
                      Ich – Wer bin ich? 
 
 
Ich - wer bin ich? 
Ich bin Keiner 
Ich kann ein Jeder sein 
 
 
Ich bin Küntuzangpo, der durch Schauen nicht zu erkennen ist 
Ich bin die Melodie, die durch Zuhören nicht zu hören ist 
Ich bin die Wahrheit, die man durch Greifen nicht erfährt 
Ich bin die Energie, Dir durch Blockieren nicht aufzuhalten ist 
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein 
 
 
Ich bin der Raum zwischen den Gedanken  
Ich bin die Freude inmitten schmerzlicher Momente 
Ich bin das Vertrauen inmitten der Ängste 
Ich bin der Friede inmitten der Kriege  
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein 
 
 
Ich bin das Licht, das die Dunkelheit erkennt 
Ich bin das Ohr des Mitgefühls, welches das Leid hört 
Ich bin die Herzenswärme, die Freude hervorbringt  
Ich bin die Kraft des Geistes, die anderen nützlich ist 
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein 
 
 
Ich bin der Ursprung aller Dinge  
Ich bin die Ausdehnung des grenzenlosen Himmelsraums  
Ich bin das strahlende Licht, das überall hin dringt 
Ich bin der Wind, der Lebenskraft spendet 
Ich bin das Feuer, das den Körper belebt 
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein 
 
 
Ich bin die Zuflucht in dir  
Ich bin der Wert, der sich spontan manifestiert  
Ich bin die Energie, die natürlich und unablässig entsteht  
Ich bin die Aktivität, die mitfühlend dem Nutzen anderer dient  
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein  
 



 
Ich bin die Liebende Mutter  
Ich bin der vertrauenswürdige Freund 
Ich bin die Macht, die vor Feinden schützt 
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein  
 
 
Ich bin Dir Heimat, der du heimatlos bist 
Ich bin Dir Freund, der Du einsam bist 
Ich bin der Schwachen Stärke 
Ich bin der Armen Reichtum 
Ich bin der Spiegel, in dem du dich selbst erkennst 
 
Kennst du mich? 
Ich kann ein jeder sein  
 
Ich - wer bin ich? 
Ich bin Keiner 
Ich kann ein Jeder sein 
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དགྲ་ལས་སྐྱོབས་པའི་སྟོབས་ཤིག་ཡིན། 
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ཁྱིམ་མེད་ཁྱོད་ཀྱི་ནང་ཡིན།    
རོགས་མེད་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་ཡིན། 
ནུས་མེད་ཁྱོད་ཀྱི་ཤེད་ཡིན།    
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