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Tilan pyhittämisen affirmaatio:

Jumala on ääretön kaiken takana ja kaikkeudessa värähtelevä 
Voima. Jumalallinen tietoisuus on Voimaverkko, jossa kaikki Elämä saa
alkunsa. Voimaverkossa kaikki oleva kutoutuu yhdeksi. Kutsun 
Jumalaa ja Jumalallista tietoisuutta olemaan läsnä minussa tässä 
hetkessä. Voin kohdata Jumalan itsessäni kuuntelemalla sisäistä 
hiljaisuutta sydämessäni.

Äärettömässä Jumalallisen läsnäolon kehässä, joka ympäröi minua, 
minä vakuutan:

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Harmonia, joka saa kaikki 
sydämet värähtelemään onnea ja iloa. Ketkä valitsevat astua sisään 
tähän tilaan, tuntevat Jumalallisen harmonian värähtelyn.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on rakkaus. Jumala on Rakkaus, 
joka ympäröi kaikkia olentoja ykseydellä. Tämä huone on täynnä 
Rakkauden läsnäoloa. Elän, toimin ja olen olemassa tässä rakkauden 
värähtelyssä. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat 
rakkauden puhtaan ja pyhän läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Totuus. Kaikki mitä täällä on, 
kaikki mitä täällä puhutaan, kaikki mitä täällä ajatellaan, on 
ilmentymää totuudesta. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, 
tuntevat korkeimman totuuden läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on oikeus. Oikeus vallitsee tässä 
tilassa. Kaikki täällä harjoitetut teot ovat oikeuteen perustuvia ja siitä 
innoitettuja. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tulevat 
osalliseksi oikeudenmukaisuudesta.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Jumalan hyvyys, mikään 
pahantahtoinen ei voi tulla tänne. Jumalallinen hyvyys asuu täällä. 
Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen 
hyvyyden läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Jumala, Elämä itse. Jumala on 
elämä, joka ilmentyy kaikissa olennoissa. Se on kehon ja mielen



terveyttä. Ketkä valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat 
jumalallisen elämän ja terveyden läsnäolon.

Täällä on vain yksi läsnäolo, mikä on Jumalallinen vauraus. Ikuinen 
Voima saa kaiken kasvamaan ja kukoistamaan. Jumalallinen vauraus 
ilmentyy kaikessa, mitä tehdään ykseyden tietoisuudessa. Ketkä 
valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen vaurauden ja
runsauden läsnäolon.

Olen harmonisessa värähtelyssä universaaleissa virtauksissa viisauden,
voiman ja ilon taajuudella Jumalan siipien esoteerisen symbolin 
kautta. Jumalallisen viisauden läsnäolo ilmentyy täällä. Ketkä 
valitsevat astua sisään tähän tilaan, tuntevat jumalallisen ilon 
läsnäolon.

Kaikkein täydellisimmässä alemman itseni ja korkeamman 
Jumalallisen itseni välisessä yhteydessä pyhitän tämän tilan kaikkein 
täydellisimmäksi ilmaisuksi kaikista jumalallisista ominaisuuksista, jotka
ovat minussa ja kaikissa olennoissa. Ajatteluni energiat ovat 
Jumalallisia voimia minussa, jotka täyttyvät täällä ja jotka säteilevät 
kaikkiin olentoihin, muodostaen tämän paikan kaiken hyvän, 
hyväntahtoisen ja vauraan jakamisen ja vastaanottamisen 
keskukseksi.

Rukous:

Kiitos, että tämä huone on täynnä Jumalallista läsnäoloa.

Kiitos siitä, että saan elää ja toimia kaikessa värähtelevän 
voimaverkon osana. 

Kiitos siitä, että saan elää osana yhtä pyhää Elämää, totuudessa, 
terveydessä, vauraudessa, rauhassa, viisaudessa, ilossa ja 
rakkaudessa.

Kiitos siitä, että kaikki tänne saapuvat saavat tuntea Jumalallisen 
Voiman läsnäolon.



Kiitos siitä, että olen harmoniassa, rakkaudessa, totuudessa ja 
oikeudenmukaisuudessa kaikkien olentojen kanssa. Aamen.

Vahvistus: 

Ikuisesti sädehtivä Voimaverkko avautuu minussa. Minä olen osa yhtä 
pyhää elämää tässä ja nyt, puhtaassa läsnäoloni hetkessä. 

Minä olen Valon soturi, minun nimeni on Se rakkaus, joka Sinä olet. 

Minä olen ikuinen valo, minun nimeni on se Ykseys, joka Sinä olet. 

Minä olen Yksi Elämä, minun nimeni on Se, joka sinä olet. 

Kiitos Kiitos Kiitos



1. Tähtien laulu

Nyt minä tahdon laulaa
tähdistä soitetun laulun
tähdistä soitetun laulun
joka kaikille kansoille soi

Nyt minä tahdon pyytää
Tähdistön pyhää rauhaa
Tähdistön pyhää rauhaa

joka kaikille armon toi

Nyt minä tahdon laulaa
tähtien äitien laulun
tähtien äitien laulun

joka kaikille lapsille soi

2. Kristallivalo 

Kristallivalo kaukaa loistaa
Kristallivalo kaukaa loistaa

Metsän reunat kaiun toistaa
metsän reunat kaiun toistaa

Äänetön henki siellä kulkee
äänetön henki siellä kulkee

Kristallivalon kanssa kulkee
kristallivalon kanssa kulkee

Vanhat haavat sillä hoitaa
vanhat haavat sillä hoitaa

Sielun valon maille johtaa
sielun valon maille johtaa



3. Rukous

Suo sydämeni soittaa 
äidin laulu rakkauden

Kuin puhtaan lapsen silmin
tai iltaperhosen

Suo kätten työni toistaa
laulu puhdas lempeyden

Kuin puhtaan lapsen silmin 
tai iltaperhosen

Suo polku täältä johtaa
luokse luojan rakkauden

Kuin puhtaan lapsen silmin
tai iltaperhosen

4. Tahdon olla virtauksessa

Tahdon olla virtauksessa
yhden pyhän sydämen

yhden pyhän sydämen yhden pyhän sydämen
joka maailmaa valaisee

tahdon olla kirkkaudessa
puhtaan kristusauringon

puhtaan kristusauringon puhtaan kristusauringon
joka sydämessä on



5. Parannuslaulu:

Mie pyyän tauit pois
Mie laulan vaivat pois

Että sie paranet
Että sie paranet

Jotta elämäsi ois
Jotta elämäsi ois
Kirkas ja ilonen
Kirkas ja ilonen

Sie annat tauit pois
Sie päästät vaivat pois

Että sie paranet
Että sie paranet 

6. Valo

Kaukainen valo
jostain kutsun kuulla saat

sillä ääretön lie käy lentämään
astu hiljaisin jaloin

maailmasi väräjää
nosta valo valo valo

elämään!

Kaukainen valo
kaiun sydämeesi saat

nouse kirkkauden siivin rientämään
astu askelin aroin

kun et pohjaa alla nää
nosta valo valo valo

elämään!



7. Voiman kutsu

Susi juoksee rajan takkaa
Hirvi kulkee pellon poikki

aurinko laskee länteen ja 
aurinko laskee länteen

Kuusta minä kullaksi kurkotan
kuusta minä kullaksi kurkotan

Kettu kiertää kedon poikki
korka liitää ilman halki

aurinko laskee länteen ja 
aurinko laskee länteen

Tähdet minä paulaksi taivutan
Tähdet minä paulaksi taivutan

Tuuli tyyntyy lempeäksi
ilman pyyän pehmeäksi

aurinko laskee länteen ja 
aurinko laskee länteen

Maasta vitsan sorjaksi suostutan
Maasta vitsan sorjaksi suostutan

Kuusta kutsun kullat tänne
Veestä pyyän suojaksemme

Aurinko laskee länteen ja
Aurinko laskee länteen

Taivaanvoimat matkalle valjastan
Taivaanvoimat matkalle valjastan



8. Parantajan laulu

Ikaroksen Siiven iskuin
lennä ajan tuolle puolen

tuonen joen rannan luokse
riennä lapsi paljain siivin

Nousee vielä uusi päivä
väistyy raskas tumma säilä
maljan juomme yli meren
synnyinseuduin isäin veren

Gerberoksen sydän vuotaa
nosta miekka valon puolen

tuonen joen virran poikki
juokse vanhus paljain jaloin

Nousee vielä aika uusi
kauas kuuluu tumma laulu

Graalin maljan sydän veren
kultakääreet aikain meren

Toinen laulu ajan takaa
ikuisesta kuiskaus kiirii

täällä asun täällä makaan
linnani rakennan uusiin pilviin

nousee vielä uskon aika
nousevat maasta suuret sielut

taidan takaa tähtivöiden
lennän läpi galaksien



9. Lapin Henki

Kun maasta vaivaiskoivujen
kasvaa voima pohjoinen

mä loitsin kautta tähtivyön
ja laulan halki pakkasyön

laulu kantaa tunturiin
niin nousee voima sointuihin

Oon lapsi jään ja hankien
käyn luona Pohjan loimujen

Kun rummun rytmin herkän lyön
sen voima taittaa talviyön
on kylmä tumma ääretön 

käy taivaankantta äänetön

Oon noita taivaantulien
saan voiman maasta varpujen
kun nousee loitsu korkeuteen

saan juuret routaan sammaleen
sielussain voima auringon

se keskiyöllä taikaa on



10. Pyhän Hengen rukous

:Puhdista meidät Pyhä Henki

Sinun valollasi meitä johdata

Nostata meidät ja pelasta

tässä maailmassa pohjaan painuvassa:

Kirkasta meidät Pyhä Henki

Sinun Rakkaudessa meidät uudista

Puhdista meidät ja paranna

tästä surun taakan viitan harmaudesta

Uudista Meidät Pyhä Henki

Sinun sydämessä salli asua

Johdata meidät ja armahda

Synnin taakoista ja mielen haureudesta

Kosketa meitä Pyhä Henki

Kristallisen Pyhän tulen voimalla

Asu sieluissamme astu rinnallamme

Täytä sydänhuoneet armon valolla

Hiljaisuuden Pyhä rauha osanamme

Tyhjiin käsiin Armon lahjat ojennat

Päivällä ja yöllä ole turvamme

Nöyryydellä sielun haavat puhdista

Ehjäksi saamme maailmamme

Sinun Pyhyytesi Valon voimalla

Kirkasta meidät ja puhdista

astu elon viimehetkeen rinnallamme



11. Valkoinen Liekki

Kultainen polku luokse hengen ovien

Kaukainen kutsu kuuluu luokse sielujen

:Ei enää pelkää julmaa sielun kuolemaa

Ken valon kanssa matkaa kauas ajan taa:

Kaukainen ääni ohjaa maahan enkelten

Tiesi kuljet nöyränä kuin lapsonen

Kristalliristin luona Jeesus odottaa

Perille hän meidät kaikki opastaa

Kultainen polku enkelten ja sielujen

Johtaa valoon mahti voiman herrojen

Puhtaaksi pesee, vapahtaa ja parantaa

Ei maailman taakat seurata saa rajan taa

Kristalligraali, kultaristit Pyhien

Loistaa valo meille arkkienkelten

Kaukainen kutsu kuuluu luokse sielujen

Kultainen polku luokse hengen ovien

Rukoukset Pyhät valat lausutaan

Hengen kaste kristallinen parantaa

Luojan laulu kantaa kauas ajan taa

fyysisyyden raskaan taakat vapauttaa

Valkoinen liekki palaa maailmat valaisten

Sielussa kuiskaus kuutsuu äärettömyyteen

Olemme yhtä suurta Pyhää Elämää

Henki kipinäksi suunnitelmaan jää



12. Valkea kotka

Kun valon voiman tuntee
kerran kulkee 
siivin valkoisin

Kuin kotka lentää halki
tumman taivaan 

tähtitarhoihin 

Jos kotka valkoinen 
oi luojan luota

meille siunakusen 

Lennä lennä silloin 
aamun saakka
meitä suojaten

Vain valon voima kulkee
kerran tuntee

suuren vapauden

Loista kultaa 
toista aamuun silloin

Luojan lupauksen

Tuo kotka valkoinen toi
Luojan luota

meille suojauksen

Huuda tuuleen lennä 
ylle vuorten

meitä siunaten



13. Minä olen terve

Minä Olen Täydellisen Terve ja puhdas
Minä Olen Täydellisen Terve ja puhdas

Minä Olen Täydellisen Terve ja puhdas
Minä Olen Täydellisen Terve ja puhdas

Minä olen Sielun Kirkas ääni
Minä olen Sielun Kirkas ääni

Minä olen päivä joka kaikille koittaa
Minä olen valo joka pimeyden voittaa

Minä olen syvyys joka kaikkia kantaa
Minä olen voima joka elämän antaa

14. Tämä hetki 

Tämä hetki on täydellinen
Tämä hetki on onnellinen
Tämä hetki on pyhä yksi

Sinun sielu on täydellinen
Sinun sielu on onnellinen
Sinun sielu on pyhä yksi



15. Voimalaulu

Pyydän voimaa noutaa taivaan kannen päältä, 
avaimen mi tuonen portit aukaisee

Pyydän valtaa nostaa valoon sielut sieltä 
luojan luokse parannukseen ikuiseen

Pyydän rakkautta työni loppuun saattaa, 
hornan kannen lasken jälleen paikoilleen.

Pyydän valoon pyydän valoon kaiken täällä 
missä tuskan aallot meitä vallitsee

Pyydän voimaa tehdä rauhan vetten päällä 
aallon alle suuntaan valon ikuisen

Enkeleiden laulu silloin kaikuu täällä 
päättyy suru kipu tuska sielujen

Pyydän rakkautta sielut valoon saattaa, 
kestävyyttä jaksaa mahti manan maan 

Pyydän suojelusta turvaa työni taakkaan, 
kirkastusta ylle lasten laskemaan 

Pyydän maata pyhää jalkojemme alla,
ikivanhaa viisautta jakamaan

Tuli rakkauden kaiken turhan polttaa, 
tuhka maahan lepoon syvään saatetaan

Pyydän ilman henget mahtavaksi täällä, 
jotta siivet kantaa kauas rajan taa

Meren vaippa peittää haavat maamme päältä, 
syvä rauha tulla silloin tänne saa!



16. Tuonelan joen ylitys

Tuonen hiljaisuuden huoneet 
edessämme kun aukeaa

Loistaa hiljaa kultaa toisen 
valon luokseen lankeaa

Kaukaa äänen uuden kuulen 
kanssaan silloin kun laulaa saan

kristallista siltaa kuljen 
askelmat mua johdattaa

Tähtiin kirjoitettiin varmaan 
meidät henki näin pelastaa

Valo voiman tunnen hartaan 
hiljaisuuden ylle saan

Kautta tyhjyyden kun kuljen 
maailman ääriin tulla saan
Kerran silloin kotirantaan 
venhe tuonen kuljettaa

Siskot veljet valon rakkaat 
luonaan onneni vielä saan

kotimatka armas alkaa 
polku tuttu tunnetaan

Kuljin kauan ja kauas jouduin 
saavuin vieraisiin maisemiin

Maailman ääriin kutsun kuulin 
löysin voimani takaisin

Kautta tähtien kun kuljen 
avaruuteen saan vaeltaa

yksinkertainen on ääni 
joka matkaani opastaa



17. Kauan sitten maailmaamme luotiin

Kauan sitten maailmaamme luotiin 
kutsu enkeleiden valon kaukainen
johtaa meitä hengen tielle suotiin 

luokse valon rakkauden ikuisen

Enkeleiden siivet meitä kyllä suojaa 
matkallamme maassa ikivarjojen

ylistäkää rakkautta kaiken luojaa, 
kiitollisna saapuu valo sielujen

Rakkaudesta joka hetki tänne luotiin 
matka pyhä viisauden salojen

Siksi yksi sävel sydämiimme suotiin 
jotta jaksaa sielu maassa varjojen

Vielä kantaa ääni pimeydessä kuuluu 
kutsu läpi manan majojen

yksi pyhä lupaus syvyydessä 
väistyy varjot tieltä Valon lapsien

18. Lempeät tuulet

Lempeät tuulet kun jälleen puhaltaa. 
Kauas taa vuorten kun aika katoaa. 

Silloin kuulet jos avaat sydämen. 
Heleän laulun ja kutsun valkoisen.

  
Sumussa kuljet kuin jotain etsien. 

Sydämen äänet loi laulun valkoisen. 
Kenpä silloin oi vastaamatta ois 

jos Jumalainen pyytää meiltä jotain vois.

Levitä siivet ja niillä lentää saat. 
Allasi tunnet nää kaikki tutut maat. 

Salaisuuden jos avata näin sois.
Silloin ei häipyisi toivo täältä pois.



19. Kultalangalla yö ompelee

Kultalangalla yö ompelee, 
taivaan kankaalla nimet kirjailee
kenpä koskettaa lankaansa saa, 

sielu taivaassa runon kirjoittaa

kultalanka on hius enkelten, 
kokoon ompelee ihmissydämen
tätä maata ja sielun maailmaa, 

siipi enkelin suojella saa

hiuksen hienolla yö kirjailee, 
sielun kohtalon tällöin vallitsee
lanka elämän niin hauras ois, 

aamu valkenee ja taika on pois

sielu valossaan kiertää jo maan, 
silloin huomata paljon uutta saa
kastepisarat vielä kimmeltää, 

äidin kyyneleen lehden päällä näät

suurin rakkaus on valo rajaton, 
äidin sydän on syli loputon

meitä suojaa ja auttaa tää maa, 
äiti lapsissaan rakkauden saa



20. On Musta Yö

On musta yö
ja tähdet katoaa

ja aikain merten taa
saa sielu matkustaa

U ali ei, u ali ali ei, u ali ali ei, U ali ali ei...

Käy etsimään
ei sielu yksinään

vaan kanssaan pimeään
yksi tähdenlento jää

U ali ei, u ali ali ei, u ali ali ei, U ali ali ei...

Niin rajaton
sen tähden valo on

ja lempeys suunnaton
on rakkaus pohjaton

U ali ei, u ali ali ei, u ali ali ei, U ali ali ei...

On musta yö
ja turvan sielu saa

jää valon rauhan maa
suurin voima parantaa

U ali ei, u ali ali ei, u ali ali ei, U ali ali ei...



21. Luojan Kukka

Olen pieni mutta kallis Luojan kaunis kukka vaan 
Täällä kasvan loistan laulan iloiten

:Kerran kutsun kuulen suuren Luojan valoon saapumaan
silloin riennän luokse valon sielujen: 

Olen keskenräinen ja heikko yksin kulkemaan
siksi kuljen kanssa valon enkelten

:Kerran loistan valossani luona Luojan lapsien
silloin suojaan muita tiellä tuskien:

Olen valossani vahva kaunis kukka jäisen maan
laulan laulun läpi ilon kyynelten

:sillä Ristin luona Jeesus meidät kaikki parantaa
kantaa käsillänsä maahan rakkauden:

Sinut kutsun sielu toinen kanssain tänään laulamaan
laulu soikoon kaunis kirkas Rakkauden

:meille lainaksi vain annettiin tää Luojan kaunis maa
siellä kasvat kanssa toisten kukkien!:

Annan sydämeni valon kanavaksi ylle maan
ylle ihmisten ja Luojan luotujen

:Sillä valossa ei ole julmaa sielun kuolemaa 
sieltä löytyy vastaukset rakkauden: 



22. Pöllön laulu

Elän metsän siimeksesssä
tätä maata rakastan

salaisuuden suuren vanhan
sydämeeni talletan

Silloin nousen sielun lentoon
kun on tuuli pohjoinen
ilma kuivaa kyyneleeni

tuuli siivet aukaisee

sydämessä maailmat laulaa
nousen tähtitarhain taa
kotimetsän syvä rauha 
tätä maata peittää saa

taivas vanha meitä suojaa
se on syvän sininen

kiitän rakkaudesta luojaa
eläimen ja ihmisen

laulu toisen jälkeen kertoo
samaa suurta näytelmää

henki kaikkialle versoo
yhtä pyhää elämää

jokaiselle kerran koittaa
iltalento viimeinen

tuuli lempeästi soittaa
kutsun samanarvoisen

maasta kaikki luodut nousee
maahan kaikki palajaa

uuteen aikaan muotoon toiseen
voima hengen kuljettaa



23. Luonnonloitsu

Lehdet vihreät hengen puun
juuret multaan kun ulottuu
toistaa lauluaan valkeaa

sielunsa täällä kun vaeltaa

paistaa aurinko kultainen
kutsuu lämpöönsä ihmisen

kaiken jäisen hän parantaa
suurella rakkauden voimallaan

tähdet taivaan ja äiti kuu
askel kerrallaan avautuu

päättyy yksinäinen yö
taivaan portin kun kellot lyö

kasvaa juurensa multaan maan
yhteen kaiken sen liittää saa
toistuu näytelmä taivainen

hengen voima saa aikaan sen



23. Jos voisit maalata

Jos voisit maalata yhden taulun
mitä siinä kuvassa ois

toisiko se toivoa maailmalle ja
valoaan pimeyteen lois

jos voisit laulaa yhden laulun
mikä siinä laulussa sois

soisiko se duurissa taivaan alla
ja suruja pyyhkisi pois

jos voisit kirjoittaa yhden kirjan
mitä siinä tarinassa ois

löytäisikö eksyneet uskon ja toivon
vaik onnikin hukkuisi pois

jos voisit elää vain yhden illan
keitä sinun kanssasi ois

kuka sinun vieressä istuis silloin 
jos aamu sut pyyhkisi pois

24. Violletti tuli sydämessä

Violletti tuli sydämessä
valollansa meidät parantaa

luona luojan luona äidin 
sydämessä liekki kuuma

kaiken muuntaa saa

Kultainen valo sydämessä
ristin eessä kaikki aukeaa

luona Luojan luona ikuisuuden suuren
salaisuudet vanhat raukeaa

Palaa hiljaa liekki sydämessä
tuhkaksi kaiken muuntaa saa

Fenixlintu siivin silloin lentoon nousee
uuteen aamuun aina rientää saa



25. Merkielin laulu

Kun tähden luo
ja kauas ikuisuuteen

saa matkustaa
ken valon saavuttaa

on mahtivoima siellä yksi kaikkein suurin
on rakkaus luona valon kirkkaan rajaton

on musta maa 
ja varjon alle peittyy

ja harteillaan
on kaipuu ajaton

sen voiman löytää sydän pienin kaikkein nöyrin
vain lapsen lailla avun vastaanottaa saa

kun rajan taa
vain sielu tiensä löytää

ja uskaltaa 
suuren voiman tunnustaa

on tahto puhdas voima rakkaudessaan suurin
sen soinnin sydämeensä ainiaaksi saa



26. Ennustus

Polku kultainen pien päättyy

täyttyy askel kerrallaan

portin luona hengen kohtaat

kulkijat hän tarkastaa

portin luona hengen kohtaat 

kulkijat hän tarkastaa

taivaallinen valo hohtaa

askelmat sua johdattaa

taivaallinen valo hohtaa

portit viimein aukaistaan

siskot veljet valoon ohjaa

kirkkauteen astutaan

Askelmat kun viimein päättyy

silloin valoon astutaan

valkoinen ja puhtaan kirkas

sielu siellä laulaa saa

Valkoinen ja puhtaan kirkas

sydänääni loistaa saa

ylistystä Hengen tähden

ajan uuden sanomaa



27. Aamun tähti

Aamun tähti 

kuule meitä

anna voimaa vaeltaa

aion nousta 

vuorten päälle 

lentää kauaksi vuorien taa

Aamun tähti

pyydän täällä

kuule laulumme kultaisen maan 

Anna tuulten 

kantaa meitä

nostaa uuteen maailmaan

Kuule kuule

kutsumme täällä

Yhdessä tanssimme vuorille vaan

tähdet tähdet

johdattaa meitä

kuun silloille polkumme auteta saa



28. Parannuskutsu

Kun laulunsa on pohjoinen

se tähtien puolelta kantaa

kun huutonsa on valkoinen

se suunnasta saa opastaa

Kun laulunsa on luoteinen

se syvyydet allensa peittää

kun huutonsa on kultainen

se nöyryyden palaamaan saa

Kun tanssinsa on kirkkauden

se tähdistöt kolmesti kiertää

kun aikansa on eilinen

se unissa täyttyä saa

Kun matkansa on rakkauden

se allensa vaaroja peittää

kun aikansa on sininen

se voimassa saa parantaa

Kun rukous on nöyryyden

se ympyrän loppuun saa kiertää

vain teoista voi ihminen

huomisen koin ammentaa



29. Pyhä Tuli

Pyhä tuli peittää maan

uljaat liekit roihuaa

ohjaa päivään nousevaan

kaiken näin voin parantaa

Pyhä tuli peittää veen

muuntaa päivän päättyneen

ohjaa aikaan alkavaan

menneisyyden parantaa

Siskot veljet tuskain maan

valoon uuteen saapukaa

nouskaa päivään alkavaan

pyhän tulen ohjaamaan

kuule laulu syvän veen

sydänmeren jäätyneen

nosta maljasi ja juo

pyhä tuli maahan tuo



30. Kautta Aikain

Kautta aikain meille tähdet toistaa vanhaa tarinaa

kenpä herkin mielin kuulee kutsun tietään kulkemaan

Ikiaikain metsä laulaa tiedollansa parantaa

sydämessä kaiken tunnet silloin tiesi löytää saat

Parannuksen kutsun suuren kuulet ikiaikaisen

valon voiman tuntee herkin sielu sydän ihmisen

Läpi metsän löytyy polku vanha esi-isien

valo kultaisena suunnan antaa alle lehvien

Kelle metsä kutsuu laulullansa senpä myöskin parantaa

kauttaan siskot veljet maailmassa valon avun saa

Isä äiti kulkee rinnallansa henki auttaa kulkijaa

polku vanha tuttu ihmiselon kauniin viitoittaa

Valo kristallinen kauas kantaa aikain rajan taa

eipä tummat varjot seurata voi  valon kulkijaa

Valon juhlaan kutsuu kristalliseen kanssaan tanssimaan

tähtivöiden alle auringon hän lapset johdattaa



31. Sydänpiiri

Kerran täältä kauas kuljin

askel paljas tunnettiin

sydämeeni kaiken suljin

sieluun muistot tallensin

Aika uusi jossain koittaa

sydän laulaa puhdas taas

sielun huudot kaiku toistaa

kiertää kutsu kaikki maat

Kristalleista syntyi piiri

joka maahan haudattiin

kuolon voitti mahti suurin

lensi tuuliin valkoisiin

Kotkan huudon kaukaa kuulin

sointui ääniin kultaisiin

siiven iskuin vahvoin nousin

aikain uusiin kerroksiin

Sydämissä kutsu kiertää

sielut kaikki tarkistaa

suurin voima kaiken tietää

valo meille tulla saa!



32. Vapautta laulaa maa

Mä lapsi ollut oon vapaa maan
vain siivet selkääsi voin sulle antaa

Et koskaan voi mua omistaa
iltaisin kuljen mä taivaanrantaan

en kestä linnoja vankilaa
sellä tuleni palaa loppuun
voin lentää vapaana silloin

kun aurinko illoin
maillensa samoaa

Olen myrkkyä virtaavaa 
mun sydän on sulaa laavaa

sä et voi mua koskettaa
saamatta samalla syvää haavaa

kuka taivaita tavoittaa
tulen siivillä saattaa lentää

ja koko sielu on silloin
liekeissä milloin

vapautta laulaa maa
ja koko sielu on silloin

liekeissä milloin
vapautta laulaa maa

olen kuu joka loistaa saa
mulle aurinko voimaa antaa

sä et voi mua rakastaa
kulkematta taivaan rantaan

kuka tähtiä tavoittaa
aidon rakkauden saattaa löytää

ja koko sielu on silloin
liekeissä milloin

onnesta laulaa maa
ja koko sielu on silloin

liekeissä milloin
onnesta laulaa maa

KIITOS KIITOS KIITOS! 


