure.

Ariana Karima

Przebudzenie w Bogu Awakening in God | 2017 | 60 x 60 cm |
acrylic/acrylic

Już teraz jesteś wszystkim tym, kim jesteś. Nie musisz się niczym stawać, Zawsze tym byłeś i zawsze będziesz. Iskra Boga, która nosi w sobie każdy człowiek jest niczym nasiono, które czeka na właściwy moment,
by w pełni się przejawić tutaj na Ziemi w całej swojej okazałości. Kiedy ludzka jaźń zacznie szukać głębszego
sensu istnienia, zaczyna się proces przebudzenia. Twoja prawdziwa jaźń jest niezmienna, Ty się niczym nie
stajesz, to, co robisz to proces pozbywania się iluzji oddzielenia i pozbywanie się przekonań i wierzeń na
temat tego, kim jesteś.
You are all who you are now. You do not have to get anything, You always have been and always will be. The
spark of God, which every human has inside, is like a seed that is waiting for the right moment to fully appear
here on Earth in full glory. When the human self begins to seek a deeper sense of existence, the awakening
process begins. Your true self is immutable, You do not become anything, what you do is the process of getting
rid of the illusion of separation and getting rid of different beliefs about who you are.
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Harmonia Harmony | 2008 | 100 cm x 100 cm | acrylic/acrylic

Pełna paleta barw oddaje istotę harmonii. To przypomnienie, że prawdziwa harmonia, jest wtedy, kiedy
umiemy stworzyć balans pomiędzy wszystkimi dziedzinami naszego życia. Kiedy wszystko jest na swoim
miejscu, czuję spokój i spełnienie, czyli stan harmonii wewnętrznej.

Ariana Karima

Moja Dusza My Soul | 2006 | 50 cm x 50 cm | olej na płótnie/
oil on canvas

Od niego wszystko się zaczęło. Pewnego dnia, około 6 lat temu, kupiłam komplet farb, płótna, sztalugę i namalowałam obraz. Byłam zaskoczona, że potrafię i tym, co stworzyłam właściwie w oka mgnieniu. Namalowałam bowiem obraz swojej duszy i to, co w niej grało i nie znajdowało dotąd ujścia. Namalowanie tego
obrazu dało mi później inspirację, by całą moją twórczość nazwać Kolorami Duszy.

Obraz ten wniesie radość i harmonię do twojego wnętrza.
The full palette of colors reflects the essence of harmony. It is a reminder that true harmony is when we can
create a balance between all areas of our lives. When everything is in the right place, I feel calm and fulfillment. It is a state of inner harmony.

Everything started from him. One day, about 6 years ago, I bought a set of paints, a canvas and an easel and
I painted a picture. I was surprised by what I had done in the blink of an eye. I painted a picture of my soul
and what was inside me for so long but without a chance to show up. This painting was an inspiration to call
all of my work the Colors of the Soul.

This image will bring joy and harmony in your interior.
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Drzewo Świadomości Tree of Consciousness | 2015 | 140 cm x 100 cm | akryl/ acrylic

Energetyczny Energetic | 2013 | 60 cm x 60 cm | akryl/ acrylic

Cała natura – kwiaty, drzewa, trawy - rośnie w ciszy. Potrzebujemy ciszy, aby móc dotknąć naszej duszy.

To obraz tętniący energią życia.

All nature - flowers, trees, grass grow in silence. We need silence to be able to touch our soul.

Obraz przypomina, że każdy z nas ma dostęp do nieograniczonych zasobów energii, jest samowystarczalny. Każdy z nas ma swoje niewyczerpalne Źródło. Kiedy odnawiamy z nim połączenie, z naszą prawdziwą
Jaźnią, staje się to oczywiste i przestajemy walczyć o energię z innymi.
It is an image that shows the vibrant energy of life.
The picture reminds us that each of us has access to unlimited energy. Each of us is self-sufficient. Each of us
has its inexhaustible Source. When we renew the connection with our true Self, it becomes obvious and we
stop fighting for energy with others.
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Integracja Energii Energy Integration | 2009 | 70 cm x 100
cm | akryl/acrylic

Obraz ten powstał, by zrównoważyć energię w ciele, a zwłaszcza, by odblokować drugą czakrę. Stało się to
automatycznie podczas procesu twórczego. Dziś obraz emanuję silną energią życia. Jest symbolem pełnego
człowieka, z silnymi korzeniami i połączonego z Wszechduchem.
This image was created to balance energy in the body, and especially to unlock the second chakra. It happened automatically during the creative process. Today, the image emanates a strong energy of life. It is a
symbol of a full man, with strong roots and connected with the All the Spirtit.
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Ariana Karima

Inicjacja Initiation | 2016 | 70 x 100 cm | akryl/acrylic

To obraz inicjacji do nowego życia. Wymaga odwagi by wkroczyć na nowy, nieznajomy teren. Ale warto bo
to życie w nowej, dużo wyższej jakości.
It is an image of initiation into a new life. It requires courage to enter a new, unfamiliar area. But it’s worth it
because it’s a new life in a much higher quality.
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Energia Życia The energy of Life | 2008 | 80 cm x 80 cm | akryl/acrylic

Ty jesteś Energią, Ty jesteś Życiem. Przepływ to twój naturalny stan. Kiedy brakuje ci energii, bądź w Ruchu,
a wszystko na nowo ożyje i rozkwitnie.

Ariana Karima

Ekstaza Ecstasy | 2015 | 40 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Ekstaza się z niej wylewa. Jest fontanną Radości i Szczęścia.
The ecstasy is poured out of it. It is a fountain of Joy and Happiness.

You are the Energy, You are Life. The flow is your natural state. When you are lack of energy, be in the Movement, and you will revive and blossom again
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Miłość Matki Mother’s Love | 2010 | 70 cm x 100 cm |
akryl/acrylic

Pragnienie serca kobiety to spełnić się jako Matka. Obraz ten jest wyrazem mojego marzenia, które jest bliskie
wielu z nas. Wierzę, że zapraszając do go swojego domu, zapraszasz Nowe życie.
The woman’s heart desire is to feel fulfilled as a mother. This image is an expression of my dream, which is
similar to many of us. I believe that by inviting it to your home, you invite New Life.
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Ariana Karima

Boginie kreatywności / Bogini mojej twórczości
Goddesses of creativity / Goddess of my creativity | 2012 |
70 cm x 100 cm | akryl/acrylic

Emanuje z niej niezwykła siła, energia twórcza. Jakby wszystko było możliwe. Wystarczy się rozmarzyć,
skoncentrować swoją energię i odważnie ruszyć do działania By pozyskać taką energię, zaproś Boginię
Kreatywności do swojego domu.
It emanates from its extraordinary power and creative energy. As if everything was possible. It is enough to
dream, concentrate your energy and boldly move to action. If you need such energy just invite the Goddess
of Creativity to your home.
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Smocze Drzewo Dragon’s Tree | 2009 | 120 cm x 60 cm | akryl, struktura z brokatu/
acrylic, glitter structure

Taniec miłości The dance of Love | 2008 | 50 cm x 70 cm |
akryl/acrylic

Czerwień to siła życia, odżywia nasze ciała, pozwala rosnąć. Kiedy namalowałam to drzewo, zachwyciła
mnie jego siła. Chwilę później znalazłam w gazecie zdjęcia drzewa mającego bardzo podobny, nietypowy
kształt. Okazało się, że to Smocze Drzewo, a co najciekawsze, że jego żywica jest czerwona a samo drzewo
ma właściwości uzdrawiania. Magia.

Jeden z moich ulubionych obrazów. Taniec dwóch zakochanych istot. Otula ich róż i koral, serca wypełnia
bezwarunkowa miłość. Jest tu też pasja. Chce się żyć!

Red is the power of life, it nourishes our bodies and allows us to grow. When I painted this tree, its strength
delighted me. Later, I found a photo of a tree with a very similar, unusual shape in the newspaper. It turned out
to be a Dragon Tree, and the most interesting is that its resin is red and the tree itself is used in medicine. Magic.

One of my favorite paintings. Dance of two lovers in love. They are wrapped in roses and coral and their hearts
are filled with unconditional love. There is a passion here. I want to live!
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Wspaniały obraz dla osób w związkach i szukających miłości. Idealny prezent dla nowożeńców.

A great picture for people in relationships and those who are looking for love. Also a perfect gift for newlyweds..
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Mandala Radości Mandala of Joy | 2015 | 140 cm x 100 cm |
akryl/acrylic

Ariana Karima

Feniks Pheonix | 2017 | 60 cm x 80 cm | akryl/acrylic

Obraz jest afirmacją pozytywnego życia, radości, zabawy i taką energię wprowadza do przestrzeni.

Obraz pełen ognia, życiowej energii.

This painting is an affirmation of positive life, joy, fun and it introduces such energy into the space.

Niezwykle energetyczny. Jest symbolem odrodzenia. Wspierać będzie rozwój, zmiany, doda nadziei i odwagi, by iść za głosem serca.
An image full of fire and life energy.
Extremely energetic. It is a symbol of rebirth. It will support development and change. It gives hope and courage to follow your heart.
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Ogień we mnie Fire inside me | 2010 | 40 cm x 40 cm |
akryl, tempery/ acrylic, distemper

Ariana Karima

W czułych objęciach In a tender embrace | 2016 |
100 cm x 70 cm | akryl/acrylic

Kobieta ma w sobie pełen potencjał. Ogień, wodę, powietrze i ziemię. Ogień dodaje jej pasji życia, jest otwarta na Kosmos i to, co chce podarować jej Bóg. To obraz, który wnosi mnóstwo twórczej energii do Twojej
przestrzeni.

W czułych objęciach naszej Wyższej Jaźni, naszej prawdziwej Istoty, która kocha nas bezwarunkowo, czule
i cierpliwie. Kiedy już czujemy kim jesteśmy możemy doświadczać Miłości własnej, tak, jak kocha nas Bóg.
O tym jest ten obraz.

Every woman has a full potential inside herself. Fire, water, air and earth. The fire gives her passion to life. She
is open to the Universe and to what God wants to give her. It’s a picture that brings a lot of creative energy
to your space.

In the tender embrace of our Higher Self, of our true Being who loves us unconditionally, tenderly and patiently.
Once we feel who we are, we can experience our own Love just as God loves us. This is what this picture is about.
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Spełniające się Marzenie A dream coming true | 2012 | 65 cm x 92 cm | akryl/acrylic

Wizja Świata Vision of The World | 2011 | 70 cm x 100 cm | akryl/acrylic

Zakochani mają w sobie oparcie, wtuleni w siebie, wzruszeni podziwiają bajkowy spektakl kolorów, jaki składa
się na ich życie. To życie marzeń, wyśnione, wykreowane z głębi serca. Teraz się spełnia. Wszystko już jest.

Kiedy patrzę na świat oczami duszy, widzę że wszystko zawiera się we wszystkim, we mnie jest Kosmos, jestem
Kosmosem. Wszystko się ze sobą łączy, niewidzialnymi nićmi. Wszystko jest jednym, żywym organizmem, na
którego składają się indywidualne istnienia, tańczące taniec swego życia.

Idealny obraz dla par. Obraz przyciąga spełnioną miłość. Idealny prezent dla osób szukających miłości.
The lovers support each other. They are cuddled and touched by the fairytale spectacle of colors that makes up their lives. This is the life of dreams -dreams, created from the bottom of my heart. Now it’s fulfilling.
Everything is here.

When I look at the world through the eyes of my soul, I see that everything is contained in everything, in me
and in the Universe. I am the Universe. Everything connects with each other with invisible threads. Everything
is one. A living organism, which consists of individual lives, dancing the dance of their lifes.

The perfect picture for couples. The picture attracts fulfilled love. The perfect gift for people looking for love.
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The Dream Marzenie | 2010 | 70 cm x 90 cm | akryl/acrylic

To marzenie o kolorowym życiu, pełnym miłości, o spotkaniu pokrewnych dusz. One wiedzą, co to wolność,
zaufanie. Same w sobie są pełnią i teraz razem kroczą przez życie.

Ariana Karima

Marzenia cd dalszy The dream continued | 2011 | 80 cm x
100 cm | akryl/acrylic

Poszukiwanie domu, spokojnej przystani dla zakochanych.
Searching for a home, for a peaceful harbour for lovers.

It is a dream of a colorful life, full of love. It is a dream about meeting our related souls. They know what freedom and trust are. They are fully in themselves and now they are walking through life together.
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Piękna noc Beautiful Night | 2012 | 60 cm x 80 cm |
akryl/acrylic

Ten obraz przynosi spokój i ukojenie. Możesz z nim medytować, aż wejdziesz w ciszę.

Ariana Karima

Nic mnie nie zatrzyma Nothing can stop me | 2009 |
50 cm x 70 cm | akryl, tempera/ acrylic and distemper

Kiedy wiesz, czego chcesz, jest to zgodne z tobą i odnajdujesz w sobie siłę, by iść w tym kierunku, nic nie jest
w stanie cię zatrzymać. Tak właśnie się czuje ta kobieta na obrazie. Zostawia za sobą przeszłość, odważnie
kroczy do przodu. Ma wsparcie Aniołów. Ufa Wyższej Woli.i.

This painting brings peace and solace. You can meditate with it until you enter the silence.
When you know what you want, what is good for you and when you find the strength to go in that direction,
nothing can stop you. That’s how this woman in the picture feels. She leaves the past behind her and courageously steps forward. She has the support of Angels. She trusts in the Higher Will.
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Kobiecość Femininity | 2010 | 60 cm x 80 cm |
akryl, struktura z brokatu/

Świat The World | 2016 | 120 cm x 80 cm |
akryl/acrylic

Oto cały mój świat, pełen kolorów, życia, otwartości na nieznane. Na ziemi trzymają mnie silne korzenie, ręce
wyciągam ku Niebu. Niebo na Ziemi.
Here is my whole world, full of colors, life and openness to the unknown. Strong roots keep me on the ground,
I reach out to Heaven. Heaven on earth.
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To jeden z moich ukochanych obrazów. Symbolizuje odrodzenie do nowego życia na wszystkich poziomach.
Magicznie wyłoniła się mi przed oczami kobieta. Zobaczyłam ją w swobodnych, kolorowych liniach. Jest
w ciąży. W środku ma przestrzeń i ziarno, to wszystko, co nowe. Przebudzona w kobiecości kobieta, chce
dać życie swojej nowej idei. Jej nowy projekt jest niczym dziecko. Dba o nie, tuli, nosi w swoim łonie, aż do
momentu narodzin. Będą to narodziny na wszystkich poziomach: ducha, ciała i umysłu. Kiedy miałam ją
podpisać mazakiem, coś podpowiedziało mi, że powinnam namalować parę kwiecistych ornamentów. Kiedy
zaczęłam od nóg, skończyłam na głowie i tak powstały te przepiękne hinduskie zdobienia. Kobieta jest Hinduską. Czuję duże powiązanie z Indiami i obraz jest przypomnieniem tych części mnie, które mam obudzić,
a które są związane z talentami z poprzednich hinduskich wcieleń. Dziś wiem, że to również powrót do tańca.
A co Ty widzisz w tej Bogini?
This is one of my beloved paintings. It symbolizes the rebirth to a new life at all levels. A woman emerged in
front of my eyes magically. I saw her in free, colorful lines. She was pregnant. She had a space inside with a
grain. The Woman awakened in womanhood, wanted to give life to her new idea. Her new project is like a
child. She takes care of it, she holds it, she keeps it in her womb, until it is born. They will be born at all levels:
spirit, body and mind. When I was supposed to sign it with a marker, something suggested met to paint a
pair of flowery ornaments. When I started with legs, I ended up on head and that’s how these beautiful Hindu
decorations were created. The woman is Hindu. I feel a big connection with India and the picture is a reminder of those parts of me that I have to wake up, and which are associated with talents from previous Hindu
incarnations. Today I know that it is also a return to dance. And what do you see in this Goddess?
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Rozkwit duszy Flowering of the Soul
| 2016 | 110 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Ariana Karima

Rozkwit duszy 2 Flowering of the Soul 2
| 2016 | 110 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Życie na Ziemi to przygoda, którą wybieramy świadomie przez nasze Dusze, by doświadczać coraz to nowych wyzwań, by odrzucić wszystko to, co nie współgra z nasza prawdziwą Jaźnią. Tak przebudzeni, możemy
zakończyć cykl odradzania się na Ziemi i wrócić do Domu, do Oceanu Jedności, z którego pochodzimy.

Life on Earth is an adventure that we consciously choose by our Souls to experience new challenges and to
reject everything that does not interact with our true Self. Awakened, we can end the cycle of rebirth on Earth
and return to the House, to the Ocean of Oneness -from where we come from.

Obraz jest jednym z cyklu, który opowiada o wędrowce Duszy przez Życia, do przebudzenia.

The painting is one of the series that shows the journey of the Soul through Life, to awakening.
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Zielony Green | 2016 | 60 x 60 cm | akryl/acrylic

Ariana Karima

Moje Drzewo Mocy My Tree of Power | 2013 | 100 cm x 100 cm |
acrylic/acrylic

Zielony powstał w lekkości tworzenia, spontanicznie, w zabawie kolorami. I taką ma energię. Lekkość, równowaga, przepływ.

Obraz powstał podczas podróży do Indii, gdzie inspiracją był temat wyraź się jako Drzewo. Tym obrazem pokazałam, w którym momencie życia jestem. Jest zmierzch, ale drzewo jest pełne Życia, emanuje nim. Cisza
i spokój

Green was created in the lightness of creating, spontaneously, in play with colors. And it has energy. Lightness,
balance, flow.

Jeśli rezonujesz z tym obrazem, to znak, że potrzebujesz tej właśnie energii.

The painting was created during my trip to India, where my inspiration was to express myself as a Tree. In this
picture I showed in what moment of life I am. It is twilight but the tree is full of Life, it emanates with it. There
is peace and silence.
If you resonate with this image, it is a sign that you need this energy.
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Chcę tam polecieć I want to fly there| 2009 | 100 cm x 100 cm |
acrylic/acrylic

Widzę nieograniczoną przestrzeń możliwości. Przez portal wchodzą i wychodzą istoty Światła i ja tam chcę
polecieć. Tam czeka na mnie coś wielkiego.

Ariana Karima

Taniec na niebie Dance in the sky | 2013 | 50 cm x 50 cm |
acrylic/acrylic

Lekkość, spokój, nadzieja.
Lightness, peace, hope.

I see an unlimited space of possibilities. The creatures of Light enter and leave the portal and I want to go
there too. Something big is waiting for me there.
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Kosmiczna Miłość Cosmic Love | 2011 | 50 cm x 50 cm |
akryl/acrylic

Jasnoróżowy kolor to symbol bezwarunkowej miłości. Pomarańczowy podkreśla namiętność i czystą przyjemność płynącą z miłości. Złoto i biały to światło, które wypełnia nas kiedy tak kochamy i oddajemy się
całkowicie Miłości.
A light pink color is a symbol of unconditional love. Orange emphasizes passion and pure pleasure that comes from love. Gold and white is the light that fills us when we love and give ourselves completely to Love.
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Spotkanie Bratnich Dusz Meeting of the Brother Souls | 2012 | 100 cm x 70 cm |
akryl/acrylic

To spotkanie jest magiczne.
Z niektórymi Duszami łączy nas wyjątkowa więź, jakbyśmy znali się od dawna i bardzo dobrze. Spotykamy
się na chwilę lub spędzamy ze sobą życie. Zawsze jest to spotkanie, które zmienia je na zawsze. A Miłość
między nimi jest wieczna.

This meeting is magical.
We have a special bond with some Souls, as if we had known each other well for a long time. We meet
for a moment, or we spend life together. It is always a meeting that changes us forever. And love between
those two souls is eternal.
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Nadchodzę I am coming | 2015 | 60 cm x 80 cm |
akryl/acrylic

Daleka gdzieś kraina, magiczna góra emanuje ferią barw. Nadchodzi nowe…

Ariana Karima

Tworzenie Creation | 2016 | 40 x 50 cm | akryl/acrylic

Prawdziwa Kreatywność nie zna wysiłku, to bycie w czystym przepływie, akceptacji życia. Kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą, połączeni z naszym Sercem i z jego poziomu tworzymy, nasza kreacja, nasze życie, jest niczym
nieskrępowany przepływ energii. Ten obraz jest tego esencją.

There is a distant land somewhere, where the magical mountain emanates with the palette of colors.
The New arrives ...
True Creativity doesn’t require any effort. It’s about being in a clean flow, and accepting life. When we live in
harmony with ourselves, connected with our Heart and with our level, we create. Our creation, our life are like
an unrestricted flow of energy. This picture is the essence of that.
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Przeznaczenie Destiny | 2013 | 70 cm x 100 cm | akryl/acrylic

Kobieta Ptak A Bird Woman | 2013 | 100 cm x 70 cm | akryl/acrylic

To obraz o tym, co nieuniknione, spotkanie dwóch Dusz, które na zawsze zmienia bieg naszego życia.

Obraz jest wielowymiarowy, pod różnymi kątami kryją się w nim nowe znaczenia. Na pierwszy rzut oka to
magiczny ptak, ale już w pionie wyraźnie widać Kobietę Szamankę w ciąży. Jeszcze gdzie indziej wyłania się
wodospad.

It is a picture of what is inevitable, a meeting of two Souls, that forever changes the course of our lives.
The image is multidimensional, with new meanings hidden in different angles. At first glance, you see a magical bird, but you can also notice the Pregnant Woman Shaman in the vertical. If you look from another angle
there is a waterfall.
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Zarodek The Embryo | 2014 | 60 cm x 60 cm | akryl/acrylic

Ariana Karima

Wszystkie drogi prowadza do źródła All roads lead to the source | 120 cm x 60 cm |
akryl/acrylic

Jeden z obrazów namalowanych na chwilę przed pojawieniem się w moim życiu synka.
Obraz wspiera zajście w ciąże.

Każdy szuka swojej drogi do Domu na swój unikalny sposób. Każda droga ostatecznie prowadzi do samopoznania, do Domu.

One of the pictures I painted just before I gave birth to my son. This painting supports women who want to
get pregnant.

Everyone is looking for their way home, in a unique way. Each path ultimately leads to self-discovery. It leads
to Home.
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Smoczyca zmiany The Dragon of Changes | 2011 | 80 cm x 80 cm |
akryl/acrylic

Ariana Karima

Kosmos barw The cosmos of colours | 2017 | 60 x 60 cm |
acrylic/acrylic

Nadszedł czas zmian. Jedyne co zostaje nam to poddać się im, w zaufaniu że wszystko dzieje się dla naszego dobra. Kosmiczna Smoczyca, niczym potężny opiekun, krąży i dba o harmonię w naszym życiu.

Dla entuzjastów Kosmosu. Kontempluj tę przestrzeń. Jest niczym nasza Dusza, najdalsza nieograniczoność,
pełna światła, barw, CZYSTA MIŁOŚĆ.

The time of change has come. The only thing we can do is to surrender, in the confidence that everything is
happening for our good. The Cosmic Female Dragon is like a powerful guardian. It takes care of the harmony
in our lives.

For Cosmos enthusiasts. Contemplate this space. It is like our Soul, the utmost limitlessness, full of light,
colors, CLEAR LOVE.
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Tęsknota Longing | 2010 | 40 cm x 50 cm | akryl/acrylic

Za czym można tęsknić najbardziej? Za miłością! Warto poczekać, jeśli to ma być miłość Twojego Życia.
Pojawia się, kiedy jesteśmy gotowi, kiedy sami stajemy się tymi, z kim chcielibyśmy dzielić życie.
What are you craving for the most? For love! It is worth waiting, if it is to be the love of Your Life. It appears
when we are ready, when we become ourselves with whom we would like to share our lives.
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Syrenka The Mermaid | 2014 | 50 cm x 70 cm | akryl/acrylic

Syrenka kontempluje w świetle księżyca i marzy, tęskni…Ciekawe za czym?
The Mermaid contemplates in the light of the moon. She is dreaming and longing for something... I wonder
about what?

www.koloryduszy.pl | 83

Ariana Karima

Wszechświat we mnie The Universe inside me
| 2017 | 100 cm x 70 cm | akryl/acrylic

W Tobie jest wszystko. Ty jesteś centrum wszechświata, a to, co pojawia się przed Twoimi oczami, to twoja
kreacja, zgodnie z obecną świadomością. Kiedy odkryjesz że jesteś miłością, zobaczysz że całe stworzenie
jest miłością. Kiedy się obudzisz, zobaczysz, że wszystko jest doskonałe takim, jakim jest.
Everything is in You. You are the center of the universe, and what appears in front of your eyes is your creation
in accordance with the present consciousness. When you discover that you are love, you will see that all creation is love. When you wake up, you will see that everything is perfect as it is.
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Kosmiczny anioł The Cosmic Angel | 2014 | 100 cm
x 70 cm | akryl/acrylic
Obraz powstał z inspiracji i wizji, którą przekazał mi Daniel. To przybysz z Kosmosu, z wymiaru bezwarunkowej miłości. Przynosi Świtało. To nasz uzdrowiciel i przyjaciel każdej istniejącej istoty. Niesie dla naszej
cywilizacji przesłanie na temat fatalnych skutków i złym kierunku ludzkiej technologii i wykorzystywania
istot żywych, zwierząt i ludzi. Światło, którym emanuje to przesłanie i uzdrawianie. Postać załamuje czas
i przestrzeń i kumuluje w sobie energię, tworząc różnego rodzaju anomalie (by uzdrawiać i uświadamiać).
Kumuluje w sobie energię natury. Energię otwierającą wrota, portale do innej rzeczywistości.
Skarabeusz, żuk to symbolkontaktu z przyrodą. Jego masa pochodzi poniekąd z Ziemi, chorej Ziemi, zaś energia od Istoty.
Ziemia przechodzi proces przemiany.
The painting was inspired by the vision that Daniel gave me. He is a visitor from the Universe, from the dimension of unconditional love. He brings Light. He is the healer and a friend of every existing being. He carries
a message for our civilization about the terrible consequences and the bad direction of human technology
and the use of living beings, animals ... and people. The light that emanates from him is the message and
the healing energy. He breaks down time and space and accumulates energy creating various anomalies (to
heal and to make people aware). He accumulates the energy of nature. The energy that opens the gates and
portals to another reality. Skarabeusz – the beetle is a symbol of contact with nature. It derives from Earth,
the sick Earth, and from energy of the Being. Earth is undergoing the transformation process.
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Obraz duszy Wioletty The Image of Wioletta’s soul | 2015 | 60 cm
x 60 cm | akryl/acrylic

Ariana Karima

Kosmiczny Feniks The Cosmic Pheonix | 2014 | 60 cm x 60 cm |
acrylic/acrylic

Obraz jest przebudzeniem kobiecości, wezwaniem, by pójść za głosem serca. Wyrażanie się głosem, czy to
śpiewając, czy przemawiając, jest Twoim powołaniem.
The painting shows the awakening of femininity. It is a call to follow your heart and expres your voice by singing
and speaking. This is your destiny.
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Sam obraz jest magiczny.
Do jego namalowania dostałam inspirację, podczas jednej z sesji podłączania. Kiedy go malowałam czułam
wyraźne prowadzeniei wzruszenie, bo wiem, że ma on moc transformacji. Już samo patrzenie na niego, daje
nam przypomnienie o tym, że jesteśmy jednością ze wszystkim i budzi wyższą świadomość.
O Reconnection
Pierwotnie meridiany (akupunkturowe drogi energetyczne) w ciele człowieka połączone są ze współrzędnymi wokół całej planety, które przecinają się w znanych miejscach mocy, jak np. Machu Picchu czy Sedona
(w Polsce Wawel, kaplica św. Leonarda). Te współrzędne mają kontynuację również poza planetą Ziemia
i łączą nas z całym Kosmosem. Każde ciało ma własny zestaw linii energetycznych i punków. Mimo, że są
to już tylko resztki tego, co było w dawnej przeszłości, wciąż nam służą jako połączenie z Kosmosem – służą
jako kanały do komunikacji z energią, światłem i informacjami między dużym i małym, mikrokosmosem
i makrokosmosem, między Kosmosem i ludźmi.Kiedyś w przeszłości doszło do przerwania tych linii i ludzie
utracili połączenie z Kosmosem. To nas zahamowało na pierwotnie szybkiej ścieżce rozwoju.
The RECONNECTION odkrywa dla nas “nowe” niewidoczne linie sił, które nas znów połączą z silniejszym
i bardziej rozwiniętym poziomem, niż mogliśmy kiedykolwiek poznać. Te linie są częścią składową ponadczasowego systemu inteligencji, który przyciąga energie, które są podstawowe dla rewitalizujących funkcji
ludzkiego ciała.

This extraordinary picture shows what RECONNECTION is about, a re-connection with the source, with the
universe, with our supersoul.
I recreated the process of connecting a human with everything that surrounds him with the help of a line
system. During the Reconection session, which I do, I activate the energetic lines between the body and the
surrounding Universe, thereby allowing the exchange of energy, light and information.
This activation changes lives, connects us with our potential, expands our awarness !!!
The picture itself is magical.
I was inspired to paint it during one of the connection sessions. When I painted it, I felt a clear lead
and emotion, because I know that it has the true power to transform. Just looking at it
gives us a reminder that we are one with everything and it raises our higher consciousness.
Image reproduction available.

Ponowne połączenie ze źródłem
Reconnection with the source | 2012 |
200 cm x 100 cm | akryl/acrylic

Ten niezwykły obraz, przedstawia na czym polega RECONNECTION, ponowne połączenie ze źródłem, ze
wszechświatem, z naszą Nadduszą.
Odtworzyłam na nim proces łączenia człowieka ze wszystkim, co go otacza za pomocą systemu linii. Podczas
sesji The Reconnection, które wykonuję, aktywizuję energetyczne linie między ciałem i otaczającym Kosmosem, by tym samym umożliwić wymianę energii, światła i informacji.
Aktywacja ta zmienia życie, łączy nas z naszym potencjałem, poszerza się nasza świadomość!!!
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About Reconnection
Originally, meridians (acupunctural energy paths) in the human body are connected with coordinates around
the entire planet, which intersect in known power spots such as Machu Picchu or Sedona (in Poland, Wawel,
St. Leonard’s Chapel). These coordinates have their continuation outside the planet Earth and connect us with
the entire Universe. Each body has its own set of power lines and spots. Although these are only remnants of
what was in the past, they still serve us as a connection to the Cosmos - they serve as channels for communication with energy, light and information between large and small, microcosm and macrocosm, between
the Universe and people. In the past, these lines were interrupted and people lost their connection with the
Universe. It stopped us on the initially fast path of development.
The RECONNECTION reveals to us the „new” invisible lines of power that will connect us again with astronger
and more advanced level than we could ever known. These lines are part of a timeless intelligence system
that attracts the energies that are fundamental to the revitalizing functions of the human body.
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Kosmiczne Drzewa Cosmic Trees | 2013 | 100 cm x 50 cm | akryl/acrylic
Rozkwit The Bloom | 2014 | 70 cm x 100 cm | akryl, kamienie szlachetne/ acrylic, gems

Obraz z innego wymiaru. Dla fascynatów kosmosu, przestrzeni.

Rozkwit w każdej dziedzinie życia.
Obraz wibruje pozytywną energią. Zielony wnosi równowagę, a niebieski spokój, fiolety koją umysł i otwierają naszą świadomość, by doświadczać Siebie.

An image from another dimension. For the Cosmos and space enthusiasts.
Flourish in every area of life.
This picture vibrates with positive energy. Green brings balance, blue peace, purple soothes our mind and
opens our consciousness to experience Ourselves.
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Grzmot Ciszy A Thunder of Silence | 2009 | 60 x 80 cm |
acrylic/acrylic

„Grzmot Ciszy” powstał w magiczny sposób, w natchnieniu, by wyrazić Kosmiczne Korzenie każdego z nas.

Ariana Karima

Kreator The Creator | 2016 | 80 cm x 80 cm | acrylic/acrylic

Jesteś Kreatorem swojego Życia, od Ciebie i tylko od Ciebie zależy jak przebiega twoje życie. Masz w sobie
moc, by zmienić je i tworzyć takim, jakie zapragniesz.

„The Thunder of Silence” was created in a magical way, in inspiration to express the Cosmic Roots of each of us...
You are the creator of your life, it’s up to you how your life goes. You have the power to change it and to create
it as you desire.
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Feniks Wolności The Pheonix of Freedom | 2010 | 60 cm
x 80 cm | acrylic/acrylic

Światło i cień The Light and the Shadow | 2013 | 50 cm x 50 cm |
acrylic/acrylic

Obraz Feniksa powstał, by budzić naszą naturalną umiejętność odradzania się, wstawania z popiołów niczym Feniks. Często w życiu mamy takie momenty, kiedy spadamy na dno po to tylko, by odbić się i wznieść
dużo wyżej niż udawało się nam do tej pory. Ten Feniks odrodził się dla Wolności. Za sobą zostawił kolejne
ograniczenia, które nie pozwalały mu doświadczać swojej Wielkości i Mocy. To wezwanie do przebudzenia,
przemiany duchowej, by doświadczyć naszego nieograniczonego potencjału, prawdziwej Wolności.

Masz zawsze wybór. oscylujesz między światłem i ciemnością. Co wybierasz: Miłość czy Lęk. Jeśli Miłość,
będzie bazą każdej twojej decyzji, cały twój Świat przemieni się zgodnie z wibracją Miłości.
You always have a choice, you are oscillating between light and dark. What do you choose Love or Fear? If
you choose Love- it will be the basis of every decision you make and all your World will change according to
the vibration of Love.

The image of the Phoenix was created to awaken our natural ability to revive and get up from the ashes, like
a Phoenix. Often in our life we have moments when we are falling down only to bounce back and rise much
higher than we have been able to do before. This Phoenix was reborn for Freedom. He left restrictions that
were stopping him from experiencing his full power. It is a call to revive, experience spiritual change and feel
our unlimited potential - true Freedom.

94 | Portfolio © 2017

www.koloryduszy.pl | 95

CONTACT
ARIANA KARIMA
Mobile: 791 930 350
Email: adriana@koloryduszy.pl
www.koloryduszy.pl

FACEBOOK:
www.facebook.com/Ariana-Karima-Art-164029440367508/
INSTAGRAM:
www.instagram.com/koloryduszypl/
PINTEREST:
www.pinterest.com/source/koloryduszy.com/

Wieczna miłość Eternal love | 2015 | 140 cm x 100 cm | akryl na płótnie/acrylic on canvas

