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Přála bych si rány omýt všem, 

obvazem Lásky ovinout zem, 

lékem Lásky srdíčka uzdravit, 

všechna obejmout, 

všechna pohladit. 

 

 

 

 

 

 



Uzdrav se „bratříčku“ 

 

Teď právě poznáváš smysl svého Bytí, 

teď ses probudil a Boha pocítil. 

Teď se probouzíš.. jsi na této Zemi, 

nemoc je dar.. cesta k osvícení. 

To, co se Ti samozřejmostí zdálo, 

jako sníh ve slunci najednou roztálo. 

Teprve teď v Lásce Ti život začíná, 

nemoc Tě probouzí, srdce Ti otvírá. 

Budeš si vážit každé kapky vody, 

bytosti, obláčků, broučků i přírody. 

Po rose ráno budeš chodit bos, 

naslouchat Božským písním, které zpívá kos. 

Teprve teď uvidíš každé stéblo trávy, 

tak už se nemrač a buď více hravý! 

Obdivuj vše, co jsi kdy přehlížel, 

vše s láskou překonáš, nic nebude svízel. 



Choď do přírody, má léčivou moc, 

neposlouchej zprávy a neptej se.. PROČ ? 

Nemoc Ti napoví: „máš v srdci málo lásky, 

neumíš odpouštět a děláš si vrásky.“ 

Všechny špatné myšlenky ihned vypusť z hlavy, 

jen Láska Tvou duší a tělo uzdraví. 

Tvá duše je Láska, nemoc.. pochopení,  

darem Ti bude Božské uzdravení. 

K uzdravení patří POKORA, ODPUŠTĚNÍ, 

odpouštěj VŠEM, kde cítíš zranění. 

Teď jsi pochopil, že život je hrou, 

že  KAŽDÝ  je láskou, láskou upřímnou. 

Bůh Ti dal čas ke svému zamyšlení, 

MILOVAT, ODPOUŠTĚT.. to je uzdravení 

 

V životě jsou různá vítězství i pády,  

Ty buď jak ten Lotos z Královské zahrady. 

Jak ten květ lotosu, co v bahně koření 



a pak na hladině svou krásou oslní. 

Tvé bahno je nemoc, tak Láskou rozkvétej 

a před vlastním prahem pořádně zametej. 

Ať Tvůj Lotos Lásky na hladině září, 

ať za Světlem kráčí s úsměvem na tváři. 

 

Vše na této Zemi je dar Stvořitele, 

nemoc, rodina, domov, přátelé. 

Za každý den poděkuj v pokoře, 

za život, rodinu, veselí i hoře. 

Užívej života radostně, vesele, 

každý den je nám darem Stvořitele. 

 

 

 

 

 



Loučení 

 

Děkuji „bratříčku“ za těch dnů pár, 

dík za Tvé světlo, teď kráčej dál. 

Byl jsi jedinečný v celém Stvoření, 

pro mne jsi přišel na tuto Zemi. 

Učil jsi mne lásce i odpuštění, 

trpělivosti, pokoře, porozumění. 

Byl jsi mi oporou, přítelem, láskou, 

pozemskou cestou, něhou i vráskou. 

Dík za Tvé světlo, lásku, ochranu, 

dnes Bůh otevřel Tvé duši bránu.  

TAM Božské Světlo Tě Láskou obejme 

a všechnu bolest srdce z Tebe sejme. 

Až já jednou zaklepu na Nebeskou bránu, 

Ty budeš stát ve dveřích Božího chrámu. 

TAM se sejdeme v Lásce, Odpuštění, 

duše se obejmou v Harmonií, Souznění. 



Nyní Tě propouštím, Tvá cesta zde končí, 

žehnám na cestu Tvé duchovní pouti. 

Já tady mám ještě úkolů pár, 

až je dokončím, sejdeme se TAM. 

TAM, kde naše duše svůj Domov mají, 

na cestě Lásky se opět potkají. 

TAM Světlo a Láska nás zcela obejmou, 

dál budeme kráčet cestou tajemnou. 

Tajemná je cesta duše i duchovní svět, 

možná, že se zase někdy vrátíme sem zpět. 

 

 

 

 

 

 

 



Děkuji, že jsi byl  

 

Hledala jsem tě v myšlenkách.. ač smutkem 

uvadaly.. 

hledala jsem tě v slzách.. ač slané se mi zdály.. 

Hledala jsem tě v duši.. ač smutkem zraněná.. 

hledala jsem tě v srdci.. tvou láskou opuštěná.. 

Hledala jsem tvou tvář.. tvé lásky mámení.. 

čekala jsem stále, že mi dáš znamení.. 

Hledala jsem tě na obloze.. sluncem ozářené.. 

hledala jsem tě ve hvězdách.. ač tolik vzdálené.. 

Hledala jsem tě v měsíci.. ač spánkem znavená.. 

seděla tiše..  tmou obklopena.. 

Hledala jsem tě v zahrádce, ve stromech i 

květinkách, 

hledala jsem tě v křesle, hrníčku i vzpomínkách.. 

Hledala jsem tě v domě.. ač nezněl tvůj hlas.. 

hledala jsem tě všude.. a utíkal čas.. 



Hledala jsem tě na cestách, stezkách i pěšinách, 

hledala jsem tě na horách, v potocích i bystřinách. 

Hledala jsem tě ve skalách.. ač cestou znavená.. 

v kameni.. v přátelích, láskou obklopena. 

Hledala jsem tě v mé duši.. má duše smutná byla, 

jako by mne na tom světě jenom půlka zbyla. 

Někdy jsem i ostatním záviděla, 

že oni jsou dva a já jsem osamělá.  

Hledala jsem tě ve snech.. ač různé sny se mi 

zdály, 

pak jsi ve snu přišel.. my se láskou objali. 

V tu chvíli jsem si přála, by ten sen trval věčně, 

tvá náruč plná byla lásky..  lásky neskutečné.  

A pak jsi mi dal sbohem..  odešel jsi někam.. 

a já tady stojím..  na tebe marně čekám.. 

 

Andělé mi láskou srdce objímají, 

ze země zvedají, slzy utírají. 



Dávají mi sílu kráčet cestou dál, 

děkuji JIM za to, tak Bůh si to přál.  

 

Tvou lásku jsem si do srdce dala, 

tam jsem ji vložila a láskou objala. 

Tam tě má láska něžně objímá, 

s tebou si hraje, s tebou usíná. 

 

Děkuji, že jsi byl, dík za světla pramínky, 

děkuji za tvou lásku, za krásné vzpomínky. 

 

 

 

 

 

 

 



„ Pojď ke MNĚ blíž“ 

 

Až zhasne světlo ve tvých očích, 

stíny se ztrácejí.. 

JÁ s tebou kráčím cestou Pravdy, 

Lásky a Nadějí. 

 

JÁ stále po tvém boku stojím, 

v tvém srdci domov mám. 

Vždyť Moji Lásku v srdci nosíš.. 

jen  JÁ to vím a znám. 

 

Smutek, který v srdci nosíš, 

JÁ Láskou zavírám 

a dveře MÉHO království  

dokořán otvírám.  

 

 



Tak neboj se, pojď ke MNĚ blíž, 

vždyť domov je to tvůj, 

zde najde tvoje duše skrýš, 

toť domov  Můj i tvůj. 

 

JÁ náruč svou ti otvírám 

a hýčkat chci tě v ní, 

v MÉ náruči tam najdeš mír,  

jen spi, jen sladce spi.  

 

Až probudíš se, JÁ opět budu 

ve tvém srdci bdít 

a nový sen o životě 

budeme spolu snít. 

 

Andělé Lásky ve tvém srdci 

rozezní píseň MOU, 

 



tak opět spolu budeme kráčet 

cestou tajemnou. 

 

JÁ cestu tvou ti rozzářím, 

bys nezabloudila ve tmě, 

na ní Květy Lásky vysázím, 

v Nich srdce pozná MNE. 

 

Dnes poklekni a pomodli se, 

vždyť cestu ke MNĚ znáš, 

miluj vše a odpouštěj.. 

MOU Lásku v srdci máš. 

 

 

 

 

 



Oltář Lásky 

 

Bůh do našich srdcí Svou Lásku vložil, 

klíč k jeho bráně na Oltář položil. 

Na Oltář Lásky, Odevzdání, Skromnosti, 

Pokory, Odpuštění, Soucitu i Moudrosti. 

Na Oltář Lásky jež v srdcích nám září, 

jen otevřít bránu a Světlem zazářit.  

Ať Živý Pramen ze srdce vytéká, 

mysl se tak zklidní, 

i pýcha člověka. 

 

 

 

 

 

 



Nechť proudy Lásky zaplaví tuto Zem  
 

Bytosti Světla, Bratři a Sestřičky 

ochraňujte mocně náš domov maličký. 

Posílejte Lásku na tuto Zem, 

otevřete srdce bytostem všem. 

Klíčem Pravdy a Lásky otevřete srdíčka, 

vstupte do nich, i když jsou maličká. 

Otevřete všechny zámky, by Láska vstoupila, 

Láska a Světlo všechny probudila. 

Ať zrnka Lásky stále více klíčí 

a člověk je chrání a válkou neničí. 

Lásko milovaná, Lásko upřímná, 

Tvoje Síla nás všechny objímá. 

Uzavři, PROSÍM, válkám všechny brány, 

chraň všechny bytosti.. život milovaný. 

Lásko, jež celý vesmír objímáš, 

Lásko, jež všechna srdce otvíráš, 



mocně TĚ prosím, všem nám pomáhej, 

rozpusť lidskou pýchu, pokoru rozdávej. 

Krása této Země, celého Stvoření, 

je Dechem Božím.. cestou k Osvícení. 

Nechť proudy Lásky zaplaví tuto Zem..  

Boží Světlo a Krása září nám VŠEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Božské pohlazení 
 

Bože na Nebi, náš Pane a Králi, 

Ty jsi v našich srdcích, nejsi někde v dáli. 

Tvá věčná Láska na Zemi pobývá 

a srdce její něžnou píseň zpívá. 

Tolik darů a krás jsi člověku dal, 

pouze Lásku Srdce by sis za to přál. 

Ty jsi zákon Lásky i Spravedlnosti, 

Příčiny a Následků, Pokory a Vděčnosti. 

Ty jsi má smrt, Ty jsi mé zrození, 

Ty jsi můj život.. cesta k osvícení. 

Ty jsi můj přítel, otec i matka, 

můj bratr, sestra, kamarád, kamarádka. 

Jsi můj průvodce, ochrance i učitel, 

Ty jsi má láska, lékař, utěšitel. 

Ty jsi má rodina i moji přátelé, 

Jsi radost a smích, smutek i naděje. 



Všechno na této Zemi Tvým dechem pulsuje, 

rodí se a dýchá, barvami maluje. 

Jsi energií života, Ty jsi Světlo jasné 

a mé srdce nad Tvou Láskou žasne.  

Jsi vše, co vidím i nevidím, Vše co srdce cítí, 

nelze Tě ani slovem vyjádřiti. 

Ty jsi Bůh sám, na Nebi i na Zemi, 

vše co JE, je TEBOU, Božským pohlazením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Já před Tebou Bože svou hlavu skláním, 

v pokoře, odpuštění, modlitbě i pokáním. 

Vše je Tebou - Vesmír i Země, 

zvířata, příroda i lidské plémě.  

Prameny Tvé Lásky na nás stále proudí, 

má duše i srdce se s Tvou Láskou snoubí.  

Vše je Zákon Tvůj, na Nebi i na Zemi, 

Vše je Zákon Tvé Lásky,  

Moudrosti  Stvoření. 

 

 

 



Klanějme se srdcím 

 

Klanějme se srdcím, jenž Bohem dána nám byla, 

TAM je JEHO Láska, Světlo, Moudrost i Síla. 

Klanějme se zemi, jenž Bohem dána nám byla, 

Zemi, kde se v Lásce naše duše zrodila. 

Klanějme se planetě, jenž darem dána nám byla, 

jako matka své dětí nás k sobě přivinula. 

Klanějme se předkům, rodičům i dětem, 

přírodě, zvířatům.. všem co kráčí světem.  

Neklanějte se domům co mají velké brány, 

klanějme se Srdcím, to jsou Boží chrámy. 

Sádrovým sochám se na Zemi klaníte,  

po svých srdcích šlapete, zlobou je ničíte. 

Neživé předměty jsou hluché a slepé, 

srdce cítí.. miluje.. je Božské.. Velkolepé..  

Vše, co člověk stvořil, je pozemskou hmotou. 

Srdce stvořil Bůh.. Krásou, Láskou, Čistotou.  



 

Pozemské chrámy zlatem zdobíte, 

víc než svoje srdce zlata si ceníte.  

Tam, kde je zlato, Boha nenajdete, 

jen v prostotě duše a v srdci hledejte.  

 

BŮH JE VE VŠECH SRDCÍCH, 

JE TO OTEC NÁŠ,  

OTEC VŠEHO TVORSTVA, 

NA VĚKY VĚKŮ V NÁS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bůh dává zdarma 

 

Bůh do našich srdcí svou Lásku zdarma vložil, 

vesmír, slunce, zemi, zdarma pro nás stvořil. 

Zdarma jsme dostali, vzduch, stromy i vodu, 

zvířata, rostliny, bohatou přírodu. 

 

Zdarma nám dal dech i tělo, by život jsme začali, 

zdarma nám dal srdce, by jsme objímali.  

Zdarma jsme dostali rodiče i dětí, 

rodinu, přátelé, svobodu, objetí.  

 

Zdarma dostáváme vše, co Pán Bůh stvořil,  

jen lidská pýcha touží, by se jí člověk dvořil. 

To, co Bůh stvořil, člověk nedokáže, 

jen lidská pýcha stále natahuje paže. 

 

 



Zdarma dostáváme Boží požehnání,  

své Anděly strážné, co nás Láskou chrání. 

Zdarma do přírody lékárnu Svou vložil, 

zdarma pro nás tuto Zemi stvořil. 

 

JEHO  tvořivost nás stále dojímá, 

každým okamžikem svou náruči objímá. 

Bůh Nikdy netrestá, to člověk stvořil trest, 

Bůh nám pouze říká, kde naše cesta jest. 

 

Zdarma seslal Syna.. o Bohu Otci učil, 

potupně na kříži HO člověk umučil. 

Bůh odpouští člověku jeho lidskou pýchu, 

přesto že se dopustí takového hříchu.  

 

Symbol utrpení na hrudi nosíte,  

nedivte se tomu, že stále trpíte. 

 



Noste symboly Lásky, Božské tvořivosti, 

ať je v srdci radost a lásky je dosti.  

 

Bůh zdarma odpouští, když srdcem prosíme, 

za Jeho odpuštění nic mu neplatíme. 

Naše srdce to je přístav Boží, 

to On svoji Láskou v srdci Domov stvořil. 

 

Vstupme do Jeho Domu a Lásku najdeme,  

to je JEHO Oltář, JEMU se klanějme.  

Proč platit za něco, co Bůh Z d a r m a  dává, 

JEMU se klanějme, JEMU čest a sláva. 

 

 

 

 

 



Beskydské stráně 
 

Beskydy krásné, Vy beskydské stráně, 

smutný je dnes srdcím, smutný pohled na ně. 

Kde jsou Vaše stromy, které Vás zdobily, 

kde je domov zvířat, které ve Vás žily? 

Kde jsou Vaše smrky, jedle, borovice, 

už Vás neuvidím.. nepohladím více.. 

Jen řev motorů a pil se lesem ozývají 

a sténání stromů, když k zemi padají. 

Vaše holé stráně už se nemodrají,  

smutkem, tichem a prázdnotou dýchají. 

Tu zkázu smutek a pláč srdce doprovází -  

kdo Vás kdy zachrání, kdo Vás kdy vysází? 

Vy vznešené stromy, už se nevrátíte, 

pro milionové zisky umírat musíte. 

Vy posvátné háje, stromy milované, 

copak lidská chamtivost nikdy nepřestane? 



Místo zrození 
 

Místo mého zrození, s nímž život můj Jsi spojil, 

je místem nejkrásnějším, je místem Tvým i mojim. 

V tom nejkrásnějším místě, jenž ve vesmíru jest, 

tam začala má cesta, jedna z pozemských cest.  

 

Tam Andělé Světla mne Láskou objali, 

mé tělíčko něžně do kolébky dali. 

Světlo co mne objalo, životem mne vede 

a niť mého života kolovrátek přede. 

 

Vstala jsem z kolébky, co u úpatí hor stala 

a s pozemskými anděly na cestu se dala. 

Děkuji andělům, jež lásce k Tobě mne vedli, 

za jejich lásku srdce, kterou mne k Tobě pozvedli. 

 

 



 

Děkuji duši, jež život svůj s mým spojila, 

za lásku a odpuštění, kterému mne učila. 

Také duším co v Lásce za matku si mne vybraly, 

z Boží vůle a Lásky mými dětmi se staly. 

 

Můj nádech a výdech Tvoji píseň zpívá, 

píseň života, v níž Láska přebývá.  

Dík za Světlo života, které jsi mi dal, 

za všechno Stvoření..  Pozemský Ráj. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento léčivý obrázek Vám vrátí harmonii a lásku 

(pozorovat 30 vteřin) 

                                          

                S láskou     Balladyna Pydychová 


