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Sluníčko 

______________________ 

Sluníčko, Božské Světlo, po obloze pluješ, 

svým zlatým paprskem duhu namaluješ. 

S ránem přicházíš, přes okno se díváš, 

celou Zem teplým paprskem zahříváš.  

Jak krásné je Tvé Lásky pohlazení, 

dáváš život Všemu, i této zemi. 

Občas mráček připluje, zakryje Tvou tvář, 

větřík ho odvane, zas vidím Tvou zář. 

Tvé Světlo Života na nás svítí stále, 

jsi tak obrovské, nám se zdáš tak malé. 

Bez Tvé Lásky, Tvého pohlazení, 

umřel by život na této zemi. 

Podej mi Sluníčko, podej ruce obě, 

po paprsku Světla kráčet já chci k Tobě. 

Mé malé srdíčko do Tvého položím, 

Tvé Světlo a Lásku si do něho vložím.  

Tvoji Láskou a Světlem pohladím tuto zem, 

děkuji za dary, jenž dáváš nám všem. 
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Neumírej Lásko 

______________________ 

Neodcházej lásko, neumírej v nás, 

probuď se jak Slunce, jako Světla jas. 

Jsi modlitbou, co zemi uzdraví, 

jsi modlitbou, co všechny křivdy napraví. 

Ty neznáš co je závist, neznáš ponížení, 

jsi Světlem, Harmonií, jsi Osvícením. 

Pomoz otevřít srdce, splnit poslání, 

pomoz srdcím uslyšet Lásky volání. 

Láska naplňuje každičký atom, 

je dynamická, LÁSKA JE ZÁKON. 

Ty jsi harmonií se vším Stvořením, 

jsi Chlebem života, jsi jeho Kořením. 

Jsi bezedný Kalich, z něhož Ježíš pil, 

a Boží manou, jenž lidstvo nasytil.  

Jsi Svatý Grál ve světě hmoty, 

hledejte ho v srdcích, ve světě Čistoty. 

Stvořitel svou Láskou a Tvořivostí, 

vložil tento dar do srdce bytosti. 
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Svatý Grál, to je zázrak života, 

je to Světlo, Láska, Božská Čistota. 

Ať andělé na nebi „Gloria“ zpívají, 

a naše srdíčka láskou objímají. 

Láska je poselstvím míru, 

radosti, štěstí, pokoje a smíru. 

Aby každá duše, co tento svět spatří, 

byla objatá láskou a světlem všech bratří. 

Neodcházej Lásko, neumírej v nás, 

probuď se jak slunce, jako Světla Jas. 

Lidstvo se probouzí, z temnoty vstává, 

Láska ať mu je cestou, ať mu sílu dává. 

 

Do svých srdcí nasávejme zářivý slunce jas, 

a pak toto světlo vydechujme z nás. 

Vydechujme Světlo na tuto zem, 

vydechujme Lásku, žehnejme všem. 

Naplňte Světlem Lásky všechny věznice, 

města, oceány, všechny nemocnice.  

Posílejte lásku tam, kde je jí málo, 

by všechny objala a žít za to stálo. 
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Kde zoufalé srdce po Lásce prahne, 

kde jsou války a krutost, tam kde zloba vládne. 

Kde chamtivost a mamon ničí tuto Zem, 

posílejte lásku bez rozdílu VŠEM. 

Kdyby Láska někdy na Zemi umřela, 

brána našich srdcí by se uzavřela. 

Slunce by zakryl černý mrak,  

na nebi se objevil kříže znak. 

Utichl by zpěv ptáků, život by byl prach, 

zbyla by bída, hlad, bolest a strach. 

Kdyby odešla láska, svět by oněměl, 

plakal by vesmír, slunce i země. 

Kdyby umřela Láska i Naděje, 

plakali by bohové i andělé.  

 

Láska, je Modlitbou, která vše uzdraví, 

vede k Osvícení, Všechno Zlo Napraví. 

Láska je Požehnáním, je Neomezená, 

jen sobectví neví, co Láska znamená. 

Nepočítá křivdy, jenom požehnaní, 

Láska je modlitbou, Láska je dávání.   
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Po objetí Lásky všechny duše volají, 

po životě bez válek, po moudrosti a naději. 

Neodcházej Lásko, nebuď pouhý sen, 

neodcházej Lásko, zůstaň v srdci mém. 

Něžně Tě obejmu, srdíčkem zahřeji 

ať máš Lásko v tom světě naději. 

Ty jsi modlitbou za všechny  přátelé,  

modlí se s námi bohové i andělé. 

Neodcházej Lásko, zazař v srdci mém, 

vždyť nejsi Lásko jen pozemský sen. 

Neumírej Lásko, veď nás cestou v před, 

neumírej Lásko, zachraň tento svět.  
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Víra a Láska 

______________________ 

Když máte pouze víru a láska Vám schází, 

zloba, závist, smutek ten svět doprovází. 

Víra bez Lásky je pouhé snění, 

bez ní na světě pokory není. 

Víra je v mysli - Láska v srdci jest, 

otevřít srdce Lásce je POZEMSKÝ KŘEST.  
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Nemoc je Cesta 

______________________ 

Když přijde nemoc a tělo Vás zradí, 

Stvořitel vždy Vás svoji rukou hladí. 

Přichází po špičkách a stále šeptá tiše: 

„Otevři se Lásce, malá lidská duše.“ 

ON přichází tiše, pomaloučku, 

klepe na bránu srdce potichoučku. 

„Otevři Majiteli svého srdce bránu, 

jinak zabouchám více a dám větší ránu.“ 

Nemocné tělo je Lásky volání, 

prosí o lásku, pokoru a pokání. 

Nemoc přichází, když duše je chorá, 

o lásku prosí, po lásce volá. 

Nemoc přichází skrze skutky, domněnky, 

skrze náš strach, zlobu, myšlenky.  

Duše volá a prosí po odpuštění, 

odpuštění VŠEM duším a porozumění.  

Ve vnějším světě příčiny hledáte, 

na své myšlenky však zapomínáte! 
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Každá buňka v těle je inteligentní, 

všechny reagují na vaše myšlenky. 

Myšlenka je vibrace, co tělo uzdravuje, 

skrze vibrace se hmota (tělo) projevuje. 

Zloba a neláska jsou těžké vibrace, 

buňky nejsou v harmonii a přijdou nemoce.  

Vzniká disharmonie a buňka vadne, 

orgány onemocní a tělo chřadne. 

Když myšlenky Lásky v sobě probudíte, 

tělo zvýší vibrace, tak ho uzdravíte.  

Všem tělesným orgánům lásku posílejte, 

hlaďte je a láskou všechny objímejte. 

Děkujte všem buňkám, za jejich práci, 

také tím zvýšíte jejich vibraci. 

Nemoc není trestem, je duchovní poznání, 

nemoc je Cesta duše, Lásky volání. 

Děkujte nemoci, že se projevila, 

něco děláte špatně, tak Vás zastavila. 

Zastav se a naslouchej Lásky volání, 

učiň ODPUŠTĚNÍ, POKORU a POKÁNÍ. 

Děkuj nemoci, že Tě probudila, 

to Boží ruka Tě Láskou pohladila. 
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„Já jsem Léčitel“ 

______________________ 

„Dal jsem vám domov, a vy ho ničíte, 

volám po Lásce a vy neslyšíte. 

Stvořil jsem pro vás planetu hojnosti, 

ne planetu hladu, válek a krutosti. 

Ničíte svůj domov a vše co jsem stvořil, 

zabíjíte zvířata na zemi i v moři. 

Žádáte o hmotu a stále máte málo, 

žádejte o Lásku, by srdce roztálo. 

Lpíte jen na pomíjivé hmotě, 

žijete bez lásky, žijete v temnotě. 

Dávám Vám život, domov, tuto Zem,  

vesmír, vzduch, moře, dávám vám VŠEM.     

Dal jsem vám  moře, řeky, oceány, 

myslíte si však, že vy jste jejich pány. 

Dal jsem vám stromy, plody, květiny, 

planetu Zemi - váš domov jediný. 

Vy však žijete v pýše, nežijete v pokoře, 

potravu pálíte, házíte do moře.  
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Dal jsem vám rodinu, přátele, svobodu, 

dal jsem vám půdu, chléb i vodu.  

Chladnokrevně v ruce zbraně držíte, 

do srdcí bratrů a sester nimi míříte. 

Jsem ve vašich srdcích, a vy mne necítíte, 

jsem v celém Stvoření a vy mne nevidíte.   

Neslyšíte mé volání: Zničte zbraň, 

JSEM VEŠKERÝ ŽIVOT, s láskou ho chraň! 

        

Ze všeho, co vás naučím, zbraň uděláte, 

ničíte Zemi, války rozséváte.  

Všude kde vkročíte, tam necháte vzkaz: 

Tady bydlí člověk - SVĚTA  KAZOKAZ. 

Dal jsem dostatek potravy, přesto máte hlad, 

dal jsem vám Poselství,  přesto máte strach. 

Dal jsem vám svého Syna, Lásce vás učil, 

člověk  Mého Syna na kříži umučil.  

Ukázal jsem Království nebeské, abyste uvěřili, 

vy však věříte dogmatům, a tak jste ustrnuli. 

Dal jsem vám mozek, rozum, myšlenku, 

by mysl tvořila, zkoumala domněnku. 
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Vaše myšlenky uctívají hmotu, 

zapomínáte na Lásku, Božskou čistotu. 

Vstupte do svého srdce, tam mne najdete, 

myšlenky Lásky ke MNĚ POZVEDNĚTE. 

Vaše myšlenky stále bloudí hmotou, 

obejměte je Láskou, Světlem, Čistotou. 

Co vám mám ještě dáti dcery, synové, 

by probudili jste Lásku, byli bohové? 

Modlíte se ke mně, prosíte o zdraví, 

TO VAŠE  SRDCE  BEZ  LÁSKY  CHURAVÍ. 

Tak jsem vám dal tělo i nemoc, 

ať srdce se probudí, duše volá o pomoc. 

 

TO JÁ  VÁS  VOLÁM,  AŤ SE PROBUDÍTE, 

BUDU TIŠE  ČEKAT, AŽ  MNE OBJEVÍTE. 

Až mne ve vašem srdci jednou objevíte, 

vše na této Zemi Láskou vyléčíte.“ 

Skrze nemoc promlouvá Stvořitel: 

„Já jsem hmota i duše, Já jsem Léčitel.“ 
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Děkuji 

______________________ 

Děkuji Bože za lásku,  

děkuji za dar zrození, 

děkuji Bože za Světlo 

jenž září ve Tvém Stvoření. 

Děkuji Bože za cestu, 

po které kráčí duše má, 

děkuji také za štěstí, 

a lásku co mne objímá. 

Děkuji také za zemi, 

na které mohu pobývat, 

také za všechny bytosti,  

jež láskou mohu objímat. 

Dík za modrou oblohu, 

kterou nad hlavou mám 

i slunce, které hřeje, 

a život dává nám. 
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Děkuji za vesmír, zemi, 

slunce měsíc, hvězdy, 

stále buď v srdci mém, 

bych nesešla z cesty. 

Děkuji za svou rodinu 

i za své přátelé, 

vím, že je Tvůj dar, 

že všechno je dar od Tebe. 

Že jsou to strážní andělé, 

jenž křídly mne chrání, 

že jsou to strážní andělé,  

co učí mě pokání. 

Děkuji také za srdce, 

které jsi vložil v moji hruď, 

v něm našel jsi svůj domov, 

a na věky v něm buď. 
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Marie Magdaléna 

______________________ 

Neskrývám bolest, když vyslovím Tvé jméno, 

drahá sestřičko, Marie Magdaléno. 

Tvé jméno skrývá tolik bolesti, 

pomluv, ponížení a neštěstí. 

Ti, co Tvé jméno poskvrnili, 

je čas, aby je očistili. 

Aby očistili jména všech Žen 

a probudili lásku, jež je ve jméně Tvém. 

Žena byla Bohem pro lásku stvořena, 

ne aby byla mužem zatracena. 

Z lásky Stvořitele přišla na tento svět, 

jako poselství Lásky, jako vzácný květ. 

Protože Ženy jsou stvoření Boží, 

jsou Čisté, Bůh jen DOKONALÉ a ČISTÉ  tvoří. 

Muž, co se této lásky bál, 

jméno Žena zatratil, aby byl král. 

Bál se lásky ženy, by po boku mu stala, 

bál se lásky ženy, co život mu dala. 
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Bál se lásky ženy, co matkou mu byla, 

chránila mu život, rukou pohladila. 

Žena je květina, co ve větru se chvěje, 

je teplým plamínkem, co v chladu zahřeje. 

Žena je motýl, co k obloze se vznáší, 

je něhou a láskou, co život přináší. 

Všem otře slzy, rány ovine, 

děťátko s láskou k sobě přivine. 

Obejme láskou každé poupátko, 

ať je to chlapec nebo děvčátko.  

Její úsměv a slzy víc než slova jsou, 

jsou její Láskou, její Modlitbou. 

Žena je poselstvím Lásky Stvořitele, 

na cestu jí doprovázejí andělé. 

I Kristus, náš Pán a Král, 

i pro něj jsi byla vzácný dar. 

A mistr, při „Poslední večeři“, na lavici, 

umístil Tě po Ježíšově pravici. 

Ve jménu moudrosti a lásky této Ženy, 

staňme se Světlem a Láskou Marie Magdalény 

Světlem Lásky zaplavme zemi 

by zmizela bolest, strach a ponížení. 
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Zrození a smrt 

______________________ 

Na cestu životem jsme dostali dech, 

je Boží láskou, Darem nás všech.  

Život se probouzí s prvním nádechem, 

smrt nás obejme posledním výdechem. 

Když se duše rodí, s hmotou  (tělem) se spojuje, 

když tělo umírá - se osvobozuje. 

Duše je věčná, tělo smrt zahalí, 

smrt je Božská, tak proč bychom se báli? 

Jen na malý okamžik se zde zastavíme, 

pak opět Domů se Všichni navracíme. 

Bůh nás učí poznání pomíjivosti hmoty, 

kráčet s NÍM spolu do Světa Čistoty.  

Učí nás lásce i odpuštění, 

trpělivosti, pokoře, porozumění. 

Stvořitel je Světlo, Lásky požehnání, 

obejme náručí, když splníme posláni. 

Smrt je novým počátkem konce života, 

duše přichází a odchází do Svého Domova. 
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Život je zlomek vteřiny ve Světě Věčnosti, 

prožijme ho s láskou, pokorou a radosti. 

Nač pláč a slzy, když duše odchází, 

to Bůh k nám promlouvá, Bůh nás doprovází. 

Proč bránit duši v jejím putování, 

je svobodná v Lásce i Poznávání. 

Osvobodí se od vězení hmoty, 

odchází do Světla, do světa Čistoty. 

Smrt není trestem, je požehnání, 

je Boží Cestou - Zrození a Umírání. 

Bůh je počátkem a koncem všeho, 

vesmíru, země, života našeho.  

Zrození a smrt, toť  JEDNO JEST, 

je to cesta duše, nejkrásnější z cest. 

Žehnejte duši, co opouští svět, 

by mohla se šťastně domů vrátit zpět.  
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Děti Světla (Halleluja - píseň) 

______________________ 

Poselství Světla neseme Vám,  

Lásku srdce darujem Vám, 

Láska je dar, s ní nikdy nejsi sám. 

Ať žal a bolest pominou, 

my nesem lásku upřímnou, 

stačí otevřít srdce dokořán.  

 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluuuuuja ... 

Nechceme války, chceme klid, 

v lásce se vším na světě žít. 

Mít tátu, mámu ať není pouhý sen. 

Celý svět chceme obejmout, 

na bolest a žal zapomenout,  

ať Láskou září celá tato zem. 

Halleluja ....... 

Nechceme statky, peníze, 

jen žíti život bez tíže, 

žal, bolest v lásku proměnit.  
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Vytvořme svět bez starostí, 

kde není bolest, jen štěstí. 

V srdcích hledejme Lásku, Slunce svit. 

Halleluja ....... 

Ať každý má zde domov svůj, 

a plný lásky je i ten můj 

a úsměvem ať každý zazáří. 

Ať nikdo nemá nikdy hlad, 

my můžeme si klidně hrát, 

to dílo se nám s Láskou podaří. 

Halleluja ....... 

Ať slunce svítí každý den, 

a splní se můj dětský sen, 

ať táta nemusí do války jít. 

Tam někdo stejně jako já, 

co láskou život objímá, 

tak jako já chce svého tátu mít. 

Halleluja ....... 

Ať zbraň roztaví Světla žár, 

ať zmizí pýcha, zloba, svar, 

tak pocítíš Lásky žehnání. 
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Pak na kolena poklekni, 

k Bohu se srdcem pomodli, 

že vyslyšel Tvé Lásky volání. 

Halleluja ....... 

Odpusťte stará zranění, 

život se v Lásku promění, 

a Vaše srdce Láskou zazáří. 

A slůvko: miluji tě, odpusť mi, 

je kouzelné, to každý ví, 

tak kráčet budeme k Lásky Oltáři. 

Halleluja ……. 

Najdeme spolu Lásky svět, 

a kráčet spolu budeme vpřed, 

otevřeme Lásce srdce, už je čas. 

Společně svět uzdravíme, 

všech nemoci ho zbavíme, 

A Láska bude všude v každém z nás. 

Halleluja ....... 

Utřete slzy bolesti, 

vše promění se ve štěstí, 

a nemusíme jen o Lásce snít.  
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Obejmout všechny v souznění, 

odpustit všechna zranění, 

je třeba pouze, pouze v Lásce žít. 

Halleluja ....... 

Poselství Světla neseme Vám, 

lásku srdce darujem Vám, 

Láska je dar, s ní nikdy nejsi sám. 

Ať žal a bolest pominou, 

my neseme lásku upřímnou, 

stačí otevřít srdce dokořán. 
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Lásky volání 

______________________ 

Probuďme, ženy, lásky volání, 

naplňujme tak životní poslání. 

Z Adamova žebra stvořeny jsme byly, 

jako dárkyně života, lásky i síly. 

Žebro chrání plíce a tím i dech, 

a dech je Božím darem nás všech. 

Je darem lásky, co život otvírá, 

bez něj na světě všechno umírá. 

Stvořitel tento dar svěřil Ženě, 

je ochránkyni dechu této Země. 

V bolestech lásky všem život dává, 

v bolestech lásku, úsměv rozdává.  

V nemoci pohladí, v smutku povzbudí, 

s láskou děťátko přivine k hrudi. 

Světlem lásky ženy zaplavme svět, 

otvírejme svá srdce jak lotosový květ. 

Ať jenom Láska zní tímto krajem, 

a život se stane Pozemským Rájem. 
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Boží láska ať nám sílu dává, 

moudrost a něhu srdce rozdává. 

Láska je nektar, léčivá síla, 

uzdravuje, objímá, žehná, je milá. 

Láska je Drahá a přece NIC nestojí, 

je to ta síla, co všechny rány zahojí. 

Ve všech rozměrech je Neomezená, 

Bohem darovaná, v srdcích zrozená. 

Láska NIC nežádá, NIC nechce ZPĚT, 

tak rodí se Nový a Lepší Svět.   

Probuďme ženy Lásky Volání, 

naplňujme tak životní poslání. 

Ať duše se raduje, ať zní Lásky Zpěv, 

staňme se  NADĚJI  pro tento svět. 
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Mír to je Láska 

______________________ 

Mír to je ticho, a svět plný krás, 

mír to je radost a láska v nás. 

Mír to je zpěv ptáků, motýlů ráj, 

zurčení potůčků, zelený háj.  

Mír to je slunce, něha a vánek,  

Mír to jsou hvězdy a klidný spánek. 

Mír to je měsíc, co v noci bdí, 

mír to je spánek, když děťátko spí.  

Mír to je svět bez lidské chamtivosti, 

kde je pokora, skromnost a  lásky je dosti. 

Mír to je svět, kde nevládne pýcha, 

kde jenom láskou tento svět dýchá.  

Mír to je svět, po kterém člověk touží, 

přesto vyrábí zbraně, zabíjí a slouží.  

Mír to je svět, kde nejsou zbraně, 

Mír to je láska, kvetoucí pláně. 

Mír to je svět, kde všude je čisto, 

je to bezpečí, kde válka nemá místo.  
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Kde každý člověk svobodně bude žít, 

kde je pokora, láska, svoboda a klid. 

Mír to je život bez strachu, starosti,  

kdy láskou se objímají všechny bytosti. 

Mír to je život, láska, přijetí, 

je to radost, bezpečí pro všechny děti. 

Mír to je Světlo, Lásky volání, 

Mír to je Láska a Požehnání.  

Mír to je, když bratr bratrem jest, 

je to cesta srdce, nejkrásnější z cest.  

Je to svět bez válek, násilí, krutosti, 

mír to je bezpečí pro Všechny bytosti. 

Je to svět, kde nikdo nemá hlad, 

všude vládne Láska, Pořádek a Lad. 

Mír to je studánka s křišťálovou vodou, 

jsou to rozlehlé lány s bohatou úrodou. 

Mír to je moře i horské stráně, 

potoky, jezera, rozlehlé pláně. 

Kde všechny bytosti svobodně žijí, 

bez smutku, pláče, válek a násilí. 
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Kde motýl přelétá z květu na květ, 

a včelky na louce sbírají med. 

Jsou to zoraná pole, zaseté obilí, 

služba pro všechny, co na zemi žijí. 

Ať v našich srdcích zavládne klid,  

jen tak bude člověk bez válek žít.  

Učiňme odpuštění všem bratrům, sestřičkám, 

probuďme Lásku ve svých srdíčkách.  

Mír to je láska ke každé bytosti, 

mír je jen tehdy, když je lásky dosti.  

Mír to je láska a požehnání, 

mír to je Světlo a Lásky volání.  

Mír to je Láska, co všechno změní, 

je to úcta k životu i Matce Zemi.  

Mír to je domov a lesů háj, 

MÍR TO JE  LÁSKA - POZEMSKÝ RÁJ. 
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Volání duše zvířat 

______________________ 

Všechny živé bytosti smrti se bojí,  

broučci, zvířata, člověk v plné zbroji… 

Mluvíte o Bohu, srdci, moudrosti, 

a zvířatům působíte tolik bolesti.  

Kde je Vaše láska o které mluvíte? – 

- tolik živých bytosti o život připravíte. 

Každý den maso zvířat pojídáte, 

zabít živou bytost, to Vám není svaté. 

Chcete být zdraví - vaše mysl churaví! 

- Že naše maso je pro vaše zdraví? - 

Pojídáním masa, vaše těla chřadnou, 

zdraví se podlomí, nemoci Vám vládnou.  

Zvířecí energií svá těla sytíte, 

každou buňku v těle si ní naplníte. 

Energii smrti máte v mysli, v potravě, 

v dětských hrách, pohádkách, počítačové zábavě. 

Člověk nejí maso pouze pro přežití, 

svůj život oslavuje, by mohl jiný zabití. 
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Pod zvířecími těly se stoly prohýbají, 

lidé se baví, tancují, zpívají, 

pořádají party, grilování, 

zapomněli na lásku?! Životní poslání?! 

Falešnou láskou nás v zimě krmíte, 

pro potěšení nás pak zabíjíte.  

Falešnou písní nás k sobě vábíte, 

klamete nás všude, kde se objevíte.  

Že jsme přemnoženi, se všem omlouváte, 

když skolíte jelena, tak se uctíváte.  

Zvíře bezmocně život obětuje, 

a nikdo mu za to ani nepoděkuje. 

Zabíjíte všude zvířata nevinné,  

ať je to ve vzduchu, ve vodě, či na pevnině.     

Člověk se raduje, DAL SI PRÁVO ZABÍT, 

aby jeho stěny mohla „trofej“ zdobit.   

Energie smrti je kolem vás všude, 

člověk ji vytváří svým zvířecím pudem. 

BŮH STVOŘIL ŽIVOT - LÁSKA NEZABIJE, 

jen člověk stále myšlenkou smrti žije. 
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Duše zvířat volají, o život prosí - 

„Jsme vaši  přátelé, ochránci, pomocníci v nouzi!!! 

Společně s vámi ten svět obýváme,  

proč nás zabíjíte, tasíte na nás zbraně??!! 

My máme také duši, jsme duchovní bytosti, 

obejměte nás láskou, co nezná bolesti! 

Jsme projevem Života, Božské Laskavosti, 

jsme POUZE jinou formou Božské Tvořivosti. 

Žijeme v harmonií společně s přírodou, 

přišli jsme pro zkušenost, nejsme zde náhodou. 

Inkarnovali jsme se na vaši planetě, 

jsme poslové Boží, s láskou nás přijměte!!! 

Před vámi  tuto zem již obýváme 

v harmonií s přírodou život prožíváme.“ 

Otevřete svá srdce, poslouchejte tiše, 

naslouchejte Lásce - VŠE JE BOŽSKÁ ŘÍŠE. 

Žijme život na zemi v lásce, bez krutosti, 

aby „ŽÍT a NECHAT ŽÍT“ se stalo skutečností. 
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