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Jak Fénix z popela 

vzlétni v sobě docela 

jiná přímá cesta není 

než tvé vlastní pochopení 

Nech se spálit na popel 

abys poznal, co jsi chtěl 

A pak v Pravdě docela 

vyper roucho doběla… 
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Dívej se na svět kolem 

novýma očima 

všechno to uvnitř končí 

a taky začíná 

Dívej se na svět 

očima Lásky 

pak znova vrátíš se 

a spadnou masky 

to v sobě máš zdroj 

tak navždy se s ním spoj 

 

A nehleď kolem sebe 

teď v nitru spatříš nebe 

A až sejmeš z ramen kříž 

pak i venku nebe uvidíš 

záleží, kdy ty sám budeš chtít 

zas probudit tu mír a klid… 
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Sedni si do trávy a vnímej 

jak rozhořel se svět 

sedni si do trávy a vnímej 

pochopíš to hned… 

Co důležité může býti víc 

než být vším a být nic? 

 

 

 

Rodím se ze sebe každičkou vteřinou 

duší jsem čistou a nevinnou 

v srdci svém znovu se rozplynu 

rozpustím vinu i nevinu 

srdce mé touhu má za sebe 

spirálou vystoupat do nebe... 
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Tvořím už sama a mám 

sílu nesmírnou 

Boha jsem dostala dar 

moc tu Vesmírnou 

Život jak v Ráji 

co nepozná už stín 

My setkali se v máji 

a pryč je tisíc vin 

Tvořím už sama 

a žití mé má řád 

To Láska vede mě 

už napořád… 

 

 

Dějí se zázraky 
ze slunce za mraky 
Kdo nechce nevěří 

zázrak je pápěří 
Nehledej očima, 
co v nebi začíná 

To skrze tebe 
přinesu nebe… 
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Tvé víno jsem, co zraje ti 

dál a hloub 

ty konečně svobodně můžeš 

se nadechnout 

Jsem žena tvá a opora 

co sis přál 

a nechybí mi pokora 

jít dál 

Tvé víno jsem co zraje ti 

a na cestu ti svítí 

teď zruším všechna prokletí 

 ...,jsem tvé bytí... 

 

 

Nádherná krajina 
Vesmír se prolíná 
tvá vnitřní prostota 

lásky je čistota 
Nehledej už nic 
není co ti říct 

všechno dávno víš 
tak se v nitru ztiš 

a skrze sebe 
nech přijít nebe… 
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Vidím tě svým srdcem 

…jsi tak čistý a nádherný 

Krásy má se dotýkat srdcem 

…a tak se tiše dotýkám… 

Dotýkám se sama sebe uvnitř 

a vím, že ve mně spíš i bdíš 

a hlídáš moje sny 

že tiše probouzíš se do mých rán 

A ráno až procitnu 

setřeš rosu z mých řas 

usměješ se sladce 

a řekneš Vítej lásko 

tak dlouho jsem tu stál… 

 

Osvobozuji naši bolest svou čistou láskou 

a prosím, teď už navždy odpustit smíš 

Tak dlouho hráli jsme s tou sázkou 

ale teď už stejně jak já víš 

Slova jsou zbytečná 

nejsem už netečná 

Otvírám ti srdce 

nastavuju ruce 

jsem to já 

nádherná 

hraj 

jsme  

RÁJ 
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Znovu vstávám a jitro opírá se do mých řas 

a nový úsvit v duších oba čeká nás 

A není to čím dříve jsme se protnuli 

teď v Božství v sobě jsme tu oba splynuli 

jen slunce pohrává si s mými víčky 

a tiše šeptá moudro za slovíčky 

Já našla v tobě bytost Boží nádhernou 

i já mám v sobě tichou sílu nezměrnou 

A tak prosím sluncem svým mě hřej 

zas jak dítě v ráji blaženě se směj 

Já ležím tu tak přirozeně nahá 

to láska naše čerstvá je a vlahá 

a otevřený našich duší světla chrám 

teď oddáme se v Ráji našim hrám 

a pro všechny co budou vnitřně cítit 

tu jak proud světla navždy budem svítit… 
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Spočinula jsem na vlnách ticha 

a vnímám, že líp se mi zas dýchá 

to nebeský mě potkal dar 

a chybělo jen slůvek pár 

co na oltář mi anděl složil 

můj vnitřní svět tu znovu ožil 

a sevřením už nechci znít 

co bránilo mi sebe žít 

už zahlédla jsem lásky svit 

a vím, kým jsem a dál chci být 

ve svém tichém já tu spočívám 

a jen přítomností se zachvívám 

už nebudu si stavět v sobě zeď 

mé štěstí tady je a teď... 

 

Zvednu se a letím 

zářivou oblohou 

už žádné zemské věci 

 na mě nemohou 

Zvednu se a letím 

 k slunci výš 

neboj se a pusť se 

mám tě blíž 

Zvednu se a letím 

s tebou dál 

před námi je pohár 

svatý Grál... 
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Jak krůpěj rosy stékám tu po stěnách 

přemýšlím, co krásného je na ženách 

teď ke tvým ústům žhavým už se blížím 

a potají se k ženství svému plížím 

zkoumavě přemýšlím o mužích 

zda také spát mohou na růžích 

jsi mi tak blízký a přitom jiný 

házet zas kamenem chce se mi z viny 

touha jsi má a přitom se bráním 

a tak se v nitru svém bolestně zraním... 

a přitom vždycky jsem láskou tvou žila 

jen jsem snad do strachu zabředlá byla 

Jak krůpěj rosy stékám si tu po stěnách 

a poznávám, že už z tebe nemám strach 

na ústa žhavá dopadnu teď z výšky 

žárem se rozpustím ve vášni knížky 

kterou teď budeme spolu už číst... 

Jsi pro mě muž…nepopsaný list... 
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Otevři oči člověče 

jsi voda, co v nitru neteče 

myšlenek mlhavý proud 

brání ti po vodě plout 

trochu se nad sebou zamysli 

přestaň se zabývat nesmysly 

Otevři oči už člověče 

bez tebe život ti uteče 

usměj se třeba jen na chvíli 

tak jak tě andělé stvořili 

nestav si před sebou zeď 

žij tady a teď... 

 

 

V tanci kouzelného žití 

teď zalesklo se naše bytí 

My oddali se rytmu Vesmíru 

a on nám šije žití na míru 

Jsme oba už teď v Jednotě 

a sebe vrátili jsme Nicotě 

To blažený je navždy Ráj 

a pro nás věčný máj… 
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V tanci životem nestůj za plotem... 

 

Ego se spletlo…všechno je světlo... 

 

Když strach ze smrti odhodíš, sám v sobě se zas narodíš... 

 

Poděkuj Vesmíru...sám sis ušil život na míru… 

 
Neschovávej se za plotem…otevřený jdi životem… 

 
Bolest je klíč do Ráje… 

 
CÍL je CESTA a CESTA je CÍL...kolikráts tu byl... ??? 

 
Bez lži na tváři tvá hvězda zazáří... 

 
Pravdivý buď k sobě, prozřeš v čisté róbě... 
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Každý má svou vlastní cestu, nechtěj nosit cizí vestu... 

 
Možná může někdo zavřít tvá ústa, nemůže však zavřít tvé srdce... 

 
Proč jsi tady a proč jsi tu vždycky byl? Ne abys přežíval, ale abys žil! 

 
Utrpení není to jen ze své slepoty vypadli jsme z JEDNOTY... 

 
Vzhlížíš-li k nebi v této době věz, že nebe můžeš míti v sobě... 

 
Kdo pocítil, kým je a není, už nespoutá ho lidské chtění... 

 
Můžeš smazat moje slova jako spam, nesmažeš však lásku, kterou v srdci mám... 

 
Tak dlouho jsi hledal nebe až našel jsi sám sebe... 

 
Děkuj za všechno co máš...máš všechno… 

a zdá-li se ti, že nemáš nic…děkuj za to, že JSI… 
Máš-li sám sebe...pak máš opět vše... 
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Pomáháme lidem na jejich cestě k uzdravení. 

 
Uzdravujeme energiemi nemoci těla, duše i nepříznivé okolnosti v životě. 

 
Léčitelé a duchovní průvodci 

 

 

 
 

Tel: 774 515 909 
E-mail:  

 
 
 
 

Tel: 732 331 714 
E-mail:  

 
Oáza uzdravení 

Svatonice 4 
398 18 
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