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a všetkých svätých Anjelov ó Stvoriteľ Lásky! ANJEL SILY 
dňa i noci. bolo porozumenie Tvoja, 
Každé údolie a duch,  ó Nebeský Otec! 
bude naplnené keď si usporiadal Cestu bola Sila, 
a každá hora pre každého jedného z nás. keď si usporiadal Cestu 
a kopec budú pokorené; S tvojou Silou pre každého jedného z nás. 
kľukaté budú vyrovnané pôjdeme k ľuďom Aký Skutok je 
a hrboľaté cesty a budeme ich učiť: dobre vykonaný? 
budú vyhladené, dôveruj Zákonu Je to ten, ktorý je vykonaný 
a všetko živé bude vidieť a kráčaj cestami Deťmi Svetla, 
Silu Zákona. svätých Anjelov, Ktoré majú v úcte Zákon 
Chválime ťa, aby si prebýval v tej krajine ako predtým všetky ostatné 
Nebeský Otče, a skutočne budeš veci. Preto ťa prosím 
že si nás pozdvihol. nasýtený zo slávnostnej o najlepší zo všetkých darov, 
Ó Pane, náš Všemohúci, tabule Pozemskej Matky. ó ty najlepší z bytostí, 
Mocný Otče, Teš sa tiež Nebeský Otče! 
volali sme na teba zo Sily Nebeského Otca Aby Svätý Zákon 
a ty si nás vyliečil. a on ti dá vládol v nás 
Z hrobu si vyvolal túžby tvojho srdca. prostredníctvom tvojho 
duše ľudí; Nedovoľ arogancii Anjela Sily! 
udržal si ich nažive, vyjsť z tvojich úst: Približujem sa k tebe 
aby nešli dole do jamy. pretože Nebeský Otec s mojimi vzývaniami, 
Ó Nebeský Otče, vládne svätým Zákonom aby tvoje veľké dary sily 
ty si Zákon; a ním sú posudzované ochránili tvoj 
skoro i neskoro budeme skutky. Nebeský Poriadok, 
hľadať tvojich Anjelov: On privádza do hrobu a tvoju tvorivú myseľ 
naše duše dychtia aj vynáša hore. v nás, navždy. 
po Zákone, naše telo Sila Zákona Budeme ťa chváliť, 
túži po Zákone. činí chudobným Nebeský Otče, 
Rieka svätej Sily je Zákon a činí aj bohatým. ó všemohúci kráľ! 
vo vysušenej Jeho Sila pokoruje A budeme navždy žehnať 
a smädnej krajine,  aj pozdvihuje. tvoju silu. 
kde niet žiadnej vody. On povznáša chudobného Kým budeme schopní 
Naše pery budú chváliť z prachu a budeme mať silu, 
tvoju Silu, kým žijeme, a pozdvihuje žobráka tak budeme ľudí učiť 
budeme vzpínať naše ruky z hnojiska, o týchto Skutkoch, 
v tvojom mene. a dáva im zdediť ktoré majú vykonať 
Budeme zachovávať, trón slávy. s vierou v Nebeského Otca, 
budeme živiť Z Neba zahrmí hrom Pozemskú Matku, 
tvoj Nebeský Poriadok na deti temnoty: svätých Anjelov 
prostredníctvom naplnenia Pán bude súdiť so Silou a všetky Deti Svetla, 
Skutkov. konce Zeme. ktoré obrábajú 
Budeme vzývať Počuj hlasy  pôdu Záhrady Bratstva 
a zvolávať dňom i nocou bratov, ktorí plačú a v túžbe po príchode 
Tvoju svätú Silu v divočine  Nebeskej kosatky 
a tá Sila nám príde  a v neúrodnej púšti: do ich duší a tiel. 
na pomoc; Pripravte cestu Zákonu, Tvoja, 
Bude to, akoby tam  otvorte cesty ó Nebeský otec! 
tisíc anjelov dozeralo Nebeského Otca bola Sila, 
na jediného človeka. a Pozemskej Matky áno, tvoje, 
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Deti Svetla. Milujte aj cudzincov, Tebe, Nebeský Otče 
Kto dokáže spočítať  lebo vy ste boli cudzincami  patrí všetka Sila 
piesok v mori, v egyptskej krajine. a tebe patrí aj milosrdenstvo: 
kvapky dažďa Ľudia hovoria: Pretože svätý Zákon 
a dni večnosti? lepšia večera z bylín odplatí každému človeku 
Kto dokáže vypátrať kde je láska, podľa jeho práce. 
výšiny Neba než vykŕmený vôl, ANJEL LÁSKY 
a šírku Zeme kde je nenávisť. Láska je silnejšia 
a hĺbku a múdrosť? Láskyplné slová než prúdy hlbokých vôd. 
Múdrosť bola stvorená sú sladké pre dušu, Láska je silnejšia než smrť. 
pred všetkými vecami. zdravie a kosti. Milovaný, dovoľ nám  
Človek môže liečiť Slová z úst človeka milovať sa navzájom: lebo 
dobrotou, človek môže sú ako hlboké vody láska je od Nebeského Otca: 
liečiť spravodlivosťou, a pramene lásky a každý, kto miluje, 
človek môže liečiť bylinami, ako plynúci potok. je zrodený z Nebeského Otca 
človek môže liečiť Zákon vyžaduje od teba, a Pozemskej Matky 
Múdrym Slovom. len aby si konal spravodlivo a pozná Anjelov. 
Medzi všetkými liekmi, a mal rád milosrdenstvo Budete sa navzájom milovať 
tento je taký, a kráčal pokorne s Anjelmi. tak, ako Nebeský Otec 
ktorý lieči Múdrym Slovom. Takto vieme, miluje vás. 
A jediný to je, ktorý najlepšie že Anjel Lásky Pretože Nebeský Otec 
zaženie preč chorobu prebýva v nás, je láska: a ten, kto zotrváva 
z tiel oddaných, keď milujeme v láske, zotrváva 
pretože Múdrosť Nebeského Otca v Nebeskom Otcovi 
je najlepší liek a dodržiavame jeho Zákon. a Nebeský Otec v ňom. 
zo všetkých liekov. Milostivá Láska, Nech ten, kto ho miluje, 
Nasledovať svätý Zákon Stvoriteľ Lásky! je ako slnko, 
je korunou Múdrosti, Odhaľ tie najlepšie slová keď vychádza 
dávajúc prosperovať  prostredníctvom tvojej vo svojej moci. 
mieru a dokonalému zdraviu, božskej mysle žijúcej v nás. Bratia, 
ktoré sú obe darmi Anjelov. Povedz Deťom Svetla, buďte všetci jednej mysle, 
My sa k tebe priblížime, ktoré obrábajú pôdu majúc nekonečnú lásku 
ó Nebeský Otče! v Záhrade Bratstva: a súcit jeden pre druhého. 
S pomocou tvojho ctite všetkých ľudí, Nebudeš sa pomstievať  
Anjela Múdrosti, milujte Bratstvo, ani nosiť žiadnu zlú vôľu 
ktorý nás vedie pomocou poslúchajte Zákon. proti deťom tvojho ľudu, 
tvojho Nebeského Príkazu ANJEL MÚDROSTI ale budeš milovať svojho 
a s činmi a slovami Nasledovať Pána blížneho ako seba samého. 
inšpirovanými je začiatok Múdrosti: Ak človek povie:  
tvojou svätou Múdrosťou! a poznanie Svätého milujem Nebeského Otca 
Príď k nám, je pochopenie. ale nenávidím brata, 
Nebeský Otče, Pretože s ním budú tvoje dni je to luhár, 
so svojou tvorivou mysľou, znásobené pretože ten, kto nemiluje 
a učiň ty, ktorý udeľuješ a roky tvojho života svojho brata, ktorého videl, 
dary prostredníctvom budú predĺžené. ako môže milovať 
tvojho Nebeského Príkazu, Všetka múdrosť pochádza Nebeského Otca, 
udeľ rovnako od Nebeského Otca ktorého nevidel? 
dlho trvajúci dar Múdrosti a je v ňom naveky. Ten, kto miluje 
Deťom Svetla, Prostredníctvom svätého Nebeského Otca, 
aby tento život Zákona vedie Anjel Múdrosti miluje aj svojho brata. 
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ani horúce vetry, Ó ty Nebeský Príkaz mohol byť strávený 
ani staroba ani smrť. a ty svätou službou 
Vo vláde Mieru Univerzálna Myseľ! v Záhrade Bratstva. 
budú zvieratá aj ľudia Budem uctievať teba V ríši tvojej dobrej mysle, 
nehynúce, i Nebeského Otca, cesta Múdrosti pramení  
vody a rastliny vďaka ktorému z Nebeského Príkazu, 
nebudú vysychať tvorivá myseľ v nás v ktorom spočíva 
a jedlo života spôsobuje, že posvätný Strom Života. 
nikdy nebude chýbať. Nezničiteľné Kráľovstvo Akým spôsobom 
Hovorí sa, napreduje! je prejavený tvoj Zákon, 
že hory prinesú ľuďom mier Svätá Múdrosť oslobodzuje  ó Nebeský Otče! 
a malé kopce spravodlivosť. všetkých ľudí od strachu, Nebeský Otec 
Bude mier, širokého srdca dáva odpoveď: 
pokiaľ slnko a ľahkého vedomia. dobrou myšlienkou 
a mesiac vytrvajú, Svätá Múdrosť, v dokonalej jednote 
po celé generácie. porozumenie, s Múdrosťou, 
Mier príde dole ktoré sa navždy otvára, ó Dieťa Svetla! 
ako dážď na pokosenú trávu, neustále, bez konca, Aké je slovo 
ako spŕšky,  a nie je získané dobre vyslovené? 
ktoré zavlažujú zem. pomocou svätých zvitkov. Je to požehnanie udeľujúce 
Vo vláde Mieru Je to nevedomosť, slovo Múdrosti. 
bude Zákon silný čo ničí väčšinu ľudí, Aká je myšlienka 
a Deti Svetla ako medzi tými, dobre pomyslená? 
budú mať nadvládu ktorí zomreli, Je to tá, ktorú si 
od mora k moru aj tými, ktorí zomrú. Dieťa Svetla pomyslí, 
až na konce Zeme. Keď bude nevedomosť tá, ktorá pojíma 
Vláda Mieru nahradená  Svätú Myšlienku, 
má svoj zdroj Svätou Múdrosťou, ktorá je najcennejšou 
v Nebeskom Otcovi; potom sa ľúbeznosť zo všetkých vecí. 
On svojou silou a úrodnosť znovu navrátia Takto bude 
pevne stavia hory, do našej zeme Dieťa Svetla rásť 
dáva prichádzať a na naše polia, v koncentrácii 
ránu i večeru, so zdravím a liečením, a v spoločenstve, 
aby sa tešili vo Svetle s plnosťou, a môže si vyvinúť Múdrosť, 
prináša na Zem rieku Zákona, vzostupom, rastom a takto má pokračovať, 
aby ju polial a obohatil, a hojnosťou až kým mu nebudú odhalené  
zmäkčuje zem dáždikmi; obilia aj trávy, všetky tajomstvá 
Padajú na pastviny divočiny, a rieky Mieru budú Nekonečnej Záhrady,  
a malé kopce sa tešia pretekať púšťou. v ktorej stojí Strom Života. 
na všetkých stranách. ANJEL MIERU Potom má povedať 
Údolia sú tiež pokryté obilím; Pretože Zem bude tieto víťazné slová: 
Kričia pre radosť, naplnená Mierom Ó Nebeský Otče! 
a tiež spievajú. Nebeského Otca  Ulož mi za úlohu 
Ó Nebeský Otče! ako vody napĺňajú more. vybudovať  
Prines na svoju zem Vyvolám Anjela Mieru, Kráľovstvo na Zemi, 
vládu Mieru! ktorého dych je priateľský, pomocou dobrých myšlienok, 
Potom si budeme pamätať ktorého ruka je odetá silou. dobrých slov, dobrých  
slová toho, Vo vláde Mieru skutkov, ktoré budú 
ktorý učil dávne Deti Svetla: neexistuje ani hlad ani smäd, pre Dieťa Svetla 
dám mier tvojej ani studené vetry jeho najvzácnejším darom. 
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Pozemskej Matky 
tvojmu telu 
a mier tvojho 
Nebeského Otca 
tvojmu duchu. 
A nech mier oboch 
vládne medzi synmi ľudí. 
Poďte ku mne všetci, ktorí ste 
unavení a ktorí trpíte 
spormi a biedou! 
Pretože môj mier 
ťa posilní a upokojí ťa. 
Pretože môj mier 
je preplnený radosťou. 
Preto ťa vždy pozdravím 
takýmto spôsobom: 
Mier s tebou! 
Preto sa vždy  
takýmto spôsobom 
zdravte navzájom, 
aby na tvoje telo 
mohol zostúpiť Mier 
tvojej Pozemskej Matky 
a na tvojho ducha 
Mier tvojho Nebeského Otca. 
A potom nájdete mier 
aj medzi sebou, 
pretože Kráľovstvo Zákona 
je vo vás. 
A vráť svojim bratom, 
daj im aj svoj mier, 
pretože šťastní sú tí, 
ktorí sa usilujú o mier, 
pretože oni nájdu mier 
Nebeského Otca. 
A každému daj 
svoj mier, 
ako som aj ja dal  
svoj mier tebe, 
pretože môj mier je od Boha. 
Mier s tebou. 


