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Minden ember azért született a földre, hogy megszerezze a lélek uralmát a test felett. A testi 
gyógyulás csak akkor van a maga helyén, ha a lélek szolgálatában áll. A léleknek kell hát 
előbb lehetőséget adni a gyógyulásra, s csak ennek szolgálatába állhat be a test. A lélek 
gyógyulásának pedig kikerülhetetlenül első lépése a megtérés! E nélkül az egész gyógyítás, 
gyógyulás, semmit sem ér! Sőt árt! Felesleges és haszontalan időfecsérlés! Nem úgy van, 
hogy valaki előbb meggyógyul, és utána majd megtér. Az ilyen gondolkodás üzletelés! 
 Ha valaki megtért, tehát elfogadott Engem, Jézust, urának, megszabadítójának, akkor a 
testi gyógyulását már eleve az Én szívemre helyezte, és hiszi, és te is hidd el, hogy a legjobb 
helyre helyezte! 
 
 
Szeretettel kérlek, tartsd sokkal nagyobb értéken lelked szépségét, épségét, mint tested 
pillanatnyi állapotát! Ha erre törekszel, akkor tested is meg fogja kapni, el fogja érni mindig 
azt az egészségi állapotot, amire szüksége van ahhoz, hogy szolgálni tudja lelked nyugalmát. 
 
 
Aki nem egészségével foglalkozik, hanem Velem, annak Én mindig biztosítom azt az 
egészséget, amire szüksége van ahhoz, hogy szívében az Én békémet ápolni tudja! Nagyon 
sok embernek nagyobb lelki hasznára van a betegsége, mint a testi egészsége. Ezért legyetek 
óvatosak, amikor a gyógyításról, a gyógyulásról van szó! 
 
 
Én annak idején mindent elkövettem, hogy ne kelljen gyógyítanom. Amikor mégis gyógyítot-
tam, csak azért tettem, hogy igazoljam állításomat: Egy másik világ boldogító üzenetét hoztam 
el nektek. Sajnos akkor is gyógyításaimon akadtatok fönn, s tanításom legtöbbször süket 
fülekre talált. Így van ez most is. 
 
 

A betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség. 
Nem igaz tehát az, hogy a test állapota bárkinél is hozzátartozna az illető boldogságához, 
vagyis ahhoz a szívbékéhez, amelyet Én, Jézus mindenkiben képes vagyok biztosítani, ha 
Hozzám fordul az illető. 
 Aki tehát segíteni akar valakinek gyógyítás által, annak kötelessége felvilágosítani az 
illetőt, hogy benső békéje, a hazataláltság öröme Tőlem, Jézustól, a Velem való élő 
kapcsolatától függ, és nem a testi állapotától. 
 
 
A CÉL: a Velem való élő kapcsolat. Én nemcsak vagyok benned, hanem ÉLEK benned. Az él 
igazán, aki másokért él. Ezt el kell mondanod gyógyítandó betegeidnek is. Lehet valaki egész-
ségesen is halott. Az ilyennek az egészsége nem használ semmit, sem neki, sem másnak.  
 Aki betegen kezd másért élni, az már rálépett a gyógyulás útjára. Ez az, amit elvárok 
mindazoktól, akik még hisznek abban, hogy boldogok lehetnek. Nincs más út a boldogsághoz, 
vagyis HOZZÁM! Minden olyan gyógyítás, mely nem az ember boldogságát célozza meg, 
csupán tüneti kezelés. 
 
  

Minden ember egészsége mulandó! A lényeget tekintve tehát olyan, mintha nem is 
lenne! Amennyiben mégis van, azért van, hogy örök értékek után törekedjetek, mert van 
ilyen, és boldogságotok azon fordul, hogy ráláttok-e az ilyen értékekre, vagy sem! 
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A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a 
fájdalom megkérdez, az nem tud egykönnyen mellébeszélni! 
 
 
Minden betegség három szempontra hívja föl figyelmeteket. Az egyik szempont az önismeret, 
amely nemcsak a betegnek ad radikális lehetőséget, hogy lelepleződjék, de a környezetének 
is. 
 Minden ember hajlamos arra, hogy egészséges állapotban torz képet alakítson ki 
önmagáról. A betegség úgy kérdez meg benneteket, hogy arra nem lehet válaszolni 
mellébeszéléssel! A betegség képes felébreszteni olyan bódulatból is benneteket, amelyből 
másképpen nem is lehet felébredni. Egy betegség óriási értékeknek lehet hordozója! 
Kegyelem akkor is, ha kegyetlen kegyelem! 
 A másik szempont az előbbivel rokon. Valamilyen lelki sebre hívja fel a figyelmet, 
mivel szinte minden testi betegség valami lelki bajnak a testen történő kivetítődése. Így 
kényszeríti rá a beteget arra, hogy saját lelkével alaposabban foglalkozzék! 
 A harmadik szempont pedig a különböző terápiák mellett egy benső kényszer arra, 
hogy tanuljatok meg együtt élni betegségeitekkel. E harmadik szempontot, ha valaki 
komolyan veszi, akkor lehet legnagyobb reménye arra, hogy leggyorsabban meggyógyul! 
 
  
Az egészség Szerintem nagyon összetett dolog. Te mindazokat egészségeseknek tartod, akik 
végtagjaikat megfelelően használni tudják, és akik nem éreznek semmi különösebb fájdalmat.  
 A földi életre mindenki betegen születik, kivéve azokat a különleges küldötteimet, 
akik szerepébe nem fér bele ez, vagyis a betegen születés. Kivétel nélkül mindenki előbb-
utóbb kezdi is megtapasztalni önmagán ezt a született terheltséget, vagyis, hogy beteg.  
 Az Általam elgondolt egészség, gyógyulás, mindenki számára csak belülről indulhat 
el. A földi élet valójában erre való: elindulni a gyógyulás útján. Ez egyben a boldogulás útja 
is, vagy inkább így mondom, a boldogság útja is. 
 
 
Sajnos meg kell mondjam, hogy a legtöbb gyógyulás nem azért nem történik meg, mert a 
gyógyítóval van baj, hanem azért, mert a legtöbb betegnek annyira helytelen Rólam a 
felfogása, hogy inkább ártana hosszú távon, mint használna, ha meggyógyulna az illető. 
Sokszor neki is, másoknak is több kára lenne, ha testi egészsége helyreállna. 
 Tudom, ezt nem könnyű elfogadni. Nem véletlenül törekedtem annak idején arra, hogy 
hangsúlytalanná tegyem gyógyító erőm eredményes működését. 
  Az a legnagyobb probléma e téren, hogy ha valaki beteg lélekkel és egészséges testtel 
rendelkezik, az olyan, mint mikor valami nagyszerű eszköz kerül egy hozzá nem értő kezébe. 
Nemcsak másnak okoz vele bajt, de az eszközt is előbb-utóbb tönkreteszi. Tehát a testi 
gyógyulása után újra megbetegszik, s ez az állapota rosszabb lesz, mint előző gyógyulása előtt 
volt. 
 
 
A betegség egy nagyszerű állapot arra, hogy kis felelősséggel nagy feladatot tudjatok 
végrehajtani. 
 Egy betegnek azért kisebb a felelőssége, mint egy egészségesnek, mert korlátozott a 
mozgás-, az élettere. Az egészség, éppen a nagyobb lehetőségek miatt, nagyobb felelősséggel 
is jár! Ez akkor is így van, ha sokan nem is gondolnak erre. Legtöbb beteg azért akar szinte 
minden áron egészségessé válni, mert nem éli át az egészségi állapot erkölcsi súlyát! 
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A földi életnek nem felületes járuléka, hanem LÉNYEGE a mulandóság, az ESZKÖZ-
SZEREP elfogadása. Ennek valósága annyira súlyos, hogy egészségesen nem is akartok 
rágondolni. Csak ha beteg van a családban, csak ha betegek vagytok, akkor mertek szóba állni 
e kikerülhetetlen ténnyel: ami mulandó, az nem lehet a lényeg. 
 Ki kell jelentenem: Akinek életében nem tanítóként, hanem gyógyítóként vagyok 
elsődlegesen jelen, az nem lesz boldog sem ezen, sem a másvilágon. 
 
 
Először is fontos tudnod, hogy a lelkek mentése nem azáltal történik, hogy valaki meggyógyul 
vagy sem. Tudnod kell, hogy a testileg meggyógyult emberek legritkább esetben vállalják 
életük elvesztését Értem, pedig a test gyógyulásának semmi más értelme nincsen, csak az, 
hogy Értem áldozatul szentelődjenek. Tudnod kell, hogy Én nagyon nem örültem annak, hogy 
testi gyógyításokat kértek Tőlem, s ha már nem térhettem ki előle, akkor megpróbáltam 
akadályozni, hogy terjesszék e képességemet. Nagyon ritka volt az az eset, amikor szívem 
szerint gyógyítottam. Tudnod kell, hogy azok, akik azért akarnak meggyógyulni, mert 
betegnek tudják magukat, a testi egészség által nem kerülnek közelebb Hozzám. Mert 
gondold csak végig: Valaki meg akar gyógyulni azért, mert beteg. Meggyógyul. Előbb-utóbb 
ezután újra beteg lesz. Ismét meg akar gyógyulni, mert beteg. Mondd, meddig mehet ez? A 
végtelenségig? Ha valaki úgy akar meggyógyulni, hogy meg ne haljon, annak nem testileg 
kell meggyógyulnia, hanem hinnie kell. Én azt mondtam Lázár sírjánál, hogy aki Bennem 
hisz, az halált nem lát sohasem! És ez a lényeg. E látásra szeretnélek téged meggyógyítani. 
 Az a gyermekem, aki nem képes végtagjait mozgatni, és aki szájával megtanult 
nemcsak beszélni, de írni, rajzolni is, és aki a ti országotokban is járt, és Rólam prédikált, ékes 
bizonyítéka annak, hogy valakinek Hozzám találása nem testi kondíció függvénye! Sőt! 
Éppen a testi pillanatnyi egészség a leggyakrabban akadálya annak, hogy valaki ki tudja 
védeni életének hármas kísértését, a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet 
kevélységének támadásait. 
 Tudnod kell tehát, hogy az segít igazán az embereken, aki szavaival és példájával 
igazolja előttük, hogy az a HIT üdvözít, amelynek természetes következménye a szeretetnek 
különböző megnyilvánulása. Ha valaki ezt a szemléletet magáévá tette, akkor nagyon 
elképzelhető, hogy számára testi egészséget is adok, hogy e szemléletéből fakadó szeretetét 
nagyobb területen, szélesebb körben, nagyobb hatékonysággal mutassa meg, tanúsítsa. 
 
 
Kérdező: EGÉSZSÉGES SZERETNÉK LENNI! 
 Szeretnék lelkileg rendbe jönni! 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Nagyon jól látod! Az idegrendszeretek és az egész emberi test nem más, mint egy 
olyan műszerfal, amelyen a különböző lelki problémák villogtatják jelzőlámpáikat.  

Ez nem azt jelenti, hogy az egészséges lélek mindig egészséges testben tartózkodik. 
Nem, mert már a halál csírájával születtetek a Földre. Az viszont igaz, hogy ennek a csírának 
kifejlődése, beteljesülése semmi gondot nem jelent az egészséges lélek számára. Minden 
szorongásnak, minden félelemnek meg kell szűnnie ott, ahol a lélek megfelelő gyógyírt talál a 
sebeire! 
 Ha az első gomb nincs jól gombolva, akkor a többi sem kerülhet a maga helyére. Az 
első gomb minden szellemi teremtmény esetében a Teremtőjével való élő kapcsolat. Ez 
kikerülhetetlen! Erre minden szellemi lénynek, tehát minden embernek előbb-utóbb rá kell 



 4 

jönnie! A testi bajok tulajdonképpen erre kényszerítenek mindenkit. Erre lehet azt mondani, 
hogy az lenne a baj, ha nem lenne baj!  

Ha valakinek kificamodik a lába, akkor számára nem az a megoldás, hogy tanuljon meg 
járni a kificamodott lábával, hanem az, hogy tegye, tetesse helyre a bokáját! 
 A lélek kificamodottságát bizonyos értelemben nehezebb helyre tenni, mint egy lábat. 
Igen, mert a lélek esetében nem oly könnyen lokalizálható az az orvoslási pont, ahol kezdeni 
kell a 'kezelést'. De feltétlenül megtalálja az, aki keresi. Erre mondottam Én, Jézus azt, amit 
Máté: 7; 7-ben olvashatsz! 
 A nehézség éppen abban rejlik, hogy nem elég bevenni valami pirulát, mint a testi 
bajok tüneti kezelésekor. Nem elég bódulatba menekülnöd, hanem szembesülnöd kell! 
Vállalnod kell azt a kereséssel járó komoly szellemi munkát, amellyel az Engem, Jézust és 
saját magad megismerését felvállalod! 
 Ez a 'terápia' három területet igényel. Ima, tanulás és találkozás olyan emberekkel, 
akikkel Rólam, Jézusról beszélgetni lehet. 
 Szükséges tehát az olyan reggeli ima, amelyben kicsit elbeszélgetsz Velem. 
Elmondod, hogy bízol Bennem, és kéred áldásomat az elinduló napodra. Ha csak öt percet 
szánsz erre, már tapasztalni fogod ennek gyógyító hatását!  

Vállalnod kell legalább öt percet este is arra, hogy imában Velem, a te Jézusoddal 
találkozz! Igen, azt mondtam, hogy a te Jézusoddal, mert aki Velem kezdi a napját és Velem 
fejezi be, annak feltétlenül Jézusa vagyok! 
 Szükséges az is, hogy olvasd, tanulgasd evangéliumaimat. Nem azt mondtam, hogy a 
Bibliát, hanem azt, hogy az EVANGÉLIUMAIMAT! Ha valaki nem az evangéliumaimat 
tartja a LÉNYEG-nek, akkor mindent összekutyul a Bibliában! Engem, Jézust azok 
feszíttettek keresztre, akik jobban ismerték a Bibliát, mint bárki közületek. Így van ez ma is! 
 A harmadik terület, amely nélkülözhetetlenül fontos minden lélek egészségének 
érdekében, tehát a te lelked egészségének érdekében is az, hogy találj olyan embert, 
embereket, akikkel beszélgetni tudsz az evangéliumaim olvasása közben felmerült 
problémáidról. A problémák megoldására ne a Biblia más helyei segítségével akard 
megtalálni a választ, bár ez is segíthet! A helyes választ csak akkor fogadhatod el, ha össze 
tudod egyeztetni a józan eszeddel! Ez nagyon fontos! Igen, mert nem a Biblia a forrás, hanem 
az a Szentlélek, Aki az evangéliumaim és a józan eszed alapján akar gyógyítani, vagyis 
boldogítani téged! 
 A lélek gyógyulása egyenlő a benső hazataláltság örömével! Ez a boldogságnak, a 
benső békének a másik neve! 
 Drága Gyermekem! Én, Jézus mindig rendelkezésedre állok! Benned élek (János: 14; 
23)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
 
 
Kérdező: SZERETNÉNK MEGGYÓGYULNI. 
 Öregek, betegek vagyunk. Van reményünk a gyógyulásra? 
HANG: "Drága Gyermekeim!  
 Én, Jézus, ma sem tudok mást mondani nektek, mint mondottam akkor, amikor 
emberalakban közöttetek jártam. Ti akkor is azt kívántátok Tőlem, gyógyítsam betegeiteket, 
Én pedig állandóan azt hajtogattam, hogy elsősorban ne egészségesek akarjatok lenni, hanem 
boldogok! Aztán, ha boldogok lesztek, akkor már lehettek egészségesek is, és betegek is, ez 
akkor már nem érinti a lényeget. 
 Boldogságotoknak nem megvalósítására, hanem meglátására kell törekednetek! Isten 
mindenkiben boldogító módon van jelen. Van olyan, aki ezt meglátja, és van olyan, aki ezt 
nem látja meg. 
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 Bármennyi pénz is van valakinek a zsebében, ha nem veszi észre, ha nem tud róla, 
akkor számára annyi, mintha nem is lenne pénze. Így vagytok a boldogságotokkal is. Hiába 
van bennetek Isten boldogító módon, ha ezt nem veszitek észre, mert Istennek ez a jelenléte 
csak akkor tud boldogítani, ha látás, tehát szemléletváltás történik bennetek. 
 Megértem, hogy egészségesek akartok lenni hatvan év után is, de nektek is meg kell 
értenetek, hogy általában nem egészségesen szoktak meghalni az emberek. Márpedig kivétel 
nélkül minden ember halálra ítélt ember, és bármikor jönnek a bajok, betegségek, akár a halál 
is, mindaddig, amíg Isten boldogító jelenlétét nem veszitek észre magatokban, rosszkor 
jönnek ezek a bajok. 
 Mivel fiatalabbak már nem lesztek, csak idősebbek, ezért arra kérlek benneteket, hogy 
próbáljátok elhinni azt, amit az előbb mondottam. Vagyis azt, hogy a boldogságotok nem 
egészség kérdése, hanem látás kérdése. Lehet valaki egészségesen is boldogtalan, és lehet 
valaki betegen is boldog! Amennyire át tudja valaki élni, hogy a mennyország van a szívében, 
annyira boldog. Amennyire külső dolgoktól várja, akár testi egészségétől is a boldogulását, 
feltétlenül csalódni fog, boldogtalan marad. 
 Bennetek élek, és mérhetetlen szeretetemmel szeretném átadni nektek az Én békémet! 
De átadni csak annak tudom, aki ezt hittel átveszi Tőlem. 
 Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
 
 
 Ha megfogadod tanácsomat, akkor mindenféle betegséged ellenére is már egészséges 
ember vagy. Testi egészség valójában nem létezik, csak a felületen tűnhet valaki ilyennek, de 
kivétel nélkül mindenki testileg halálosan beteg testtel születik a világra. Halált csak az nem 
lát sohasem, aki bennem hisz (Jn 11; 26.) Csak az ilyen ember egészséges, minden testi 
betegsége ellenére. 
 
 
Kérdező: A CUKORBETEGSÉGRŐL 
 A cukorbetegségről szeretném hallani a HANG véleményét. 
HANG:" Drága Gyermekem!  
 Minden betegségnek elsődleges célja nem a gyógyulás, hanem a megtérés. A 
megtérésnek az a formája, amelyet pályamódosításnak lehet nevezni, feltétlenül célja minden 
betegségnek. Ma nagyon gyakori nálatok az, amit cukorbajnak neveztek. Vannak közöttetek 
különböző természetű emberek, de abban sajnos egyet kell értenetek Velem, hogy mai 
életetekből kiesett az önfegyelem. 
 A cukorbaj valójában nem is betegség. Egy olyan hormonhiányról van szó a 
szervezetben, amely hiánnyal nagyszerűen lehet élni, ha valaki megtanul parancsolni 
önmagának. De ezt meg kell tanulnia. Igaz, ezt mindenkinek meg kellene tanulni, de akinek 
vércukor problémája van, az olyan szerencsés helyzetben van, hogy szinte rá van kényszerítve 
a fegyelmezett életre. A fegyelmezett élet áldásai kimeríthetetlenek! 
 Minden betegség kegyelem! A földi élet egészét nézve nincs is egészséges ember. 
Csak olyan van, hogy valakiben lappang a betegség, és valakiben már előjött. Akiben 
lappang, az egészségesnek gondolva magát, könnyen elfelejti, hogy halálos beteg. Minden 
ember halálos beteg. Akinél már előjött a betegség, az ezt könnyebben belátja. 
 Nem egészségre teremtett benneteket Isten, hanem Önmagára! A földön senkinél sem 
lehet a szó legszorosabb értelmében egészségről beszélni. Egészség csak ott lehetséges, ahol 
bár fejlődően, de mindig teljességet él meg az, akit Önmagára teremtett az Isten. Ez a földön 
nem lehetséges. A föld soha nem lehet mennyország! 
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 A cukorbaj nemcsak önfegyelemre kényszerít, hanem az élet értékeinek helyes 
sorrendjét is segíti meglátni, s így az önismeret olyan Istenismeretté válhat, amely valóságos 
békét és boldogságot tud előidézni.  
 Aki tehát cukorbeteg, az ne azon keseregjen, hogy cukorbeteg, hanem adjon hálát 
azért, hogy könnyebben átteheti a hangsúlyt a mulandó élet hiábavalóságáról az örök értékek 
keresésére. Ha nem ezt teszi, akkor ezt a kegyelmet is hiába kapta. De még mindig jobban jár, 
mintha nem kapta volna, mert enélkül a helytelen életszemlélet jobban elhatalmasodott volna 
rajta, mint így. Tehát nagyobb bajba került volna halála után, ahol semmiféle felelősség nem 
hárítható át másra. 
 Itt említem meg, hogy HANG-médiumom közel egy évvel ezelőtt 27-es vércukorral 
került kórházba. Azóta sokkal nagyobb önfegyelemben él, s ennek köszönhető, hogy alig több 
mint egy év alatt tíz könyvet tudott kiadni. 
 Szeretettel kérlek benneteket tehát, ne a gyógyulás legyen a legfőbb cél, hanem az 
olyan fegyelmezett élet, amely az Irántam való szeretetben nyilvánul meg. Aki ezt célozza 
meg, az nyugodt lehet, hogy mindig meg fogja kapni azt az egészséget, amelyre szüksége van 
szeretetének kimutatására, a szeretetben való növekedésre. 
 Legyen szemetek minden figyelmeztető jelre - minden betegség ilyen -, és legyetek 
hálásak akkor is, ha keresztnek élitek meg e jeleket. 
 Hozzám jöjjetek mindnyájan, akik az élet terhét hordozzátok! Én megenyhítelek 
titeket. De ennek feltétlen feltétele az, hogy vegyétek magatokra az Én igámat és tanuljatok 
Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok. Csak így tudom átadni nektek az Én békémet (Máté 
11; 28-30). 
 Megáldalak benneteket az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
Kérdező: Súlyos műtét előtt állok. Túlélem-e? Meggyógyulok-e még valaha? 
 HANG: "Drága Gyermekem! Amennyiben a műtétre sor kerül, túlélheted, ha akkor is 
ezt akarod, és ameddig ezt kívánod, de hogy mennyire leszel majd egészséges utána, ezt 
meghatározni nem lehet. Maga a földi élet is számotokra egy nagy betegség, melynek előbb-
utóbb földi halál lesz a vége. Itt egészségről beszélni, enyhén szólva felületes beszéd. 
 Neked nem is azzal kell foglalkoznod, hogy mi lesz novemberben és utána, hanem 
azzal, hogy itt és most hogyan tudod olyan tartalmassá tenni életedet, hogy környezeted 
gazdagodni tudjon belőled. Ez akkor történhet meg, ha te Belőlem gazdagodsz. De ehhez nem 
elég az imádság. Jobban kell ismerned szavaimat, melyeket megtalálhatsz a négy 
evangéliumban. Ezekről kell sokat gondolkodnod, beszélgetned Velem is, és másokkal is. 
Nálam mindig megtalálhatod azt az ERŐT, amire éppen szükséged van. Nem is egészségre 
van szükséged, hanem benső békére, aminek másik neve a földön átélhető boldogság. Ez a 
döntő. Benned élek. Nálad vagyok mindig. Mondj magadnak vigasztaló, bátorító szavakat. 
Hidd el, ezeket Én sugallom neked, mert azt akarom, hogy élj, és jól élj Belőlem! Nem adom 
Én senkinek szűkösen Lelkem szeretetét, békéjét, erejét. Ezeket nem is adom, hanem 
ÁRASZTOM! Tudom, nem könnyű figyelmedet elterelni bajaidról, nehézségeidről. Pedig ezt 
kell tenned. Velem kell erőteljesebben foglalkoznod. Ha ezt teszed, akkor rájössz arra, hogy a 
hosszú élet nem jobb, mint a rövid élet, sőt a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ez így 
van, mert mindennek értéket, mértéket az ad, hogy mennyire van kapcsolatban az örök élettel. 
Szállóigévé kell tenned magad számára is ezt a mondást: MI EZ AZ 
ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?! E mondás mérlegén minden és mindenki kénytelen 
megmutatni saját értékének súlyát. Minden más hiábavalóság. Ez nem jelent elrugaszkodást a 
földi élettől. Pont fordítva van. Ez tesz helyre mindent földi értelemben is. Az 
örökkévalóságra gondolásnak óriási leleplező ereje van. Minden eszköz jellegű. Az egészség 
és a betegség egyaránt. Mindegyiknek értelme az, hogy kincseket gyűjtsetek magatoknak az 
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örökéletre. Semmivel sem lehet jobban ezt megtenni egészségesen, mint betegen. A türelem, a 
másra figyelés, a befelé fordulás, az önfegyelem, ezek mind nagyszerű gyümölcsöket tudnak 
teremni annak a betegnek, aki valóban törekszik az örökkévalóság igézetében élni. Aki nem 
erre törekszik, az valóban sajnálatra méltó, akár egészséges, akár beteg. 
 A masszázs és a bioenergia, ezek nagyon jó dolgok. 
    Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL.” 
 
 
 
Kérdező: Helyes-e az összefüggések látása test és lélek között?  
HANG: „Test és lélek között bizonyos értelemben van összefüggés, és bizonyos értelemben 
nincs. Van összefüggés olyan értelemben, hogy a testnek szolgáló szerepe van a lélek 
előnyére. Nincs összefüggés olyan értelemben, hogy a lélek képes test nélkül élni, de a test 
lélek nélkül szétesik. De nem is jó az ilyen kérdésfelvetés. Valójában test, mint anyag, nincs 
is. Amit ti testnek, anyagnak neveztek, az sűrített szellemi energia. A sűrítettség foka és 
milyensége meghatározó olyan értelemben, hogy a NAGY EGÉSZ számára sajátos szerepét 
"felismerje" és beteljesíthesse. Azért mondtam az utóbbit feltételes módban, mert nem 
következik a "felismerésből" szükségszerűen a szerepfelvállalás. 
 Számodra tehát az a helyes magatartás, ha szellemednek szolgálatába állítod egész 
lényedet, s nem azzal akarsz mindig foglalkozni, hogy anyagi részed minél alkalmasabb 
legyen szellemi életed szolgálatára. Ha nem ezt teszed, kelepcébe kerülsz, szellemi értékeid 
elsőbbségét hangoztatva fogod szolgálni a testet. Ez nem jó. 
 
Kérdező: Halál, haldoklás 
 HANG: „Amíg egy szervezet küzd egy betegség ellen, addig szenvedi ezt a 
küzdelmet. Láz, fájdalom ennek a velejárója. Amikor a szervezet már feladta a küzdelmet, 
akkor jól érzi magát a beteg, de ez számára már a földi vég kezdete. 
 A haldoklás nem olyan értelemben jár fájdalommal, ahogy általában gondoljátok. A 
haldoklás állapotában mindenki kiszolgáltatottnak és magára hagyottnak érzi magát. Ilyenkor 
döbben rá, hogy életében is magára volt hagyatva, csak akkor a körülmények ezt tudták 
álcázni előtte. Amikor a HALÁL valakit megkérdez, akkor az illető már nem képes hazudni, 
mellébeszélni. Nem, mert ÉLI azt az igazságot, hogy mérlegre került.  
 A fizikai fájdalom ilyenkor szinte enyhülést jelent ahhoz képest, amikor a lélek FÁJ! 
Ezért boldog ember az, aki nyugodt lelkiismerettel várja a halált. Boldog, akinek az élete nem 
menekülés volt, hanem készület volt a halál pillanatára. 
 A haldokló közelében nem szabad kétségbeesni! A haldoklón az segít, aki érezteti 
vele, hogy boldog világ várja, ha hisz az Én szeretetem kimeríthetetlen irgalmában, és 
szerettei követni fogják őt. 
 
 
Senki nem született a földre azért, hogy meggyógyuljon! Mindenki azért jött a földre, hogy 
megtérjen! Mindenki halálra született, és boldog ember az, aki földi életét arra használja, 
hogy ezt a halált ne halálnak gondolja, hanem boldog örökkévalóságnak nevezze át!  
 Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
 


