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a všetky Deti Svetla aby Zákon mohol byť Anjel Zeme 
jasajú pre Radosť. ctený a napĺňaný. Vzývame Zem Hojnosti! 
Ó spievajte S ním liečia ľudí Ktorá vlastní 
Nebeskému Otcovi a odstraňujú ich bolesti Zdravie a Šťastie 
novú pieseň: Spievajte ich práci nie je konca, a je mocnejšia, 
Pozemskej Matke, A od nich je mier než všetky jej Tvory. 
celej zemi. všade na Zemi. Chválime túto širokú Zem, 
Nech sa nebesá radujú Daj teda miesto rozšírenú doďaleka cestami, 
a nech je zem potešená, liečiteľom a cti ich, výnosnú, plodiacu, 
nech more buráca pretože ich stvoril  tvoju matku, svätú rastlinu! 
a plnosť Večného Života. Nebeský Otec: Chválime zeme, 
Nech je pole radostné Nenechaj ich odísť od seba, na ktorých pestuješ 
i všetko čo je na ňom: lebo ich môžeš potrebovať. sladko voňajúcu 
Potom sa všetky stromy  Chválime oráčov, dobrú plodinu Matky Zeme. 
v lese budú radovať ktorí pracujú spoločne Chválime dobrého, 
pred Svätým Zákonom. v Záhrade Bratstva, na  silného a dobročinného 
Spievajte poliach, ktoré požehnal Pán: Anjela Zeme, ktorý sa teší 
Nebeskému Otcovi, Ten, kto by obrábal zem z Nebeskej rosy, úrodnosti  
vy, všetky nebesá nebies, ľavou rukou, zeme a hojnej úrody 
a vy, všetky vody, do pravej mu ona bude obilia a hrozna. 
ktoré ste nad nebesami, prinášať hojnosť ovocia, Chválime vysoké pohoria, 
všetky hory a všetky kopce, zdravých zelených rastlín bohaté na pastviny a vodu, 
prudký vietor a zlatého obilia. na ktorých prúdi 
plniaci jeho slovo, Sladkosť a plodnosť mnoho potokov a riek. 
plodné stromy a všetky cédre, bude prúdiť zo zeme Chválime sväté rastliny 
zvieratá a všetok dobytok, a z polí, spolu so zdravím Anjela Zeme, 
lezúce veci a liečením, s plnosťou ktoré vyrastajú zo zeme, 
a lietajúce vtáctvo, a hojnosťou. Ten, kto seje aby nasýtili zvieratá a ľudí, 
králi zeme obilie, trávu a ovocie, aby nasýtili Deti Svetla. 
a všetci ľudia,  seje Svätý Zákon: Zem je najsilnejším 
vládcovia a všetci  Pomáha Zákonu Stvoriteľa Udržiavateľom, 
sudcovia zeme: postupovať. Keď bude svätým Udržiavateľom, 
Mladí muži i dievčatá, celá Zem záhradou, Uchovávateľom! 
starci i deti, potom bude celý fyzický svet Chválime silu mocného 
nech s radosťou spievajú oslobodený od staroby  Udržiavateľa, Zeme, 
Nebeskému Otcovi. a smrti, úpadku a rozkladu, stvorenej Nebeským Otcom! 
Spievajte Pánovi s harfou navždy a navždy. Chválime liečiteľov Zeme, 
a spevom žalmu. Milosrdenstvo a pravda tých, ktorí poznajú tajomstvá 
S trúbkami sa spolu stretnú, bylín a rastlín. 
a zvukom gájd, spravodlivosť a mier Im odhalil Anjel Zeme 
vydajte radostný šum sa navzájom pobozkajú, staroveké poznanie. 
pred Anjelmi. pravda bude vyvierať Pán stvoril lieky zo Zeme  
Nech záplavy na povrch zeme a ten, kto je múdry,  
zatlieskajú rukami: a sláva bude prebývať ich používa. 
nech sa kopce tešia v našej krajine. Nebola voda 
spoločne pred Pánom. ANJEL RADOSTI osladená drevom, 
Vytvorte radostný šum Nebesá sa usmievajú, aby jeho sila 
pre Pána, vy, všetky zeme. zem oslavuje, mohla byť známa? 
Slúžte Nebeskému Otcovi zornice (jitřenky)  A niektorým z bratov 
a Pozemskej Matke spoločne spievajú, dal schopnosť, 
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Svätému Zákonu ich svetlom za dňa, s radosťou a potešením: 
stále a naveky. ani kvôli jasu Príďte do ich prítomnosti 
POZEMSKÁ MATKA im mesiac nedá svetlo: so spevom. 
Cti svoju Pozemskú Matku, ale Zákon bude pre nich Duch Svätého Zákona 
aby tvoje dni mohli byť  večným svetlom, je nado mnou, 
dlhé na zemi. a Nebeský Otec pretože staršinovia 
Pozemská matka a Pozemská Matka ma posvätili (pomazali), 
je v tebe a ty si v nej. bude ich večnou slávou. aby som kázal dobré zvesti 
Ona ťa zrodila, Ich slnko viac nezájde, pre pokorných. 
ona ti dáva život. ani ich mesiac neodíde. Zoslali ma, 
Bola to ona, Pretože Zákon bude aby obviazal tých 
kto ti dal tvoje telo. ich večným svetlom so zlomeným srdcom, 
A jej ho jedného dňa a dni ich smútku sa skončia. aby som hlásal slobodu 
vrátiš späť. Budem sa veľmi radovať otrokom, 
Šťastný si, keď prídeš, vo Svätom Zákone, a otváral im väzenia, 
aby si spoznal ju moja duša bude radostná v ktorých sú zviazaní; 
a jej kráľovstvo. v Anjeloch; Aby som utešil všetkých 
Ak prijímaš anjelov Pretože ma zaodeli trúchliacich, aby som im  
tvojej Matky do odevov svetla, zoslal svätého  
a ak dodržiavaš jej zákony, zahalili ma rúchami radosti. Anjela Radosti, 
ten, kto robí tieto veci, Tak ako zem zrodí  aby som im dal 
nikdy neuvidí chorobu. svoj zárodok krásu namiesto popola, 
Pretože moc našej Matky a tak, ako záhrada olej radosti namiesto žiaľu, 
je nad všetkým. dáva svojim semenám odev Svetla 
Ona má moc vyklíčiť, pre ducha ťažkosti, 
nad telami ľudí tak aj Nebeský Otec aby plačúci mohli 
a všetkých žijúcich vecí. dáva Svätému Zákonu prečkať noc, 
Krv, ktorá prúdi v nás, vyklíčiť ale radosť príde ráno. 
je zrodená z krvi s radosťou a šťastím Ľudia, ktorí  
našej Pozemskej Matky. pred všetkými Deťmi Svetla. kráčali v temnote, 
Jej krv padá z oblakov, V Záhrade Bratstva uvidia veľké svetlo 
tryská z lona zeme, celá zem svieti a tí, ktorí prebývajú 
buble v horských potokoch, svätosťou a hojnou radosťou, v krajine tieňa smrti, 
voľne tečie v riekach pretože tam sú zasiate  na nich bude svietiť svetlo 
na nížinách, semená Svätého Zákona. Svätého Zákona. 
spí v jazerách, Zákon je tým najlepším Zostúpte dolu, vy nebesá, 
mocne zúri zo všetkého dobrého z výšok, 
v búrlivých moriach. pre Deti Svetla: a dajte oblohe, 
Vzduch, ktorý dýchame, Dáva im jas a slávu, aby rozlievala šťastie. 
je zrodený z dychu zdravie a silu telu, Nech ľudia smútku 
našej Pozemskej Matky. dlhý život v spoločenstve vyjdú von s radosťou, 
Jej dych je azúrový s Anjelmi, a sú vedení s mierom: 
v nebeských výšinách, a večnú, nekončiacu radosť. Nech pohoria a kopce 
šumí vo vrcholkoch hôr, Budeme spievať prepuknú pred nimi 
šepká v listoch v lese, Nebeskému Otcovi do spevu, 
vlní sa nad obilným poľom, a Pozemskej Matke, aby mohli mať podiel 
drieme v hlbokých údoliach, a všetkým Anjelom, na svätej oslave, 
horúco spaľuje v púšti. pokiaľ žijeme a jesť ovocie Stromu Života, 
Pevnosť našich kostí v Záhrade Bratstva. ktorý stojí vo Večnom Mori, 
je zrodená z kostí Budeme spievať chválu Slnko nebude viac 
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našej Pozemskej Matky, 
jej skál a kameňov. 
Stoja obnažené nebesám 
vo vrcholkoch hôr, 
sú ako obri, 
ktorí ležia a spia 
pri pohoriach, 
ako modly postavené v púšti, 
a sú skryté v hĺbkach zeme. 
Jemnosť nášho mäsa 
je zrodená z mäsa 
našej Pozemskej Matky, 
ktorej mäso sa ligoce 
žlté a červené 
v ovocí stromov 
a vyživuje nás 
v brázdach polí. 
Svetlo našich očí, 
sluch našich uší, 
oboje je zrodené 
z farieb a zvukov 
našej Pozemskej Matky; 
ktorá nás obklopuje 
ako morské vlny  
obklopujú ryby, 
ako víriaci vzduch vtáka. 
Človek je Synom 
Pozemskej Matky 
a od nej Syn Človeka 
dostáva celé svoje telo, 
tak ako je telo novorodenca 
zrodené z lona svojej matky. 
Si jedným  
s Pozemskou Matkou, 
ona je v tebe 
a ty si v nej. 
Z nej si bol zrodený, 
v nej žiješ 
a do nej sa znovu navrátiš. 
Dodržiavaj preto jej zákony, 
pretože nikto nemôže  
žiť dlho, ani byť šťastný, 
iba ten, kto ctí svoju 
Pozemskú Matku 
a dodržiava jej zákony. 
Pretože tvoj dych je jej  
dychom a tvoja krv jej krvou, 
tvoje kosti sú jej kosťami, 
tvoje mäso je jej mäsom, 
tvoje oči a uši 

sú jej očami a ušami, 
našej Pozemskej Matky! 
Vždy sme ňou objímaní, 
vždy sme obklopení 
jej krásou. 
Nikdy sa od nej 
nemôžeme oddeliť, 
nikdy nemôžeme spoznať 
jej hĺbky. 
Neustále vytvára nové formy: 
Tie, ktoré teraz jestvujú, 
neboli nikdy predtým. 
Tie, ktoré jestvovali, 
sa viac nevrátia. 
V jej kráľovstve 
je vždy všetko nové 
a vždy staré. 
Uprostred nej žijeme, 
a predsa ju nepoznáme. 
Neustále k nám prehovára, 
a predsa nám nikdy  
nevyzradí svoje tajomstvá. 
Večne obrábame jej pôdu 
a zberáme jej plodiny, 
a predsa nad ňou nemáme 
žiadnu moc. 
Neustále buduje, 
neustále ničí, 
a jej pracovná páska 
je ukrytá pred očami ľudí. 
Pretože nikto nemôže  
žiť dlho, ani byť šťastný, 
iba ten, kto ctí 
svoju Pozemskú Matku 
a dodržiava jej zákony, 
Pretože tvoj dych je jej  
dychom a tvoja krv jej krvou, 
tvoje kosti sú jej kosťami, 
tvoje mäso je jej mäsom, 
tvoje oči a uši 
sú jej očami a ušami, 
našej Pozemskej Matky! 
Vždy sme ňou objímaní, 
vždy sme obklopení 
jej krásou. 
Nikdy sa od nej nemôžeme 
oddeliť, nikdy nemôžeme 
spoznať jej hĺbky. 
Neustále vytvára nové formy: 
Tie, ktoré teraz jestvujú, 

neboli nikdy predtým. 
Tie, ktoré jestvovali, 
sa viac nevrátia. 
V jej kráľovstve je vždy 
všetko nové a vždy staré. 
Uprostred nej žijeme, 
a predsa ju nepoznáme. 
Neustále k nám prehovára, 
a predsa nám nikdy  
nevyzradí svoje tajomstvá. 
Večne obrábame jej pôdu 
a zberáme jej plodiny, 
a predsa nad ňou nemáme 
žiadnu moc. 
Neustále buduje, 
neustále ničí, 
a jej pracovná páska 
je ukrytá pred očami ľudí. 


