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JÓGA 

Kulcszó: jóga  

(5 HANG-levélből idézve, 3 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.) 

 

Megjegyzések 

 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 

2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások 

leveleinek beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 

3. A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról 

tölthető lel. Erről az oldalról – ha időigényesebb is – egy rendkívül gazdad Cd is letölthető, amelynek 

tartalmáról a kihelyzett Cd borító hátoldalán olvashatsz.  

 

 

2/124. BIZONYTALANSÁG AZ AGYKONTROLL, JÓGA, 

Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdőjeleket támasztanak 

lelkében. 

A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga 

természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem 

félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen 

szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek 

befogadására. 

 

3/240. Kérdező:  Egy éve érettségizett, s most nem sikerült a felvételije. Jézus 

akarata ez, vagy a felkészültség hiánya? Kezdje újra, vagy külföldön próbáljon 

szerencsét? Mi a feladata? Mint keresztényt, érdekelhetnek a többi, főleg a keleti 

vallások, a jóga? Van sátán? 

 HANG:" Gyermekem! Nem felkészültséged hiánya az oka, hogy nem vettek fel. 

Vettek fel nálad sokkal  kevésbé felkészültet is. Itt most nem térhetek ki arra, hogy 

mit kerültél el azáltal, hogy nem vettek fel. Annyit viszont mondhatok, hogy a 

jövőben, ha felvételire jelentkezel, és nem vesznek fel, ez akkor sem a felkészültséged, 

illetve fel nem készültséged következménye lesz. Azt viszont nagyon nem javaslom, 

hogy külföldön próbálkozz. Sorsodat nem rajtad kívül álló erők dönthetik el. Külföldet 

azért nem ajánlom, mert fölöslegesen időt veszítenél, és olyan keserű tapasztalatokat 

szereznél, melyek nagyon bekeményítenének. De persze szabad vagy. Választanod 

neked kell felelősséggel. Ezt senki sem teheti meg helyetted. Én sem. 

 Ami a különböző vallásokat, főleg a keleti vallásokat illeti, hát erre azt mondom, 

hogy nem kell félned egyiktől sem. A te mostani vallásodban is van kivetnivaló, és a 

keleti vallásokban is van megszívlelni való. Feltétlenül tartozni kell valláshoz, mert 

Engem szeretni magányosan nem lehet, ahogy Én sem mutathatom ki szeretetemet 

úgy, mint szeretném, azok iránt, akik nem tartoznak semmiféle valláshoz. Olvasd 

többször és elmélyültebben evangéliumaimat! Sok termékeny gondolatot fogsz kapni 
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általuk. A problémáktól ne félj! Akarj mindig értelmileg megnyugtató válaszokat kapni 

felmerülő problémáidra! Hidd el, minden problémádra van ilyen válasz! Nem 

szeretnélek igazán, ha nem találnál Nálam sem szellemedben megnyugvást. 

 Sátán persze hogy van. De ne légy gondban miatta! Te, ha mellettem állsz, akkor 

a GYŐZTES oldalán állsz.  

 Megáldalak." 

 

4/278 

Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a jóga és a 

kézrátétel általi gyógyításban. 

 HANG: "Örömet jelent számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyakkal fordultok 

Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megértsetek. Életetek 

eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Akinek ha átadjátok 

értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. A karizma nem más, mint 

egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem megtisztít és fölerősít a közösség javára. 

Most elmondom, mit nem ismert és értett Johannes Gréber. 

 Isten nem sugall igazságot, mivel az igazság nem más, mint a valóság tudati 

tükrözése. Isten VALÓSÁGOT sugall. Miután e VALÓSÁG átszűrődött valakinek tudatán, 

az illető ezt éli meg IGAZSÁGNAK. Tehát mindenképpen rányomja tudatának 

foncsorozott tükrét a sugalmazást kapott lény arra a valóságra, melyet IGAZSÁGNAK 

fogalmaz meg. És mint tudjátok, ahány foncsorozás, annyi igazság egy-ugyanazon 

valóságot illetően. 

 Most mondom az ismert példát: Egy képet nézve, kaptok némi ismeretet a kép 

alkotójáról. Még több ismeretet tudtok meg róla, ha az alkotó falujából jönnek 

emberek, és beszélnek róla. De a legtöbbet és legtisztább ismeretet akkor kapjátok, 

ha maga az alkotó jön el, és beszél önmagáról.  

 E példa alapján már a teremtés  /kép/ ad némi ismeretet Istenről. Sokkal több 

ismerethez jutnak azok, akik a sugalmazás /Biblia/ által igyekszenek nagyobb 

istenismeretre. / Az alkotó falujából jött emberek által kapott ismeret /, de 

minőségileg és mennyiségileg egyaránt tisztultabb és több ismeretre jut az, aki a 

MEGTESTESÜLT IGÉT hallgatja./ Maga az alkotó jön, és beszél önmagáról./  

 Gréber ez utóbbival nem számolt. Sőt! Szinte egyetlen felekezet sem számol ezzel. 

Ezért van az, hogy a Bibliából mindent ki tudnak olvasni, és mindennek az 

ellenkezőjét is. Így aztán a Biblia teljesen alkalmatlan arra, hogy a Biblia alapján állók 

egységre jussanak, bárhogy is akarják. 

 Valamit a kézrátételes gyógyításról. Ez is karizma, bár meg lehet tanulni. Ez így 

ellentétnek tűnik, de nem az. Miért? 

 Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az illető. Ha 

ehhez társul még az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a benned élő 

Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma, mert Én Lelkem által ott élek minden 

szerető szívben, s szeretetteljes simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára, 

aki éppen e kézrátétel boldog részese. 

 Hitben és örömben tedd kezed szerető testvéredre, hogy gyógyítani tudjam őt 

általad. Természetesen a lélek gyógyulása az első, sőt, kizárólag ez a fontos. Minden 
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más mellékes. Ahol azt látom, hogy a test gyógyulása nem segíti elő a lélek 

gyógyulását, ott nem válhat karizmává semmiféle simogatás, semmiféle kézrátétel. 

 Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL." 

 

25/2456 

Kérdező:   

 1. Jóga -gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez? 

  

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nagyon okosan teszed, hogy energiákat magadba fogadó gyakorlatokat végzel. 

Az ezekre fordított idő nagyon megtérül! Az az ember, aki megfelelő önfegyelemmel 

rendelkezik, nagyon tudja segíteni azt a lelki fejlődést, aminek megvalósítására 

jöttetek le a földre. De nemcsak saját lelked fejlődését segíted így elő, hanem 

mindazoknak, akikkel együtt élsz, lehetőséget adsz példáddal, e fejlődéssel arra, hogy 

ők is vállalják a saját lelki fejlődésük útját. 

  

42/4650 

Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, hogy másokat 

hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmagadat a lehetőséged szerint 

tartsd karban, vagyis szellemben, lélekben, testben töltekezz, meríts erőt. E 

töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke és harmónia elérésének 

rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az esti párbeszédima, a kötött imák, 

a meditáció, a böjt, különböző elmélkedések, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, 

amelyek valamilyen szellemiséghez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, 

érzelmi, tudati hatását önmagukban megjelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, 

harmóniára való törekvések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az 

Istennel, ha a forma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz 

az imára és a Tájcsi-ra egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás 

marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van arra, 

hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pótcselekvéssé, 

vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő módon meg kell élned a 

másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányába. Az imát és mindenfajta 

gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes tartalommal, ha nem különböző 

benső harcokra irányul, hanem Velem, a te Jézusoddal való olyan találkozásra, 

amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből meríthetsz erőt a holnap folytatására. A 

Lélek gyümölcsei pedig a következők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, 

kedvesség, jóság, hithűség, szelídség, önuralom (Galáta 5;22) az Én Lelkem által. Úgy 

ahogy Én tanítottam és mutattam be nektek kétezer évvel ezelőtt. Mert aki ebből él, 

azok ellen nincs törvény! 

 


