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Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK,
melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga

A HANG

1589.

ELŐSZÓ

"Drága Jézusom!
Csodálatos dolog az, ahogy Te a problémákat kezeled, és megvilágosítod az embereket oly módon, hogy sokan épülhessenek általa.
Felemelő érzés venni áldásaidat. Nem tudom kifejezni abbéli örömömet, hogy sokféle lehetséges áldás közül éppen Lelked örömével áldottál
meg.
Szeretném, ha minden cselekedetem azt szolgálná, hogy eljöjjön a TE
országod, s legyen meg a TE akaratod. Ámen."
Pécs, B. F.
=========================
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1590.
Kérdező: HOZZÁD KIÁLTOK URAM!
1. Hallod hangomat?
2. Jézustól kaptam az önfeláldozásra felszólító levelet?
3. Vétettem-e a Szentlélek ellen?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én mindig mindent hallok és látok! Egylényegű vagyok az Atyával!
Én a kimeríthetetlen teljességet jelentem számotokra. Aki Engem lát, az látja
az Atyát is! Mindkettőnket ugyanaz a Lélek éltet, AKI a te lelkedet is élteti!
A probléma soha nem az, hogy Én hallom-e azt, amit te gondolsz vagy
mondasz, hanem az, hogy te hallod-e azt, amit naponta mondok neked!
Mindennap szólok hozzád a lelkiismereteden keresztül. Az Én szavaim
nem feltétlenül beszédformában jelennek meg! Sőt, legtöbbször inkább
olyan érzésekben, amelyek nem engedik lelkiismereteteket nyugodni mindaddig, amíg rá nem figyeltek. Legtöbb ember saját lelkiismeretének nyugtalanságát különböző pótcselekedetekkel próbálja csitítani. Sajnos, egy egész
földi életet el lehet úgy tölteni, hogy valaki menekülésben maradjon benső
nyugtalansága miatt. Csak az jár jó úton, aki vállalja azt, hogy Velem szembesüljön. Aki Engem egy sorba állít különböző nagytekintélyű emberekkel,
az magára veheti e kijelentésemet: "Aki nincs Velem, az Ellenem van! Aki
nem Velem gyűjt, az szétszór!"
2. Aki naponta nem veszi föl keresztjét, és így nem követ Engem, az
nem lehet az Én tanítványom! Ez nem azt jelenti, hogy Én valakit valami különleges önfeláldozó életre szólítok fel, hanem azt jelenti, hogy nem a nagy
tettekhez, hanem a mindennapi élet apró nehézségeinek vállalására adom az
erőmet. Aki nagy tetteket akar végrehajtani, s közben eljár fölötte az idő, az
Tőlem nem várhat erőt! Az Én erőm éppen a napi gondok által elgyengült lélekben ébred fel, s fejti ki áldásos működését!
3. A Szentlélek ellen véteni nem lehet egyes cselekedettel! A Szentlélek elleni vétek egy olyan konok megátalkodottság, amely csak a maga igazát
szajkózza, s nem vállalja azt, hogy tanításom mérlegére tegye önmagát
Drága Gyermekem! Légy józan, megfontolt, és amennyire lehet, egyszerű!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1591.
Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST KÉREK!
1. Jó úton haladok-e?
2. Kijutok-e jelen gondjaimból?
3. Gyermekeimet jól kezelem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed halála kétségtelenül olyan űrt hagyott maga után, amelyet pótolhatatlannak élsz meg. Ez első pillanatra természetes. Azért mondom, hogy
első pillanatra, mert ha jobban átgondolod, akkor lelked mélyén meghallod
hangomat, amely egyértelművé teszi számodra azt, hogy mindenki, így te is,
a nehézségeknek csak azt a részét cipelheted felelősséggel, amely a te teherbíró képességed határát nem lépi túl.
Ha ezt belátod, akkor gondjaid nagy része már nem terheli szívedet. Ha
ezt nem látod be, akkor férjed életben maradása sem tette volna könnyebbé
saját életedet!
Ne feledd! Minden tervezésben többé-kevésbé a fantáziának is szerepe
van, s a fantázia mindenkinél ki van téve ártó erők szórakozásának, fájdalmakat okozó hatásának. Ez alól Én sem voltam kivétel! Az ilyen ártó erők
zaklatása egészen a vérrel verejtékezésig juttatott Engem!
Jelenleg számodra az egyik legnagyobb és feltétlenül megoldandó
problémád a gyermekeid jelen és jövő élete. Azért mondom, hogy feltétlenül
megoldandó, mert ez kötelességed! Nem olyan értelemben, hogy gyermekeid
életébe közvetlenül bele kellene nyúlnod, hanem olyan értelemben, hogy a te
saját lelkedben, gondolkodásodban kell beállnia változásnak! Tehát nem
gyermekeid segítéséről van szó, hanem saját magad segítéséről!
Hinned kell abban, hogy a te gyermekeid az Én gyermekeim, és nem a
te kezedben van életük jelene, jövője, hanem saját kezükben! Te csak magadért felelsz! Amíg ezt nem érted meg, addig megkötözött vagy gyermekeiddel, és ez sem nekik, sem neked használ!
Mindaddig jó úton haladsz, ameddig szándékod az, hogy Velem járd
életed útját. Véletlenül sem üdvözülni, sem elkárhozni nem lehet!
2. Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem mindenre képesek
vagytok, ami a benső békéteket, boldogságotokat illeti!
Gondjaid csak addig komoly gondok, amíg Engem nem kapcsolsz be
gondjaid megoldásába. Akkor kapcsolsz be, ha elhiszed, hogy az, aki Rám
bízza magát, a Győztes oldalán áll akkor is, ha a látszat mást mutat!
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A földi életben nem az a legfontosabb, hogy kijuss gondjaidból, hanem
az, hogy erővel tudd hordozni azokat. Azért van ez így, mert a földi élet maga a gondok világa. Egyikből ki, a másikba be! Döntő az elviselés! Ehhez
Nálam mindig megtalálod azt az erőt, amire szükséged van! Aki magára veszi az Én igámat, vagyis vállalja azt, hogy Engem hordoz szívében, tehát engedi, hogy Én nézzek a szemével, Én szeressek a szívével, Én járjak a lábával, Én dolgozzam a kezével, az meg fogja tapasztalni ígéretem komolyságát
(Máté 11;29-30). Igen, mert annak terheit Én veszem vállaimra!
3. Gyermekeiddel kapcsolatban át kell gondolnod, hogy meddig tart a
te szabadságod velük kapcsolatban. Mert ahol az ő szabadságuk kezdődik,
ott a te szabadságod véget ér. Bűnrészes semmiképpen nem lehetsz, tehát
nem adhatod beleegyezésedet olyasmibe, amelyet helytelennek tartasz! Ehhez akkor is tartanod kell magadat, ha ezért gyermekeid eltávolodnak tőled!
Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************
1592.
Kérdező: IMÁDKOZUNK ÉS BÖJTÖLÜNK
1. Minden hétfőn imaórát tartunk.
2. Minden hétfőn kenyéren és vízen böjtölök.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Imátok akkor hatásos, ha két feltételnek megfelel. Az egyik az áhítat.
Többet ér egy rövid átélt ima, mint sok szavakból álló, de kellően oda nem
figyelt imaszöveg elmondása.
Amikor áhítattal imádkoztok, akkor olyan szeretetenergia árad belőletek, amely az egész világra kiárasztja áldó hatását. Valóban az egész világ
lesz szebb és emberségesebb, ha áhítatosan imádkoztok. Ez azért van így,
mert nem tőletek függetlenül, hanem éppen bennetek tudok olyan szeretetenergiákat árasztani az áhítatos ima által, amely háborúkat képes leállítani
azáltal, hogy a tudatlanságból tévútra jutott embereket pozitív irányra tudja
hangolni.
Én nagyon meg vagyok kötve közöttetek! Az áhítatos ima kapukat nyit
bennetek, melyen keresztül áradni tud gyógyítani, segíteni akaró szeretetem.
Az áhítatos imát a hit táplálja, a hitet pedig az áhítatos ima. Így egymást erősítik, s lesz ezáltal szívetek az Én fegyverem a gonosz ellen.
A másik el nem hanyagolható feltétel pedig saját szeretet-életetek,
amelynek tanúskodnia kell a gyakran fárasztó hétköznapokban imáitok erejéről, vagyis saját békétek, boldogságotok gyökeréről.
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E két feltétel egyaránt mérhetetlenül fontos. Ezek nélkül szinte semmit
nem érnek az elmondott imák. Sőt, olyan pótcselekvések lehetnek, amelyek
becsapják és tévútra vezethetik az imádkozókat.
Minden rossz egy elrontott jó! Az ima akkor elrontott ima, ha nem az
imádkozó akar megváltozni, jobbá válni általa, hanem az Istent szeretné jobb
belátásra bírni.
A dicsőítő, hálálkodó ima benső szemeket nyit, s megláttatja, hogy
mennyire szeret benneteket az Isten, a kérő ima pedig részben feltárja hiányosságotokat, részben pedig megmutatja Istennek, hogy szívetek szeretete
tovább nyúlik, mint gyakorlati lehetőségeitek, s így imával el tudjátok érni
azokat is, akikhez a gyakorlati szeretet útján el nem juthattok. Attól mindenkit óvok, hogy szeretetcselekedet helyett imádkozzék! Vigyázzatok! Ne
ámítsátok magatokat!
Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!
*******************************************************
1593.
Kérdező: KICSODA JÉZUS?
1. Jézus csak részben utasítja vissza az "ördög" vádat.
2. Jézus hogyan fia Dávidnak, és hogyan ura?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Elfogult emberekkel vitatkozni csak akkor érdemes, ha nem meggyőzni, hanem legyőzni akarja őket az ember. Ez nemcsak nagyon ritka eset,
hanem szűk kereteket is határol be! Minél szűkebb a keret, annál átlátszóbb,
egyértelműbb a győzelem! Remélem nem azt gondolod, hogy Én is az ördöghöz tartozom?!
2. Ég és föld a különbség Melkizedek és Én közöttem! Ő annyiban volt
előképem, amennyiben kenyérhez és borhoz, mint a hódolat külső formájához kötődik hozzá az emlékezet.
Az, ami az Utolsó Vacsorán történt, az Én végrendeletem számotokra!
Ennek tartalmában semmi kapcsolódás nincs Ábrám és Melkizedek találkozásával.
2. Bár elméleti, de a gyakorlati élet számára nagyon megszívlelendő e
második kérdésed. Azért elméleti, mert istenségemet és emberségemet egyaránt érinti, s ennek a hogyanját ti a Földön csak tükör által homályban láthatjátok. De óriási hatással van a gyakorlati életre, mert Engem szívvellélekkel követni csak az képes, aki nem vonja kétségbe születésem előtti életemet, istenségemet!
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Megáldalak a BELÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1594.
Kérdező: JÉZUS ISMER ENGEM
1. Látod gondolataimat? Hallod imáimat?
2. Miért látok rendkívüliségeket? (Pl. a szőnyegen lábnyomok)
3. Lesz-e munkahelyem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Előttem nyitott könyv vagy! Te viszont Engem csak tükör által homályban látsz. Ezért számodra, amíg a Földön vagy, a jó szándék a döntő.
Legjobb, ha minden reggel felindítod magadban a jó szándékot. Minden Értem kimondott szó, minden Értem végzett cselekedet imádság részedről
Számomra. Igen, mert az ima nem más, mint lelkedet Hozzám emeled.
2. Élénk fantáziád rajzol olyan képeket, jeleket a szőnyegre, amilyeneket látsz rajta. Úgy vagy ezzel, mint mikor valaki sok betűt lát maga előtt, de
ezekből azt rakja össze, azokat látja egybe, amelyeket legbelülről fantáziáján
keresztül így enged egybelátni.
Az ilyen látásban lehet nagyszerű alkotó erő is, és lehet tévútra vivő
erő is. Ezért kell - amennyire képes vagy rá - elvonatkoztatnod az így látott
jelektől. Jobb, ha könyvből olvasol, mintha a szőnyegről. Egy könyv olvasásakor tudod, hogy milyen szellem van mögötte, mivel szerzője ismert előtted.
De amikor olyan szöveget olvas vagy néz valaki, melynek szerzőjét nem ismeri, akkor az olvasó számára az ártó erők is bezavarhatnak! Ezért kell óvatosnak lenned!
3. Atyám mindenki számára gondoskodik megélhetésről, ha valaki az
Isten országát keresi és ennek igazságát. Ez pedig nem nehéz, csak reggel
meg kell beszélned Velem az elinduló napodat, és este meg kell beszélned
Velem, hogy amit reggel megbeszéltünk, az hogyan sikerült. Ehhez még
gyakran fel kell idézned magadban Máté 6;25-34-ben található gondolatokat.
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1595.
Kérdező: MINDENÜTT MEG LEHET TÉRNI!
Komolyabban kell vennem elítélésemet?
HANG: "Drága Gyermekem!
A földi életet egészen biztosan nem szabad félvállról venni! Nem, mert
örök sorsok dőlnek el itt órák vagy percek alatt! Az kétségtelen, hogy a külső
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körülmények ellen semmi értelme hadakozni! A külső körülmény nem más,
mint KERET! Ezt a keretet mindenkinek magának kell szeretettel, becsülettel, a nem ártás, a megbocsátás, a segítés szellemében megtölteni. Teljesen
mindegy, hogy hol kénytelen élni valaki. A HOGYAN az, ami nem mindegy!
Ha az Én békém van benned, akkor ezt semmiféle elítélés sem veheti el
tőled. De nagyon fontos, hogy benned éljen az a felismerés: Én nem ítéllek
el! De te magad csak akkor vagy képes lemondani saját elítélésedről, ha
őszinte bűnbánatot tartottál. Ez adjon neked mindig erőt arra, hogy Engem
soha meg ne bánts!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1596.
Kérdező: JÓ TANULÓ SZERETNÉK LENNI!
1. Szeretnék megtanulni jól szeretni!
2. Kapcsolataimról szeretnék véleményt, eligazítást kapn!
3. Honnan tudom, hogy mi az én feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. János 13;34-ben arról beszélek, hogy új parancsot adok nektek. Előttem is élt szeretet, vagyis jó akarat a jó szándékú emberek szívében, de annak
nem az volt a tartalma teljesen, mint amit Én kívánok tőletek.
Az Én új parancsom lényegében azzal különbözik a régi szeretetparancstól, hogy állapotában más, mint a régi. A régi szeretetparancs többékevésbé a jogi igazság rendjét hangsúlyozta. Az Én szeretetparancsom pedig
ki akar emelni benneteket a jogi igazság rendjéből, és teljesen az IRGALOM
rendjébe akar állítani benneteket!
Ha jól akarsz szeretni, akkor tehát soha, semmiféle indokkal nem szándékolhatod azt, hogy ártó szándékkal közeledj bárkihez is. Ha jól akarsz szeretni, akkor minden esetben és fenntartás nélkül meg kell tudnod bocsátani
mindenkinek. Legalább is erre kell törekedned. Ha jól akarsz szeretni, akkor
látnod kell, hogy hol, mikor és ki szorul rá segítségedre. E három alappillérre
épülhet az Általam megkívánt szeretés! Ennek az állapotnak elfogadása csak
akkor lehetséges a gyakorlatban, ha az okosság és az óvatosság állandóan
kéznél van!
2. Minden emberi kapcsolatnak gyökere és forrása a Velem való kapcsolat. Ha az a helyén van, akkor jó egy kapcsolat, ha nincs helyén, akkor
nem jó a kapcsolat. Csak a jelenre szabad építeni és nem a jövőre. Az ígéretek alkalmatlanok arra, hogy bárkit is Hozzám lehessen kapcsolni általuk.
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3. Van egy mindenkire általános érvénnyel kötelező feladat. Ez a szeretni tanítás, s ennek feltétlen feltétele az első pontban kifejtett szeretés megélése. És van egy konkrét, egyedi lebontása e szeretet, e feladat megvalósításának. Ezt mindenkinek a reggeli imájában kell meglátnia. Ma egyik legnagyobb nehézséget éppen az jelenti, hogy általában nincs megfelelő reggeli
imátok!
Meg kell tanulnotok feladatokban gondolkodni! Reggel tehát azt kell
megkérdezned Tőlem, aki benned élek, hogy mi Énszerintem a te feladatod
az elinduló napon. Este aztán újra Hozzám kell fordulnod gondolatban, lélekben, és meg kell közösen beszélnünk, hogy mit és hogyan sikerült megvalósítanod napközben a reggel Velem megbeszélteket.
Ha a fentieket megszívleled, akkor szívedben nagy békét és örömöt,
környezetedben pedig bőséges égi áldást tudok biztosítani általad!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!
*******************************************************
1597.
Kérdező: SZÁMOMRA MI A LEGFONTOSABB?
1. Mi szolgál legjobban lelkem épülésére?
2. Hogyan segíthetek barátnőmön?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokszor és sokféle módon szólottam már hozzád! Lelkedben és körülményeidben is ott vagyok, és hatni akarok rád. Első kérdésedre nem lehet
tehát konkrét választ adni, mert minden egyes napodban más és más az, amire ügyelned kell. Így nem mondhatom, hogy gondolj azokra a nélkülözőkre,
akik a Föld távoli országaiban szenvednek, nyomorognak, s testi, lelki segítséget várnak tőled. Nem mondhatom, hogy vedd észre közvetlen környezetedben azokat, akikben Én szenvedek, és vigaszt várok. Nem mondhatom,
hogy tedd a hangsúlyt az imára és a tanulásra, mert ebben vannak mulasztásaid. Nem mondhatom, hogy arra törekedj, hogy kipihend magadat, mert
most arra van szükséged. Stb.
Csak általános irányelveket tudok mondani, és neked kell azt naponta
aprópénzre váltanod. Így leszünk egymásnak partnerei!
A leglényegesebb irányelv ez: HIVATÁSOD A SZERETNI TANÍTÁS!
Ehhez kell naponta az eszközöket és az alanyokat megtalálnod. Főleg a
reggeli imáidban tudnék e téren sokat segíteni! Természetesen nem a kötött
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imák halmozására gondolok, hanem olyan elmélkedésekre, amelyekben az
elinduló napi problémák boncolgatását tudnám vállalni veled.
2. A fentiek alapján tudnád meglátni azt is, hogy hogyan segíthetnél
barátnődnek. De itt is van egy nagyon fontos elv! Senkin nem tudtok úgy segíteni, hogy a másikat akarjátok megjavítani! Csak magatokat! A másik ember mindig tükör, melyben fölismerhetitek saját gyengeségeiteket, melyek ellen föl kell vennetek a harcot.
Barátnődön tehát nem az segít, ha férje megváltozik, hanem az, ha ő
megváltozik!
Úgy fáj a szívem, mert nem akarjátok elfogadni Tőlem azt a tanítást,
mely szerint nem a másik, nem a körülmény boldogtalanít senkit! Ott csak a
benső boldogtalanság tünete mutatkozik meg! A probléma és a probléma
megoldása is belül van mindenkinél, és nem kívül!
Nagyon szeretlek és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!
*******************************************************
1598.
Kérdező: KERESEM A HELYEMET!
1. Mi a feladatom?
2. Melyik foglalkozás, munkahely való nekem legjobban?
3. Társkapcsolatról szeretnék hallani!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Emberi szinten furcsa, és nem tűnik szerény magatartásnak, amikor
valaki önmagát ajánlja. Én mégis kénytelen vagyok Magamat ajánlani, mert
tudom, hogy senki úgy nem szeret benneteket, mint Én, és ennek következtében senki nem akarhat jobbat nektek, mint Én!
Azt kell tehát mondanom, hogy édeskevés az, ha valaki hall a médiumomról! Ha nem olvassátok el az általa közölt gondolataimat, akkor valójában elkomolytalanítjátok az ilyen bejelentkezésemet!
E leveledben fölvetett kérdéseid már a HANG 17-dik könyvében találhatók. Eddig megjelent 12 HANG-könyv. E könyvekben több ezer életkérdésre adtam meg a választ. Ne mondjátok, hogy túl magas e könyvek 250 forintos ára. Nem csak azért nem igaz ez, mert ma már alig találsz ilyen áron
komoly könyveket, de azért is, mert újságra, tévére és még sok olyan dologra, amelyek meg sem közelítik e könyvek gyakorlati hasznát, sokkal többet
áldoztok!
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Magamat járatnám le, és megnehezíteném lelki fejlődéseteket, ha nem
várnám el tőletek e téren is az együttműködést!
Az Én szeretetem semmihez és senkihez nem mérhető! Amikor azt
mondom, hogy te is az Én EGYETLENEM vagy, akkor még nagyon silányan
fogalmaztam meg, hogy te mit jelentesz Nekem! Ha szerelmemet irántad teljes mértékben érzékeltetném veled földi életedben, akkor abba úgy belepusztulnál, mint egy kaucsuk labda, amit bedobnak a Nap izzó lángtengerébe!
Kérdezed, hogy mi a feladatod? Olvasd el e könyveimet! Tedd magadévá gondolataimat, tanácsaimat, szavakba csomagolt szeretetemet! Ez a
FELADATOD!
Ha ezt teszed, akkor olyan mindegy, hogy hol dolgozol, milyen a munkahelyed! Sőt, még az is, hogy milyen társkapcsolatba sodródsz bele! Igen,
mert akkor úgyis az Én LELKEM fog irányítani, és úgyis arra fogsz törekedni, hogy egyértelművé váljék benned: múlt már nincs, jövő még nincs, tehát
a jelen megszentelése a legfontosabb.
Tehát az az életállapot a legfontosabb, amely földi életed legfontosabb
pillanatában, amely feltétlenül el fog jönni, tehát halálod pillanatában, tehát
akkor, amikor feltétlenül szemtől szemben találkozni fogunk, téged boldogsággal tudjon majd eltölteni!
2. A munkahelyeddel kapcsolatban neked kell eldöntened, hogy melyiket látod legmegfelelőbbnek! És ez bármikor változhat! Én nem vállalhatom
fel helyetted a felelősséget olyasmiért, amit neked kell megtenned! Nem is
szeretnélek igazán, ha megtenném azt, ami a te feladatod!
3. Ami pedig a társkapcsolatot illeti, az csak akkor lehet ideális, ha
nem akadályozza, hanem segíti a Velem való egyre tisztultabb, szorosabb,
elmélyültebb benső fejlődésedet!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1599.
Kérdező: SEGÍTSÉGRE SZORULOK!
Erőt és bíztatást kérek, várok!
HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor azt mondod, hogy erőt és bíztatást vársz, akkor lényegében
Engem vársz! Igen, mert Én soha nem vagyok sem erőmön, sem vigasztaló
szavaimon kívül! Így hát arra kérlek, hogy higgy az Én állapotszerű jelenlétemben magadban. Most furcsa módon, megerősítésnek egy kicsit kiábrándító szavakat fogok mondani neked!
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Amikor úgy érzed, hogy nagyon szeretsz, és tele van szíved hálával és
dicsőítésemmel, akkor ez nem a te szereteted Felém, hanem az Én szeretetem
feléd!
Igen, drága Gyermekem! Én közvetlenül és közvetve egyaránt tudok
szeretni, és amikor nagyon jól "érzed magad", akkor Én egy kis égi ajándékérzést adok neked, tehát közvetlenül éreztetem veled, hogy szeretlek. Te ezt
úgy éled meg, hogy te szeretsz Engem. E kettő nem zárja ki egymást, de érzéseidben mégis az irántad való szeretetem nyilvánul meg ilyenkor.
A te szereteted Irántam akkor nyilvánul meg, amikor képes vagy Értem
áldozatot is hozni, mégpedig olyankor, amikor ehhez semmi kedved nincsen!
Nekem semmi kedvem nem volt keresztre feszíttetni magamat (Máté
26;39), de Atyám iránti szeretetből ezt is megtettem (János 18;11). Ez valóban az Én szeretetem volt Atyám iránt!
A földi élet nem Mennyország! Itt a hangsúlyt arra kell tennetek, hogy
szerettek Engem. Aki ezt teszi rövid földi élete folyamán, és ezt állapotszerűen vállalja, tehát felvállalja Irántam való szeretetből akkor is tenni a jót,
amikor érzelmi sivárságot él át, az egy örökkévalóságon át élvezni fogja az
Én szeretetem érzékelhető átélését!
Nagyon szeretlek! Megáldalak az ÉLŐ HIT KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************
1600.
Kérdező: URAM, NEM VAGYOK MÉLTÓ...
1. Érdemtelenül sok kegyelmet kaptam!
2. Amit a látók látnak, annak mi a jelentősége?
3. Összefüggésben van találkozásom azzal, akivel közös
a sorsunk?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A kegyelem azért kegyelem, mert érdemtelenül kapja mindenki. Én
mindenkor az irántatok megélt szeretetemet közlöm kegyelmeimmel.
A "szerencsés" életbemaradás kegyelme nem csupán a földi lét meghosszabbítására szolgál, hanem valóban arról van szó, hogy valamire időt
kaptál! Ez a valami mindig az önismeretben és a szeretetben való növekedés,
amely az idő tengelyén a napi problémák feldolgozásában valósul meg. E téren azért nem lehet konkrétumokat előre mondani, mert nincs két egyforma
nap, s így a szeretetet sem lehet egyforma hatékonysággal megélni. Nem,
mert a szeretet is fejlődő képesség, és a körülmények, az emberek sem teljesen ugyanazok mindennap.
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2. Ami pedig a "látókat" illeti, hát e téren légy nagyon óvatos! Teljesen
igazad van abban, hogy mindenkinek van egy nagy feladata az életben. De ez
nem más, mint az önmegszentelődés. Úgy is lehet mondani, hogy senkinek
sincs különleges feladata, még a római pápának sincs, mert neki sem lehet
más, nagyobb a feladata, mint az önmegszentelődés. A relativitás miatt egy
szomjan halni készülőnek világra szólóan nagy esemény, ha valaki vizet ad
neki. Másnak ez nem jelent szinte semmit!
Kedves Barátom! Hidd el, hogy a Velem való kapcsolatnál fontosabb
senki számára nincs a világon! Ne úgynevezett nagy tettekről álmodozzatok,
hanem arra legyen gondotok, hogy ahol és akivel éltek, ott igyekezzetek minél többet érzékeltetni abból a Mennyországból, amit szívetekben hordotok,
ha Engem szerettek! Ami az öröm, a béke, a boldogság forrása minden ember számára, azt elolvashatod Lukács 10;20-ban.
3. Véletlenek nincsenek! Minden találkozás programot hordoz, és lehetőséget kínál fel arra, hogy Bennem jobban tudjatok fejlődni! Tehát minden
találkozás: talentum! Ezt el lehet ásni, lehet pillanatnyi, önző célra felhasználni, és lehet kamatoztatni arra, hogy a szeretet áldozati oltárán feláldozd
magadat Értem! Tőled függ, hogy melyiket használod!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1601.
Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL
1. A csukott szemmel látott szimbólumoknak mi a jelentése?
2. Anyámra kérem Jézus áldását!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A látott szimbólumok azt a teljességet jelentik amelyben a kereszt
mindenben a megoldás kulcsa. Aki vállalja e kulcs forgatását, az feltétlenül
olyan önismeretre jut, amely megfelelő alapot ad arra, hogy ne akármilyen
szeretetben, hanem az Általam felkínált szeretetben növekedjék. Bennetek
minden jó szándékú cselekedet tud békét teremteni. De ahhoz, hogy körülöttetek is szebb legyen a világ, csak azok által valósul, akik az Én szeretetemnek elkötelezettjei! Az Én szeretetem a nem-ártás, megbocsátás, segítés szent
háromsága, melyet az okosság és óvatosság vezérel!
2. Megáldom édesanyádat. Bízom abban, hogy általad is egyre többet
tud ő is befogadni áldásom békét sugárzó erejéből!
Áldásom befogadását senkinél sem erőltethetem. Áldásom olyan, mint
a tavaszi Nap ragyogása. Ahol kitárt ablakra talál, ott bearanyozza a szobá12

kat. Ahol zárt, lefüggönyözött ablakokra lel, ott is jelen van, és várakozik
mindaddig, amíg be nem bocsátják. (Jelenések könyve 3;20)
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1602.
Kérdező: TÚL NAGY A KERESZTEM!
1. Fiam nehéz természetű.
2. Leányom idegproblémával küzd.
3. Sok terhet vállalok magamra.
HANG: "Drága Gyermekem!
3. Visszafelé gombolyítom problémáid szálait.
Mivel minden tüneti kezelés lényegében bódítás, ezért minden problémát belülről és magadon kell elkezdened megoldani.
Először tisztán kell látnod az elérendő célt, utána imádkoznod, kérned
kell, hogy amit tisztán látsz, legyen erőd elindulni afelé, aztán el kell indulnod, hogy a gyakorlati életben megvalósítsd a cél irányában azt, amire képes
vagy. De a CÉLT, AZ ELVET soha nem szabad feladnod. Amíg valaki nem
adja fel a célt, addig mindig megvan a reménye arra, hogy egyre közelebb
jusson a célhoz.
A CÉL egy olyan benső szabadság, amelyben a Szentlélek veheti át
életed irányítását. (2Kor 3;17) E cél érdekében hinned kell azt, amit Lukács
11;13-ban olvasol! Tehát kérned kell a Szentlelket! Ezután el kell fogadnod
azt, amit Márk 9;23-ban és János 15;5-ben olvasol.
Ezzel már elindulhatsz a gyakorlati életben megoldani gondjaidat. Ennek lépései a következők. Itt is van egy elv: meg kell tanulnod feladatokban
gondolkodni! Ez úgy történik, hogy reggeli imáidban megbeszéled Velem a
napi teendőket. Tehát azt, hogy mit kell tenned (ez az idő-elszámolás), és
amit tenned kell, azt hogyan kell tenned (ez a szeretet-elszámolás).
Amennyire előre haladsz a fentiek vállalásában, annyiban tudod felszámolni lelkedben megkötözöttségeidet gyermekeiddel.
2. Leányodat nagyon fel kell karolnod! Dicsőítő imákat kell mondanod
az ő állapotával kapcsolatban is, mert amennyiben szemtelen szellemek hatása van jelen, akkor ezek nagyon nem szeretik a dicsőítő imáitokat, és eliszkolnak onnan, ahol ilyen ima gyakran száll az ég felé. A szerető felkarolás
pedig azért fontos, mert ez képes oldani a rögeszmét.
1. El kell érned, hogy fiaddal kapcsolatban tudj határozott lenni, és ne
engedd, hogy uralkodjon rajtad! Ha engeded, hogy fölötted uralkodjon, akkor
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bűnrészes leszel vele, s ez sem neked, sem neki nem használ, hanem kifejezetten ÁRT hosszú távon! Csak olyan magatartásod a jó, amelyet halálod
óráján is helyeselni fogsz!
Drága Gyermekem! Komoly feladatokra mutattam rá! De benned valóban átlagon felüli a teherbíró képesség, s Én mindig benned vagyok, és érted
vagyok benned!
Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1603.
Kérdező: TESTVÉREMRŐL, JÖVŐNKRŐL
1. Testvérem házassága miatt aggódom.
2. Lesz valaha gyermekünk?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet nem egy parttalan érzés, amely fuldoklóvá tehetné azt,
akiben él. Nem! A szeretet az önfegyelemnek és önmérsékletnek olyan bölcs
érzékenysége, amely a gyakorlati életben, az emberi kapcsolatokban feltétlenül felismeri saját határait, és tudja, hogy e határ véget ér ott, ahol a másik
ember szabadsága kezdődik. Éppen ezért, bár fájdalmat él meg akkor, amikor
látja, hogy akit szeret, az nem teszi azt, amit a boldogság érdekében tennie
kéne, de ő maga mindig boldog, és óvakodik attól, hogy a másik embert annak boldogsága érdekében külsőleg próbálja helyére tenni!
Ha úgy szereted testvéredet, amint Én, tehát ha az Én szeretetem szeret
benned, akkor nem aggódhatsz testvéredért. Akiben Én élek, az csak önmagáért lehet gondban. Ha nem így szeretsz, akkor nem értetted meg az Én tervemet sem magadra, sem másra vonatkozóan!
2. A gyermekáldással kapcsolatban pedig először el kell döntenetek,
hogy annyira akarjátok-e, hogy még rendkívüli eszközöket is hajlandóak
vagytok ennek érdekében igénybe venni, vagy pedig inkább azt az utat választjátok, amelyen különböző szociális, humánus feladatok felvállalásával
ezt szublimálni tudjátok, és a többit Rám bízzátok?!
Én bár az első csodámat lakodalomban tettem, de senki nem mondhatja Rám, hogy családcentrikus lettem volna!
A földi élet rövid. Csak aki nagyon-nagyon megkötözve tudja magát a
gyermek utáni vággyal, az vállalja a rendkívüli eszközök alkalmazását is ennek érdekében. Aki nem képes elméletileg elfogadni, hogy egy gyermek
nemcsak öröm, de gond is, tehát senkit nem boldogíthat, az a gyakorlatban
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fogja ezt megtapasztalni, ha mindenáron akarja. Ez nemcsak a gyermekáldásra vonatkozik, hanem magára a házasságra is!
Arra kérlek, imádkozz azért, hogy Isten akarata szerint formálódjék
testvéred további élete. Így legyen ez akkor is, ha ez nem a te akaratod szerint fog történni!
Megáldalak az ÉLŐ HIT KEGYELMÉVEL!
*******************************************************
1604.
Kérdező: MIT KELL HINNI?
1. Hinni kell azt, ami Medjugorjében történik?
2. Sükösdi események mögött ki áll?
3. Egy papot felfüggesztett a bíboros, mert Bulányi elveit vallja.
A világi papok szerzetbe vonulnak, templomok üresen állnak.
Ennek így kell lennie? Szekták, reinkarnáció. Mi az igazság?
HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseidet olyan összeszerelésben fogalmaztad meg leveledben, hogy
azok csak negatív érzéseket váltanak ki az olvasóból. Sok felületes, félreértett információt keversz össze úgy, mintha mindaz, amit leírtál, káros módon
igaz lenne. Szeretetem most arra késztet, hogy rendet teremtsek e kavalkádban.
1. Bennem kell hinnetek és senki másban. Hinni valamiben azt jelenti,
hogy rátetted életed arra, amiben hiszel. Más dolog az, hogy elhiszel valamit
vagy nem, és más az, hogy miben hiszel.
Ami Medjugorjében történik, abból nagyon sok van olyan, amit érdemes elhinni! Anyám valóban óriási hatást vált ki ott azokban, akik jó szándékkal mennek oda!
2. Sökösdön Én szenvedek médiumomban, de elhatárolom magamat az
ott elhangzott, és Nekem tulajdonított kijelentésektől. Ott az, aki főprédikátornak teszi magát, könnyen befolyásolható olyan ártó szellemek által, akik
nem az Én tanításomat hirdetik. Az ottani médiumom, a maga egyszerűségében, nem képes elhatárolódni attól a szellemi hatástól, amelynek semmi köze
nincs az Én evangéliumaimban felismerhető tanításomhoz.
Ezen ne csodálkozz! Azok a vértanúságot is vállalt egyházi vezetők,
akik a háromszázas évek elején még a császárral is szövetséget kötöttek, pedig elmondtam apostolaimnak, hogy ne akarják hatalmi áron leállítani az üldöztetést, szintén nem értették meg erre vonatkozó szavaimat!
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Én nem nemzetekben gondolkodom! Nincsen különlegesen kiválasztott nemzetem Ábrahám utódain kívül. De Ábrahám ivadékai sem olyan értelemben kiválasztottak, mintha tőlük nem lenne elvehető az Isten országa, s
nem lenne más népeknek adható. Részemről annyiban kiválasztottak, hogy
közöttük kezdtem el földi életem. Ha más népek jobban nyitnak Felém, akkor többet fogadnak be Belőlem, s így jobban átvehetik az Isten országát.
A ti országotokat egyáltalán nem az jellemzi, hogy egyre többet fogadnátok be Belőlem! Országotok erkölcsi alapja nem javallja azt, ami Sükösdön elhangzik ezzel kapcsolatban A földi koronákhoz pedig egyáltalán semmi közöm nincs! Az Én országom nem innét való! Ne áltassátok magatokat!
3. A bíboros nem függesztett fel senkit! Az általad említett pap saját
magát közösítette ki, mivel olyan hittételt tagad, ami a ti egyházatok tanításának LÉNYEGÉHEZ tartozik. S ennek az egyházamnak van olyan törvénye, amely kimondja, hogy önmagát automatikusan kiközösíti az, aki nem
tartja magát ehhez. A bíboros ezt közölte az általad említett pappal. E pap álláspontjához semmi köze Bulányinak. Annyira semmi köze, hogy egy papi
körben Bulányi ezeket mondta: "Bár jobb lett volna meghalnom, mielőtt e
paptestvérem erre a döntésre jutott!"
Drága Barátom! Ne az üres templomok miatt fájjon a fejed! Lélek az
Isten! Az igazi imádók lékekben és igazságban kell hogy imádják Istent! Sajnos, sem a templomokban, sem a szerzetekben nem tolongnak az ilyen imádók! Te törekedj ilyen imádó lenni!
Tanulmányozd evangéliumaimat, vállald sorsomat, azt az alulértékelést, amely mindenkinek osztályrésze, aki mindenkit szeret, tehát mindenkinek jót akar, senki fölött nem akar uralkodni, de szabad minden erőszak alkalmazásától és minden olyan engedelmeskedtetéstől, amely hitelesíteni
akarja annak ellentétét, amit mondottam: Ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok (Máté 23;8)!
Hozzám soha nem lehetett könnyen tartozni! Csak nehezen és boldogan!
Meg kell tanulnod megfelelően használni egyházadban azokat az eszközöket, amelyek segítenek abban, hogy EGY legyél Velem! Meg kell tanulnod egyházadban felismerni azokat a pótcselekvéseket, amelyek el akarják terelni a figyelmet a lényegről, vagyis a nem-ártás, megbocsátás, segítés szent
hármasságának gyakorlatban történt vállalásáról!
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Bízzál Bennem! Én legyőztem a világot! Benned élek, s te mindaddig,
amíg az Általam elmondott és bemutatott szeretetet legalább elvben el nem
árulod, addig a GYŐZTES oldalán állsz!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1605.
Kérdező: KIVÁLASZTOTT VAGYOK?
1. Tanulni akarok.
2. Fontos küldetésre vagyok kiválasztva?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Szeretettel kérlek, ne azt olvasd ki a HANG-ból, amit szeretnél, hanem azt, amit a szavak jelentenek. Amikor arra kapsz felszólítást, hogy tanulj, akkor két nagyon fontos szempontot természetesnek kell venned: Nem
akármit kell tanulnod, és nem akárhogy kell tanulnod! A tantárgy maga az
Isten országa. A tanulás formája pedig párhuzamosan elméleti és gyakorlati
egyaránt! Az elmélethez tartozik az imádkozás, az EVANGÉLIUMOK, a
HANG és egyéb tanulmányok vizsgálata, míg a gyakorlat a jelenre, az adott
körülmények megszentelésére vonatkozik.
2. Mindenkinek egyetlen fontos küldetése van: A SZERETNI TANÍTÁS! Ennél fontosabb nincs a világon! Ehhez az eszközöket neked kell meglátnod. Én nem láthatom meg helyetted, de segíthetek és segítek is, hogy
meglásd, ha reggeli imáidban naponta kéred Istentől a bölcsesség adományát.
Fontos tudnod tehát, hogy nem helyetted csinálok valamit, hanem veled
akarok együtt dolgozni! Abból nem lesz semmi, ha te Tőlem vársz valamit,
Én pedig tőled. Csak abból lesz valami a te életedben, amit együtt csinálunk!
Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1606.
Kérdező: ROSSZUL BÁNNAK VELEM!
1. Gyermekeim nem úgy bánnak velem, ahogy illik!
2. Isten visszaadja gyermekeimnek azt, amit velem tettek.
3. Mit vétettem gyermekeim ellen?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Írod, hogy két HANG-könyvet elolvastál. Először elmondom neked, hogy
miért diktáltam ezeket a könyveket, aztán visszatérek kérdéseidre.
Eddig megjelent 12 kötet HANG-könyv. E könyveknek kettős céljuk
van. Az egyik az, hogy kiutat mutassanak abból a problémaerdőből, amelybe
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belekeveredtetek. A másik pedig az, hogy e könyvek alapos elolvasása után
olyan gondolkodási stílusra neveljelek rá benneteket, amely az élet minden
területén át tud lendíteni benneteket úgy, hogy lelki békétek megmaradjon. E
második cél fontosabb, mint az első, mert a lelki sérüléseknél a tüneti kezelés, a bódítás hosszú távon mint sem ér!
Attól tartok, hogy amíg nem olvasod el e könyveket, addig a most felkínált tanácsaimmal nem leszel megelégedve.
1. Gyermekeid pontosan úgy bánnak veled, hogy az a te javadat szolgálja! Aki Hozzám tartozik, azzal nem lehet olyan értelemben rosszul bánni,
hogy az illető annak ne venné hasznát. Isten csak azt engedi meg gyermekei
számára, ami javukra válik (Róm 8;28)! Nekem is javamat, a legnagyobb javamat szolgálta az, hogy keresztre feszítettek. Ezt ki is fejtettem, s te el is olvashatod Lukács evangéliumában (24;26)!
Ha te viszonzást vársz azért, amit gyermekeidért tettél, akkor nem szeretetből tetted azt, amit tettél, hanem önző, üzleti megfontolásból. Szeretni
nem lehet önző módon! Szeretni csak önzetlenül lehet! Igen, mert a szeretet
nem más, mint ÖNZETLENSÉG! Vagyis, viszonzást nem várva áldozattá
válni másokért! Te most saját önzésed fájdalmát éled meg, s ezt feloldani
csak te tudod. Az Isten sem tud segíteni azon, aki nem alakítja át gondolkodását az önzetlen szeretet irányában!
Aki saját lelkiismeretét vizsgálja, annak van reménye arra, hogy boldoggá váljon. De aki a másik lelkiismeretét vizsgálja, az nem lesz boldog
sem ezen, sem a másvilágon!
Ha pontosan tudni akarod, hogy miért haragszanak rád, hát Én megmondom: önzésedért! Önző érdekből tettél jót, s nem önzetlenül! Most ezt
szenveded.
2. Isten semmiféle rosszat senkinek, soha nem ad vissza! Isten mindig
mindenkinek ÖNMAGÁT adja! Aki elfogadja Istent, az boldog! Aki nem
fogadja el, az boldogtalan! Isten a SZERETET! Isten nem vasal be senkin
semmit! Amikor közvetlenül a halál után átvilágítást kap a lélek, akkor olyan
önismeretre jut, amely arra készteti őt, hogy önmaga fölött mondja ki az ítéletet!
Akit a Földön különböző csapás ér, az jó, ha tudja: ezek nem büntetések, hanem Isten kegyetlen kegyelmei! Vagyis ezek arra akarják rávenni a
csapás elszenvedőjét, hogy megtérjen! Szó sincs büntetésről!
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A büntetés a ti találmányotok, akik jogi kategóriákban gondolkodtok! Isten
mindenkor IRGALMAS, segítőkész Isten! Ne ruházzátok Istenre saját gyarló
szeretetlenségeiteket!
3. Gyermekeiddel kapcsolatban nagy általánosságban elmondtam, hogy
mit vétettél. Konkrét eseteket neked kell megtalálnod, ha éppen igényt tartasz rá. De nem lényeg!
Aki az Enyém, az akkor is boldog, ha az egész világ bántja őt. Engem
is bántott szinte mindenki! Ez kísértést jelentett ugyan számomra néha, de
benső békémet felborítani soha nem tudta! És ne feledd: "Aki szeret Engem,
azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála (János
14;23)!" Tehát a Mennyország van benned, csak észre kellene venned! Ha
hiszel Nekem, akkor megérted szavaimat, s nem fogsz arra vágyakozni, hogy
gyermekeid akarjanak boldogítani!
Drága Gyermekem! Legyenek dicsőítő imáid! Ezek képesek szemeket,
ablakokat nyitni lelkedben, s képes leszel meglátni, hogy mennyire minden a
te javadat szolgálta és szolgálja mindaddig, amíg Enyém akarsz maradni.
De ha nem Mellettem döntöttél, akkor az egész világ sem képes arra,
hogy békét teremtsen szívedben! Istenre vagy teremtve, és nyugtalan marad a
szíved mindaddig, amíg Bennem meg nem nyugszik!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1607.
Kérdező: MAGAMRÓL, TESTVÉREIMRŐL
1. Testi-lelki gyógyulásra számíthatok-e?
2. Mi lesz a sorsuk testvéreimnek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Halálraítélt testtel jöttetek a világra, s mindaddig, amíg azonosságot
véltek felfedezni a test és a lélek között, kísérteni fog benneteket az a gondolat, hogy a test javára billenjen a mérleg!
A test csak akkor kapja meg az őt megillető helyet, ha egyre
egyértelműbben a lélekre helyezitek át a hangsúlyt.
Tehát, ha csak a lélek értékeit tartod szemed előtt, akkor a tested automatikusan vállalja azt az eszköz szerepet, ami őt megilleti.
Általában az soha nem vezet jóra, ha valaki kívülről indul el befelé, de
mindig számíthat pozitív eredményre az, aki belülről indul el kifelé.
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Korod azt javallja, hogy tested állapotát elfogadva, lelked finomításán
fáradozz! Ha ezt teszed, akkor ez kihat egész lényedre! A tested állapotát
bízd az orvosokra, környezeted tanácsaira. Te a lelkeddel törődj!
2. Testvéreid sorsát bízd Rám! Miattuk ne aggódj, mert aggódásoddal
még egyetlen hajszáladat sem tudod szándékod szerint irányítani, hát hogy
gondolod, hogy majd testvéreid életét kézben tarthatod!? Testvéreiddel való
megkötözöttséged sem neked, sem nekik nem használ. E megkötözöttséget
csak úgy tudod oldani, ha tudomásul veszed, hogy ők jobban az Enyéim,
mint a tieid. Valójában egyáltalán nem a tieid!
Drága Gyermekem! Az Én ATYÁM mindent átadott nekem! Imádkozz, hogy testvéreid átadják magukat az Atyámnak! Neked más feladatod
velük kapcsolatban nincs!
Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amely gyümölcse az Irántam való
BIZALOMNAK!"
*******************************************************
1608.
Kérdező: SKIZOFRÉNIÁS VAGYOK!
Nagyon szeretem Jézust! Sok butaságot csináltam skizofrén
állapotban. Mi a teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!
A tudathasadásos állapot megjelenésének lehetősége arra szólít fel téged, hogy azt ne tartsd fontosnak, amit belülről kapott parancsnak észlelsz,
hanem azt, hogy környezetednek felelj meg! Nálad nem az a normális, hogy
mindig befelé figyelő légy (ez másoknál sem lenne normális állapot), hanem
az, hogy a rajtad kívüli világ szemében ne légy rendkívüli, és az általad becsült és tisztelt embertársaid elvárásainak megfelelj! Ezt akkor tudod elérni,
ha hiszel abban, hogy Én a te körülményeidnek is az Istene vagyok!
Ha erre teszed a hangsúlyt, akkor képes leszel arra, hogy belül csak az
erkölcsi dolgokban, tehát csak az emberek iránti helyes szeretetben legyek
Én közvetlenül a te irányítód! Mert Én nem is akarok más területen közvetlenül irányítani sem téged, sem másokat úgy, hogy azt észrevegyétek! Ne
vallásoskodásban, ne imádságokban akard megtalálni az Én akaratomat, hanem abban az áldozatos szeretetben, amely képes lemondani saját benső világáról is annak érdekében, hogy körülményeivel harmóniát építsen ki.
Ha erre törekszel, akkor idővel megszűnik a benned történt hasadás, és
újra egységben leszel Velem, környezeteddel és önmagaddal.
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Ez az Én nagy vágyam veled kapcsolatban! Bármennyire is képtelennek gondold magadat arra, hogy önmagad átlépd, és ne befelé, hanem kifelé
is figyelj, Velem képes leszel erre! Ilyenkor Én feltétlenül melletted állok, és
gyógyítom benső sebeidet! Ez a gyógyulás nem pillanat alatt megy végbe. Ez
folyamat, amelyben együtt dolgozom veled! Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem mindenre képes az, aki elfogadja tanácsaimat!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1609.
Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL
1. Álmomban közlést kaptam: "Aki ilyen szépen fejlődik, miért
nem szereti az ISTENT?"
2. Egy másik álmomat is szeretném értékeltetni!
HANG: "Kedves Barátom!
1. A hallott ellentmondásos mondattal nem kell törődnöd! Ha valaki
úgy akar szólni hozzád, hogy figyelj reá, akkor az beszéljen értelmesen! A
kapott közlés értelmetlen!
2. Az álomnak nincs erkölcsi értéke! Álmában senki semmiért nem felel! Az álom szimbolikus nyelvének megfejtése azért nem megbízható kívülről, mert nem elegendő hozzá egy kívülálló tárgyilagos logikai bravúrja, hanem lényegesen kell hozzá az, ami a megfejtésnél döntő, az álmodónak a
közérzete az ébredés után.
Itt is áll az, hogy senki és semmi nem adhatja azt, amije nincs. Tehát a
pozitív töltésű közérzet pozitív tartalmú álom következménye. A negatív töltésű közérzet pedig rosszat jelentő álom következménye. De ez csupán egy
általános elv! A helyes álomfejtés csak közös munka eredménye lehet! Ha
Velem megbeszéled álmaidat, akkor segítek megláttatni veled azt, hogy mit
üzennek álmaid, ha egyáltalán üzennek valamit. Mert nem minden álom hordoz olyan információt, amire fontos volna odafigyelni! Vannak benső egyensúlyt megvalósító álmok is. Pontosan azok ilyenek, amelyekben értelmetlen
közléseket veszel tudomásul. Ezekkel éppen ezért nem kell foglalkoznod,
mert önmagukban hordják feladatuk megoldását, vagyis a tudatalatti világod
rendezgetését. Amint egy szőttes bal oldalán ákombákom szálak futnak,
hogy a jobb oldalon szép minta formálódjék ki, úgy az emberben is vannak a
tudatalatti világnak olyan ákombákom képei, mondatai, amelyek éppen azt a
célt szolgálják, hogy az ébrenléti élet értelmessé váljék.
Megáldalak a JÓZANSÁG, a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1610.
Kérdező: NÉHA FÉLEK JÉZUSTÓL
1. Féltem Jézushoz fordulni!
2. Egyszer az Atyához fordultam, és Ő megváltoztatott!
3. Nagy boldogságra ébredtem egyik éjjel!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki Hozzám fordul, azt mindig így köszöntöm: "Béke veled!" Ha
szándéka tiszta, akkor rászáll az Én békém. Ha nem tiszta, akkor visszaszáll
Hozzám!
Legyen hát bátorságod bármikor Hozzám fordulni, hogy békémet állandósítani tudjam benned!
2. Az Atya nagyobb Nálam! Ez akkor is igaz, ha Ő Bennem él, Én pedig Őbenne! Akkor is igaz, ha az aki Engem lát, az látja az Atyát is.
Te az Atyának édes-gyermeke vagy, Nekem pedig édes-testvérem!
Most nem tartom fontosnak, hogy azt a lényegi azonosságot magyarázzam,
ami a Szentháromság természetes természete. Elég neked az, hogy te az Atya
akaratából újjászülettél!
3. Amikor pedig boldogságra ébredtél, akkor Lélekkeresztségben részesültél, vagyis belemerítettelek a Szentlélekbe! Lepecsételtelek hát téged
az örök boldogságra. Ennek kaptad meg előízét. Életed további részében e
valóságokról szükségszerűen lekopik az érzelmi töltöttség, de maga a tény, a
valóságra való emlékezés, mindig erőt fog adni arra, hogy hűséges maradj
Hozzám!
Megáldalak a HŰSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1611.
Kérdező: ANYÁM ENGEM ROSSZUL SZERET
1. Anyám szeretete elrabolja szabadságomat.
2. Elég az, ha csak imádkozom azért, hogy önálló legyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Csak imával nem tudod megváltoztatni anyád irántad való megkötözöttségét. Magadban kell megteremtened azt a szilárdságot, ami feltétlenül
szükséges számodra ahhoz, hogy ne légy bűnrészes .
A leghatározottabban el kell utasítanod, ha anyád át akarja lépni a te
szabadság-körödet annak ellenére, hogy meg kell értened az ő megkötözöttségét. Kemény árat kell fizetnie azért, hogy a fölötted uralkodásban látja éle22

te értelmét! Ha arra hivatkozik, hogy mi-mindent tett érted, neked tudomására kell hoznod, hogy te nem vagy árucikk! Téged, lelkedet, szabadságodat
nem lehet megvenni! Te addig vagy ember, amíg ezt képviseled. Ha erről
lemondasz, akkor embertelenné válsz te is!
Anyád súlyosan vét önmaga ellen is, amikor helyetted akarja megtenni
azt, amit neked kell megtenned! És te is súlyosan vétesz önmagad ellen is,
anyád ellen is, ha nem állsz ellen hatalmi törekvéseinek!
Valakin túlságosan segíteni éppen olyan hibás magatartás, mint az, ha
valakin nem segít az, aki segíthetne! Imádkoznod azért kell, hogy te tudj
megváltozni! Te tudj úgy lábadra állni, ahogy a te korodban az természetes!
Ha valamit szeretetből, tehát jó szándékkal teszel, akkor nem szabad, hogy
szempont legyen az ilyen cselekedeted következménye! A forrás a fontos, és
nem a következmény. A Forrás Én vagyok mindaddig, amíg szabadságodért
harcolsz. Én csak szabadságodban tudok hatékonyan jelen lenni (2Kor 3;17)!
Nagyon szeretlek benneteket. Anyádat, téged egyaránt! Küzdelmedben
melletted állok, és segítek mindaddig, amíg hűséges akarsz maradni Hozzám!
Megáldalak a BIZALOM, a BÁTORSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1612.
Kérdező: LEHET VALLÁS NÉLKÜL HITELES VALAKI?
1. Fájnak bűneim!
2. Nem vagyok és nem is akarok vallásos lenni!
3. Szeretnék hiteles ember lenni!
HANG: "Kedves Barátom!
Mint látod, átformáltam kérdéseidet, mert úgy vélem, ezekre a kérdésekre adott válaszaim azok, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy egészségesen fejlődj abban az irányban, amelyben Én járni tudom veled életed útját.
1. Ha bűneid fájnak, akkor azért fájnak, hogy könnyen ne feledd el
azokat. Az állapotszerű bűntudat az betegség. De jó az, ha időnként felötlik
benned az, hogy Én akkor is szerettelek téged, amikor te ezzel egyáltalán
nem törődtél. Ez növeli benned a hála érzését, s még nagylelkűbb lehetek veled szemben. Az igazi szeretet még a Mennyországban sem lehet el fájdalom
nélkül olyan értelemben, hogy ne tudna együtt érezni a Földön élő szenvedőkkel!
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Ha időnként engeded, hogy fájjon a múlt, akkor ez erősíti benned azt
az egészséges alázatot, amely nyitottá tehet az Én szeretetem nagyobb befogadására!
2. A Hozzám tartozás elsősorban magatartás, és nem valamelyik valláshoz tartozás! Aki Hozzám tartozik, azt különböző vallások különböző
szintig fogadnak el. Sorsomban osztoznia kell annak, aki Hozzám tartozik.
Ezt egyetlen vallásban sem lehet megúszni! Azért van ez így, mert nincs vallás hitvallás nélkül! És nincs vallás, aki a másik hitvallását azonos értékűnek
tartaná a sajátjával. Ez azt jelenti, hogy bármelyik vallás hitvallását csak feltételekkel fogadhatják el azok, akik Hozzám tartoznak. Ezt pedig egyetlen
vallás hatalmasai sem nézik jó szemmel!
Olyan nincs, hogy egy valláshoz sem tartozol, mert ha ezt akarod elérni, akkor te már ezzel vallásalapítónak nevezted ki magadat, s máris elindult
egy olyan hitvallás, amelyet ha valaki nem fogad el, akkor már idegennek
élsz meg a magad számára. Aki tehát vallástalan, de hisz Bennem, az eggyel
szaporította a vallások számát. Csak idő kérdése, és ez nyilvánvalóvá válik!
Akkor cselekszel leghelyesebben, ha felvállalsz egy vallást úgy, hogy
abban csak Engem akarj képviselni!
3. Hiteles ember csak akkor leszel, ha egy eszmét, egy szellemi tartalmat hitelesítesz. Az Én szememben akkor vagy hiteles ember, ha kívánod
egyre jobban megismerni tanításomat, és egyre jobban gyakorlatban is be
akarod mutatni, tanúságot akarsz tenni Rólam. Az nem lehet döntő szempont, hogy az eszmét nem tudod elérni, az sem lehet döntő szempont, ha
rendre mást teszel, mint tenni jónak látod. A baj akkor következik be, ha
megideologizálod magadat, ha kimagyarázod, bemagyarázod magadnak azt,
hogy neked nem is kell aszerint az eszme szerint élned. Ha bebeszéled magadnak, hogy nem tehetsz tanúságot Mellettem, mert gyakorlatilag nem élsz
úgy, mint kellene. Ha megfeledkezel arról, hogy a beteg orvos is tud gyógyítani!
Hiteles emberré válni nem nehéz. Abban a pillanatban, amikor az a
szándékod, hogy Szerintem élj, már hiteles ember is vagy! Ha úgy élsz, hogy
időnkint eltérsz Tőlem, s ezt nem ideologizálod meg, hogy így a helyes, akkor az alázatban fogsz erősödni.
Ezen az úton vagy most! Imáid arról tanúskodnak, hogy együtt élsz Velem! Ennél fontosabb nincs számodra!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1613.
Kérdező: MEDDIG LESZ VELEM JÉZUS?
Jézus velem lesz válóperemben? Én nem vagyok vitaképes!
HANG: "Drága Gyermekem!
Szívedben csak addig lehet nyugtalanság, amíg meg nem győződsz arról, hogy nem te hagytad el férjedet, hanem ő hagyott el téged. Én midig az
elhagyott mellett állok és nem az elhagyó mellett! Az Én lelkem a kapcsolat
Lelke! Ez lelkileg értendő.
Ha valaki azt tapasztalja, hogy elhagyták, akkor Én mellette állok
olyankor is, ha a felszínen, a látható világban úgy tűnik, hogy ő hagyta el a
másikat.
Neked tehát tisztán kell látnod, hogy lélekben ő hagyott el téged vagy
te hagytad el őt. Ha te Hozzám akarsz felzárkózni, ő pedig nem, akkor világos, hogy ő hagyott el téged, s te lélekben szabad vagy akkor is, ha ez külsőleg, jogilag nem alátámasztható!
Az nem baj, hogy nem vagy vitaképes! Nem, mert nincs értelme a vitának ott, ahol nem Én vagyok a központban! Azt, hogy ki és hogyan tudja
igazát igazolni, egyáltalán nem tartozik a lényeghez! Nem, mert mindig,
mindenben, mindenkinek, bizonyos értelemben igaza lehet! Ezért nincs értelme semmiféle meddő vitának. Ezért jogos, ha azt állítod magadról, hogy
nem vagy vitaképes. Ne is legyél mindaddig, amíg nem a Velem való kapcsolatról van szó! Velem kapcsolatban viszont egyre egyértelműbbé kell válnod! Ha ezt teszed, akkor mindig számíthatsz arra, hogy benned vagyok, és
érted vagyok benned!
Megáldalak az Irántam való HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1614.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI, HALLANI!
1. Szüleimmel élek. Ez megkötözöttség?
2. Túl erős az igazságérzetem!
3. Honnan tudom, hogy mi jön Tőled?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok kérdést tettél fel leveledben, melyeket magad is úgy ítéltél meg,
hogy összefüggenek egymással. Valóban minden mindennel összefügg!
Addig mondható egy kapcsolat megkötözöttségnek, amíg valaki nem
hajlandó megkötöződni Velem! Ha reggelente felajánlod magadat Nekem,
kéred áldásomat az elinduló napra, akkor Én biztosítom benned azt a szabad25

ságot, amelyre emberi kapcsolataid folyamán szükséged van, hogy ne tudjanak eltántorítani Tőlem. Mindaddig, amíg nem akarnak uralkodni rajtad, neked vállalnod kell azt a szolgáló szeretetet, amelyre már kétezer éve tanítalak
benneteket.
2. Ami pedig az igazságérzetedet illeti, arról el kell mondanom, hogy
Én nem igazságos, hanem irgalmas voltam hozzád mind ez ideig, és az is
akarok maradni örökké! Neked az Én irgalmamból kell erőt merítened ahhoz, hogy te is az irgalmasság rendjében érezd otthon magadat! Nem arról
van szó, hogy jónak tartsd embertársadban azt, ami nem jó, hanem arról,
hogy akkor is segítened kell embertársadat, ha az az igazság mércéjével mérve nem érdemli meg.
Ha valaki rászoruló, akkor nem érdekes, hogy mit érdemel és mit nem,
hanem az a fontos, hogy segítsd őt úgy, ahogy tudod! Azt, hogy valaki rászoruló vagy sem, természetesen neked kell eldöntened, és nem annak, aki rászorulónak mondja magát.
3. Három olyan mérce van, amelyeknek egybecsengése biztos iránymutató lehet számodra. Az egyik a lelkiismeret, vagyis ami megnyugvással tölt
el, a másik az evangéliumokból kiolvasható tanításom, a harmadik pedig Engem szerető, jó szándékú emberek véleménye. E három közül bármelyik hiányzik, már nem jöhet Tőlem! Ha megvan mind a három, akkor áldásom feltétlenül jelen van, és vigyáz arra, hogy el ne tévedj!
Drága Gyermekem! A BOLDOGSÁG útja kezdetben bonyolultnak tűnik. Olyan ez, mint az autóvezetés. Ha valakinek elmondják, akkor bonyolultnak tűnik, de ha megtanulta, akkor szinte automatikusan rááll a keze-lába
mindenre, és simán megy minden. Ha megtanultál befelé figyelni, ha megtanultad Általam lecsendesíteni lelked hullámait a reggeli, esti imáidban, ha
körülményeidet, környezetedet tükörnek használod arra, hogy reálisan megismerd magadat, ha megválogatod azt, akire hallgatni érdemes, akkor ráléptél
a BOLDOGSÁG útjára!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"
*******************************************************
1615.
Kérdező: NEM AKAROK BŰNRÉSZES LENNI!
1. Mi van elhalt szüleimmel?
2. Hagyatéki problémát okoz egyik testvérem.
3. Mikor válok bűnrészessé?
HANG: "Kedves Barátom!
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1. Szüleid szeretete, mint a folyam a tengerbe, beleárad abba a végtelen
szeretetáramba, akit ti Szentháromságnak neveztek! Értük mondott imáitok,
mint a ragyogó felület, mely visszatükrözi a Napot, áldásként száll vissza
életetekre!
Szüleid szeretete tehát nem szűnt meg felétek, csupán átalakult és kitisztult, hogy életetek szenvedései, mint az aranyat megtisztító tűz, olyanná
formáljon benneteket, hogy világítani tudjatok akkor is, mikor beborul az ég
felettetek ott, ahol éltek!
2. Amiért nem te dolgoztál meg, ami soha nem volt a tied, de jogosan a
tied lehetne, nem okozhat komoly problémát, ha arra kérlek, ne harcolj érte!
Nem azt mondtam, hogy mondj le róla, hanem azt, hogy ne harcolj érte. Ha
ezt teszed, akkor parazsat gyűjtesz annak fejére, aki jogtalanul akar megkárosítani téged. Ha harcolsz érte, akkor te magad is a gyűlölet tüzét táplálod,
mérgezed a légkört, és megnehezíted azt, hogy Hozzám közelebb kerülj!
3. Akkor vagy bűnrészes, ha erőszakkal behatolsz mások szabadságterületére, vagy engeded, hogy mások úgy lépjék át engedélyed nélkül a te
szabadságod körét, hogy te nem tiltakozol ellene!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1616.
Kérdező: KARMIKUS A FÉLELMEM?
1. Növekedni szeretnék a szolgáló szeretetben!
2. Fóbiám karmikus?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a gyülekezet, amelyhez most tartozol, kétezer éves. Az pedig,
amire hivatkozol, nevetségesen fiatal ehhez képest! Bármelyik gyülekezethez
tartozik is valaki, csak annyiban gazdagodik lelkileg, amennyiben Engem,
Jézust, felvállal.
Az Egyetemes, Általános Egyház, amelyhez most tartozol, tökéletesen
alkalmas arra, hogy megtaláljon Engem az, aki akar! Igaz viszont, hogy ebben az egyházban nagyon kevesen képviselnek Engem! De ez nem ok arra,
hogy bárki ne tudna Engem képviselni. Abban a gyülekezetben, amelyet te
említesz, azt a Szentlelkemet képviselik, aki emberi szűrőkön átszűrve (főleg
Pál apostolon keresztül!), és nem Rajtam keresztül jut el hozzátok! Én akkor
sem vagyok azonos Pállal, ha ő azt mondja, hogy él ő, de már nem ő, hanem
Én élek benne! (Hadd jegyezzem meg: benned is élek!)
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Abban a gyülekezetben, amelyet említesz, ahol a Szentlelket Szent
Szellemnek nevezik (és pontosabb elnevezés ez, mint a Szentlélek), általában
nagyobb hittel rendelkeznek tagjai, mint a te Egyházadban. De ne feledd: a
terroristák, egyes fanatikus felekezetek még nagyobb hittel rendelkeznek!
Egy igazság nem attól lesz igaz, hogy mennyire hiszi valaki! Az igazság ÉN
VAGYOK! Engem pedig legtisztábban nem a Biblián keresztül, hanem az
evangéliumokon és az őskeresztény hagyományon keresztül lehet megismerni! Én nem vagyok a Biblia! Én az EVANGÉLIUM VAGYOK! Az az IGE
lett testté, mely az evangéliumokban olvasható. A Biblia többi része arra íródott, hogy ezt a TESTTÉ LETT IGÉT felismerjétek! Aki a Bibliára hivatkozik és nem az evangéliumokra, az sajnos nem erre törekszik!
2. Fóbiád megszüntethető! Ha valóban Engem választasz útitársadul,
akkor ezt meg fogod tapasztalni!
Nem ajánlok neked semmiféle más felekezetet! Magamat ajánlom neked! Én vagyok Jézus, akit te keresel! Azért keresel, mert Én már rád találtam! Örülj ennek, és bízz Bennem!
Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1617.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Jézus csak akkor jelenik meg álmomban, ha figyelmeztet?
2. A kapott üzenetek Jézustól jöttek életemben?
3. Visszatérő álmom 1666.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szórakozásból senkinek sem jelenek meg sem álomban, sem ébrenlétben! Ha megjelenek, akkor elég egyértelmű figyelmeztetést adok, mert éppen azért jelentem meg, hogy tudomásul vegyétek figyelmeztetésem. Ha figyelmeztetésem olyan, mint egy csomag, amit ki kell bontanod, akkor kérd
Lelkem segítségét, kérj tanácsot Engem szerető és ismerő ismerőseidtől. Ha
Én jelentem meg neked, akkor nem hagyom, hogy érthetetlenül tévelyegj!
2. Sohasem az a lényeg, hogy kitől jön valami! A lényeg az, hogy az
üzenet megegyezik-e tanításommal vagy sem! Éppen ezért nem jó, ha azt
várjátok, hogy tanulás, szellemi erőfeszítés nélkül, csak úgy, olyan ismereteket adok át nektek, amit evangéliumaimból is ki tudnátok olvasni, ha időt
szánnátok erre! Nem! Az Én üzeneteim mindig szinkronban vannak azzal a
tanítással, amit rátok hagytam, és amiről elmondtam, hogy a Lélek, akit küldök az Atyától, Ő majd eszetekbe juttat mindent (János 14;26)!
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3. Sem a múlt, sem a jövő nem érdekes! A JELENT szenteld meg!
Megáldalak az OKOSSÁG, az ERŐ és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1618.
Kérdező: EGY OLVASHATATLAN LEVÉLRŐL
Kedves Asszonyom! Sajnos, nem tudom elolvasni levelét, és hiába kértem meg erre másokat, mások sem tudták. Így függetlenül levelétől én kérdezem a HANG-ot Önről.
Drága HANG! Egyik testvérem, aki nagyon szépen ír, de sajnos olvashatatlanul, szeretne Tőled választ kapni levelére.
" Kedves Barátom!
Egy homályos üvegen nemcsak kifelé nem árad tisztán a fény, de befelé sem! Azt az "üvegtisztítást", amit testvérednek meg kell tennie ahhoz,
hogy átlátszóvá váljék legalább azok előtt, akikkel kommunikálni akar, Én
helyette meg nem tehetem. Az ő érdekében nem tehetem meg. Mint tudod,
Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. E szerepre úgy tudjátok
magatokat felkészíteni, hogy egyszerűsödni igyekeztek annyira, amennyire
erre képesek vagytok.
Testvéred, aki már egy hónapja várja válaszomat, ha elolvassa az eddig
megjelent 12 kötet HANG-könyvet, és vállalja azt, hogy beépüljenek lelkébe
e könyvek gondolatai, akkor minden lényeges problémájára megtalálja a választ. Azt is meg fogja érteni, hogy Én miért nem vállalom olyan levélre
megadni a konkrét választ, amit te elolvasni nem tudsz. Meg fogja érteni,
hogy sokkal jobban szeretem és tisztelem őt, mint ő saját magát, és Én senkit
nem adok ki senkinek, ha az illető nem adta ki önmagát megfelelő módon.
Megáldalak benneteket a BELÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1619.
Kérdező: ELZÜLLÖTT A GYERMEKEM!
Züllött gyermekemért könyörgöm!
HANG: "Drága Gyermekem!
Két dolgot kell beépítened életedbe. Az egyik az, hogy gyermeked hiába fut Előlem, előbb-utóbb rá fog eszmélni arra, hogy Én vagyok az ő életének is egyetlen megoldása. Mikor lesz ez? Ez annyi külső és belső tényezőtől
függ, hogy értelmetlen lenne találgatásokba bocsátkozni. A lényeg az, hogy
meglesz!
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Addig viszont, amíg ez be nem következik, hidd el, hogy mindig megadom azt az erőt, amire szükséged van ahhoz, hogy szíved békéjét, a Velem
való kapcsolat élő bizonyosságát el ne veszítsd!
Nem arról van szó nálatok, hogy rosszul nevelted volna gyermekedet.
Mint tudod a Bibliából, az első emberpár is egyformán szerette, nevelte
gyermekeit, s az egyik mégis testvérgyilkos lett!
Azt kellene megértened, hogy a te életed nem lehet megkötözve gyermeked életével, mert nem lehet az almafa azonos az almával! Meg kell tanulnod úgy elengedni gyermekedet, amint a fa elengedi gyümölcsét! Ne az ő
sorsa érdekeljen, hanem a te szíved békéje! Ezt nem gyermeked adhatja meg
neked, hanem Én! Ha gyermekedtől várod, akkor bódulatban élsz, és nem
boldogságban. A hazataláltság érzését vagy Én adom meg neked, vagy senki!
Ez nem önzés, hanem egészséges önszeretet! Ez pedig CSÚCSÉRTÉK!
Ha te tartod el gyermekedet akkor, amikor ő már önellátó lehetne, akkor te sajnálatból bűnrészességet vállalsz vele! Csak akkor leszel képes magadban békét teremteni, ha olyan válaszút elé állítod gyermekedet, aminek
következménye lehet az is, hogy ő elhagy téged! Amíg a te kenyeredet eszi,
addig meg kell felelnie annak a házi szabálynak, amelyet te írsz elő számára.
Ha nem tartja meg, akkor számára föl is út, le is út! Te nem felelsz érte! Te
csak magadért felelsz! Minden megkötözöttség torzítja szívetek szeretetét.
Feltétel nélkül csak Engem lehet szeretni úgy, hogy az boldogítson is. Mindenki mást csak feltételekkel lehet szolgálni. Csak az ilyen szolgálat a helyes
szeretet!
Higgy Bennem! Megáldalak az ERŐ és a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1620.
Kérdező: A KÉPZELET JÁTSZIK VELEM?
1. Jó úton járok?
2. Képzelődöm, vagy valóban látomásaim vannak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te újjászülettél, és Én Lelkem által dolgozom benned! Idővel ki
fognak tisztulni érzéseid, és rá fogsz látni arra a szerepre, amely az Én Lelkem erejét használja fel arra, hogy tedd szebbé belülről magadat és kívülről,
magatartásoddal, környezeted életét!
Én vagyok az ÚT! Senki nem jut el az Atyához, csak Énáltalam! A
szolgáló szeretet és a megbocsátó irgalom az, amire azt mondtam, hogy Én
vagyok az ÚT!
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2. Bölcsességet mindennap kérd Istentől, hogy fantáziádat ne tudják
ártó erők úgy befolyásolni, hogy tévútra kerülj! A józanság Lelke óvjon téged, és vezessen Felém minden olyan probléma-erdőben, amelyen nehezen
tud áthatolni az Én létem világossága! Vedd magadnak a fáradságot arra,
hogy tanulj! Tanulj Tőlem, aki szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor
nyugalmat találsz minden körülményben lelkednek. A tanulás és az imádság
az a sínpár, amelyen haladnia kell életed vonatának, ha boldogan, kisiklás
nélkül, váltóátállítás nélkül, be akarsz futni a VÉGÁLLOMÁSRA!
Nagyon szeretlek! Ne félj vállalni sorsomat!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1621.
Kérdező: JÉZUSOM! SZEMBESÍTS MAGADDAL!
1. Hogyan szembesülhetek Jézussal?
2. Nem tudom magamat megértetni senkivel.
3. Jól gondolkodom a hipnózisról?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak tanításom ismerete alapján lehet megfelelően szembesülni Velem! Tanításomat az evangéliumokon kívül a Biblia alapján jobban megvilágítani és összezavarni egyaránt lehet!
Az evangéliumokból megismert tanításom a Biblia többi részét is helyére tudja tenni úgy, hogy felismerhetővé teszi azt, amit Lelkem sugallt, és
azt, amit a szent író, természetesen jó szándékkal, sajátjából tett bele.
Csak akkor ismered helyesen tanításomat, ha a benned felvetődő kérdésekre értelmet megnyugtató választ tudsz adni. Óvakodj attól, hogy tekintélyek alapján, misztériumokra hivatkozva akarjanak neked bebeszélni valamit. A magatartást illetően Én ezt mondtam: "Nektek adatott TUDNI az Isten
országának titkait!" (Lukács 8;10)
2. Túlzás az, amit mondasz! Van olyan, akivel meg tudod értetni magadat, és vannak olyanok, akikkel csak részben tudod megértetni magadat.
Kevés olyan ember van, akivel egyáltalán ne tudnád megértetni magadat!
A túlzásra vigyáznod kell, mert a valótlanság területére sodor. Ott pedig nem Én, hanem a hazugság atyja az irányító! A rugalmasság és a hűség
egyaránt nagyon fontos. Valójában e kettő EGY, ha benned megfelelő módon élhetek!
3. A hipnózis nem tesz senkit erkölcsileg teljesen kiszolgáltatottá! Nem
lehetséges tehát az, hogy embereket az ő tudtuk és beleegyezésük nélkül em31

bertelen cselekedetek végrehajtására programozzanak be hipnózis által. Én
soha nem hagyom magára az Enyéimet!
Nagyon szeretlek benneteket. Az az önzetlen szeretet, amely jellemzője
életeteknek, az Én szeretetem, tehát az Én hatékony jelenlétem közöttetek,
bennetek!
Megáldalak a HŰSÉG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1622.
Kérdező: NINCS MEGFELELŐ ÖNURALMAM!
Nem vagyok ura energiáimnak.
HANG: "Kedves Barátom!
Te is tudod, hogy kijelentéseddel eltúlzod a valóságot. Van olyan, amikor nem vagy ura, és van olyan, amikor ura vagy energiáidnak. Van olyan terület, ahol elveszted magad fölött az uralmat, és van olyan terület, ahol nem
ez a jellemző.
Mivel a túlzás a hazugság egyik formája, ezért a hazugság atyjának területére téved az, aki túlzásba esik. Ennek pedig az szokott a következménye
lenni, hogy a lélek lelombozódik, s kedvét vesztve, még olyan területeken is,
ahol különben erős szokott maradni, elgyengül. Ezért nagyon kell óvakodnod
attól, hogy akár magaddal szemben, akár másokkal szemben könnyen általánosíts!
Mindig ura vagy magadnak a tekintetben, hogy Nekem ajánljad magadat! Ebbe nem szabad belefáradnod soha! Életednek pedig azokon a területein, amelyeken kudarcok érnek, a döntő az újrakezdés! Nemcsak arról van
szó, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer kell megbocsátanod azoknak,
akik vétettek ellened, hanem arról is, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer
hétszer, tehát véget nem érően kell felállnia annak, aki elesik, aki sebet kap a
harcban!
Sokkal jobban szeretlek Én téged, semmint engedném, hogy gyengeségeid miatt elraboljanak Tőlem! Minden bukdácsolásod ellenére is te a
GYŐZTES oldalán vagy olyankor, amikor Hozzám jössz!
Megáldalak a BIZALOM és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1623.
Kérdező: SOK KÉRDÉS KAVAROG BENNEM
Rengetek kérdés van bennem. A HANGRA bízom a választ.
HANG: "Kedves Barátom!
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Örülök, hogy sok kérdés kavarog benned! Azért örülök ennek, mert ez
azt jelenti, hogy az, ami emberré tesz téged, tehát a gondolkodás képessége,
nem hever parlagon nálad.
Két dologra azonban feltétlenül fel kell hívnom a figyelmedet!
1. Mivel mérhetetlen szeretettel szeretlek és tisztellek benneteket, ezért
soha nem adom ki médiumomnak azt, aki nem adja ki magát neki. Ha nem
így tennék, akkor vagy indiszkrét lennék, vagy olyan szolgád, aki nem érted,
hanem helyetted teszi azt, amit neked kellene megtenned.
Akinek sok kérdése van, az ha megfogalmazza e kérdéseit, és alaposabban átgondolja azokat, akkor rájön arra, hogy legtöbb kérdésére, ha akarna, maga is válaszolni tudna.
2. Médiumom már a 17-dik HANG könyvet írja. Eddig 12 kötet jelent
meg. E könyvekben több ezer életkérdésre adtam meg a választ. Érdemben
tehát csak annak tudok válaszolni, aki már elolvasta e könyveket, s úgy találta, hogy nem találta meg bennük azt, amit keresett.
Azoknak is válaszolok, akik még nem olvasták el e könyveket, de csak
három kérdésre és csak röviden.
Lehetséges, hogy valaki anyagi gondjai miatt nem tudja megvenni e
könyveket, bár médiumomnál bárki megrendelheti, és olyan részletekben fizetheti, ahogy akarja, de mégis lehetséges ez. Ezért válaszolok bárkinek három kérdésére.
Abban az országban, amelyben éltek, és abban a gazdasági helyzetben,
amelyben vagytok, ha meggondoljátok, hogy mennyit áldoztok újságra, tévére, különböző szerencsejátékokra, különórákra és időtöltésekre, akkor sok
ember kicsit elszégyelli magát, ha ezt összeveti azzal, hogy az Én szavaim,
amelyek feltétlenül teremtő erőt is hordoznak, mennyit érnek számukra.
Kedves Barátom! Szeretném, ha nem értenél félre. Nekem nincs szükségem egyetlen filléredre sem. Enyém az egész világ! De nem degradálhatom
szórólappá azokat a könyveket, amelyek gondolataimat tartalmazzák!
Nagyon szeretlek, és megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1624.
Kérdező: A VALLÁSOK KÖZÖTT MI A KÜLÖNBSÉG?
1. Mennyivel más a keresztény vallás tanítása, mint a többi?
2. Krisztus megváltó szerepét jól értelmezem?
3. Jó-e az Istenképem?
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A médium: Kedves Uram! Csak részben tudtam elolvasni kedves levelét,
mivel nem ismerem eléggé betűit. Ezek tanulmányozása annyi időmet venné
el, hogy nem merek vállalkozni erre. A HANG csak olyan kérdésekre válaszol, amilyeneket felteszek Neki. Azt vallja, hogyha valaki nem adja ki magát nekem, akkor Ő sem ad ki senkit nekem! Ezt azzal okolja, hogy Őt is köti
a diszkréció!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Van egy nagyon lényeges különbség az Én tanításom és a többi tanítás között! Ez pedig az, hogy amit Én tanítottam nektek, azt nem tükör által
homályban tanultam meg, hanem színről színre láttam és hallottam, tehát tapasztaltam mindazt az Atyánál, amit elmondtam nektek. Akik előttem jöttek
és utánam jönnek, még akkor is, ha a legjobb szándék vezeti is őket, de nem
azt tanítják, amit Én, ezek Hozzám képest tolvajok és rablók! Senki nem jut
az Atyához, csak Énáltalam! (János 14;6)
Bármilyen szent legyen valaki és bármilyen okos, ha igazat akar képviselni, akkor be kell látnia, hogy sokszor és sokat tévedett elmúlt életében, és
ennek a jövőben is ki van téve. Tehát mindig készen kell állnia a megtérésre,
a pályamódosításra. Én vagyok az egyedüli a világon, akinek soha nem kellett megtérnie! És akihez mindenkinek meg kell térnie, ha üdvözülni akar!
Újjászületni csak Általam, Velem és Bennem lehet. E nélkül nincs üdvösség!(János 3;3)
2. Ha elmondod, hogy hogyan értelmezed az Én szerepemet e kérdésben, akkor elmondom neked, hogy miben tévedsz. Így nem mondok róla
semmit.
3. Akkor jó az istenképed, ha megegyezik a tékozló fiú atyjának képével! Ha megegyezik az Én életemmel! Aki engem lát, az látja az Atyát! Én és
az Atya EGY vagyunk!
Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1625.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK. MIÉRT?
1. Mi a földi szerepem?
2. Miért vagyok gátlásos?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha elolvastad volna az eddig megjelent 12 kötet HANG-könyvemet,
akkor e kérdésed már nem volna előtted kérdéses.
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Nagyon komolyan kérlek benneteket, hogy olvassátok kérdéseitekre
adott válaszaimat, mert hiába adok egy-egy esetben eligazítást, ha nem engeditek, hogy átitassam gondolataitokat tanításommal. E nélkül csak tüneti kezelést tudok adni, s ez majdhogy a nullával egyenlő! Így nem tudom érinteni
a gyökeret, amely átjárja szíveteket!
Itt van mindjárt az első kérdésed. Minden embernek földi szerepe a
szeretni tanítás! Ennek feltétele az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én
szeretlek titeket. Tehát a bölcs óvatosság fegyelmezettsége mellett olyan szeretetszolgálatot kell élned, amelyet nem használhatnak ki azok, akik nem
akarnak fejlődni lelkileg!
2. Gátlásos azért vagy, mert még nem dolgozhattam lelkedben olyan
intenzitással, amilyennel szerettem volna. Rám, imáidra nincs megfelelő
időd. Az, amit felületesen végzel, nem elég arra, hogy szilárd alap épüljön ki
benned. Gátlásos vagy, mert sérülékeny vagy! Sérülékeny vagy, mert az a bizonyos lelki immunrendszer, amely megfelelő ellenállást kellene hogy kifejtsen bizonyos ártó erőkkel szemben, nem működik úgy, ahogy annak működnie kellene. Azért nem működik úgy, mert kívülről várod életed megoldását,
és nem belülről dolgozol rajta. Ott vagy tétlen, ahol dolgoznod kellene, és ott
vagy serény, ahol le kellene állnod. Belül kell dolgoznod, kívülre pedig okosan figyelned, hogy körülményeidből csak azt építsd be lelkedbe, ami növeli
benned a figyelmet, fegyelmet és azt a szabadságod, ami rugalmassága mellett is vigyáz arra, hogy a hűség csorbát ne szenvedjen.
Drága Gyermekem! A boldogság nem egy pirula, amit csak be kell
venni, és már érezteti is hatását. Csak bódultságot lehet pirulák által előidézni. A boldogságért meg kell dolgozni! Gondolkodás-átalakítást kell végeznie
annak, aki a Földön boldog akar lenni, és nem környezet-átalakítást! Ha ezt
megértetted, akkor úton vagy a szívbéke felé. Ha nem, akkor még várnom
kell, hogy segíteni tudjak rajtad.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL
*******************************************************
1626.
Kérdező: ANYAGI, ERKÖLCSI PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Anyagi problémával küzdünk.
2. Szeretnék a természetgyógyászat felé elindulni!
3. Kihalt belőlem a szeretet.
HANG: "Drága Gyermekem!
3. Kénytelen vagyok megfordítani az általad írt sorrendet.
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Van olyan, hogy valaki elfásul, beleun egy olyan kapcsolatba, amelyben nem érez maga mellett segítő társat. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy
saját feje szerint önállósuljon az illető, hanem az, hogy közösen megbeszéljék azt, hogy hogyan tovább. Ha ez nem lehetséges, akkor sem lehet szempont az, hogy a másikat figyelmen kívül lehetne hagyni, hanem azt kell meglátnod, hogy az iránta való szeretet itt és most, tehát az, amit Én tennék helyedben, mit kíván tőled.
Olyan nincs, hogy kihűlt benned a szeretet, mert akkor igazán nem is
volt benned szeretet. A szeretet nem tud kihűlni, csak fájni! E fájdalomba bele lehet fásulni és fáradni, de ez nem szünteti meg azt. Ha eddig helytelen
szeretet volt benned, amely most lelepleződött, akkor kérned kell Tőlem az
erőt és a bölcsességet, s biztos lehetsz abban, hogy soha nem hagyom el azt,
aki növekedni akar a szeretetben!
Bizony, lehetséges olyan, hogy éppen az ő lelke fejlődésének érdekében, tehát azért, hogy vegye észre magát, tehát azt, hogy ő már lélekben elhagyott téged, külsőleg is vállalnod kell a válást. De ezt nem a szeretetlenség
diktálja benned, hanem az a szeretet, amely igazságban akar megnyilvánulni.
2. A természetgyógyászattal és egyéb ezzel kapcsolatos dolgokkal szintén csak akkor foglalkozhatsz érdemben, ha már az előbbit, a lényeget, helyére tetted. Házat nem lehet felülről kezdve építeni!
1. Mindaddig, amíg a férjeddel együtt élsz, az anyagi gondok megoldásában elsősorban ő a felelős. Vagy ketten oldjátok meg vagy sehogy.
Drága Gyermekem! Benned nagy vágy él az iránt, hogy ki tudd bontakoztatni magadat. Hidd el, csak lépésről lépésre lehet előbbre jutni. Valamikor ezt így fejeztem ki: "Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról!" (Máté 6;34) Ma sem tudok ennél okosabbat mondani!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1627.
Kérdező: BENSŐ SZORONGÁSAIM VANNAK
1. Félek autót vezetni!
2. Vágyam az, hogy vidékre költözzem. Istentől van ez?
3. Elhunyt édesanyámtól kaphatok üzenetet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két feladatot kell vállalnod. Az egyik az, hogy csak mások által is
fontos ügyekben használd az autót. A másik pedig az, hogy először te végezz
ördögűzést, vagyis parancsolj az Én nevemben a félelmet keltő szellemre,
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hogy távozzék tőled, és soha vissza ne térjen hozzád. Ha nem jársz eredménnyel, akkor kérj fel olyan embert erre, akit te alkalmasnak tartasz egy
ilyen ördögűzésre.
Van egy harmadik, megszívlelendő szempont is. Föl kell tudnod mérni,
hogy idegileg nem vagy-e nagyon megterhelt. Mert minden idegzetnek meg
kell tanulnia, hogy véges, és van olyan, amikor nem Miattam, hanem egyéb
dolgok miatt lett túlterhelt. Ilyenkor pihenni kell!
2. Egy emberben nagyon sok vágy kavarog. E vágyak sorsformáló ereje
közismert. Amikor valakiben olyan vágy ébred, ami komoly helyváltoztatást,
párválasztást, munkahely és szakmai választást, hitvallásbeli, világnézeti választást kíván, ilyenkor nem szabad senkinek csak a lelkiismeretére hivatkozva a maga feje szerint cselekedni! Tehát még az sem elég, ha úgy érzi valaki, hogy Tőlem ered szívében a vágy!
Nagyon fontos, hogy mindazokkal, akiket elhatározása áttételesen
érint, megbeszélje elhatározását! Ha Tőlem van ilyen vágy, akkor nem fogom őt magára hagyni! Környezetét is befolyásolni fogom, hogy álljanak
mellé, és így valósítsa a szívében megszületetett vágyat! Sem törésen, sem
szakításon nincs áldásom olyankor, amikor valaki csak önmagára hallgat!
3. Igen. Kaphatsz üzenetet édesanyádtól. De nem médiumon keresztül,
hanem közvetlenül. Számára engedélyezve van, hogy álmodban fölkeressen,
ha jónak látja. Ha nem keres fel, akkor bizonyára nincs erre szükséged lelked, szereteted fejlődése érdekében. Az ő szeretete az Én szeretetemből táplálkozik, s Én közvetlenül is ápolom benned az Én életem! Te az Én Lelkem
temploma vagy! Köszönd ezt meg többször! A hála és köszönet érzése még
nagyobb nyitottságot eredményez benned arra, hogy jobban tudjak hatni rád!
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1628.
Kérdező: MIKOR LESZ FÖLDRENGÉS?
1. Igaz, hogy 1997. július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?
2. Isten országát akarom építeni minden áron!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem igaz, hogy van Istennek olyan megváltozhatatlan akarata, mely
szerint meghatározott helyen, meghatározott időben földrengést engedélyezne! Nem igaz az, hogy Isten bármikor is függetlenítené magát, akaratát attól
az örök elhatározásától, döntésétől, mely szerint a Földön minden az embe37

rért van, az ember pedig az Istenért! Nem igaz az, hogy az ember alatti világ
erőit Isten működni engedné emberek kárára.
Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában található, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni,
hogy mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok
tudni az időket (Apcsel 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú
sem tud (Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem
tanultak csalódásaikból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s csatlakoznak hozzájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék magyarázni bizonyítványukat, ahelyett hogy bevallanák: tévedtek, nem Én szóltam általuk!
A földrengések is és egyéb természeti katasztrófák is, nem izolált jelenségek. Minden mindennel összefügg! Igen, az ember szabad akarata, amelyet fel tud használni imára, szeretetre, óriási hatást tud gyakorolni környezetére. Nem arról van szó, hogy azok, akik különböző katasztrófák áldozatai
lettek, bűnösebbek lettek volna azoknál, mint akik életben maradtak! Egyszerűen arról van szó, hogy a tömeges megtérések olyan energiákat bocsátanak
ki, melyek látványosan is alakítani képesek az ember alatti világ erőit!
2. Ha valóban Isten országát akarod építeni, akkor ne jóslásokkal foglalkozz, hanem a jelen megszentelésével, szereteted kibontakozásával, tehát
olyan magatartást alakíts ki, amely függetleníteni képes magát a természeti
katasztrófák következményeitől, mivel tudja, hogy az Istent szeretőknek a
földrengés is javára válik, míg az Istent nem szeretőknek kárára van az is, ha
nincsenek természeti katasztrófák! Az embereket nem ijesztgetni kell, hanem
be kell mutatni nekik, hogy a hitből, reményből táplálkozó szeretet boldogságot biztosít minden körülményben!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1629.
Kérdező: IDEGBETEG VAGYOK
Régóta idegbeteg vagyok. Férgeket látok, szagokat érzek,
szúrásokat és egyéb jeleket látok magamon, mozgásom
korlátozódik, és ezeknek nem tudom az okát!
HANG: "Drága Gyermekem!
Születéseddel hoztál magaddal olyan érzékenységet, amely kiváltja belőled az általad említett tüneteket. Ezek gyengülni fognak, sőt el is fognak
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tűnni, ha képes leszel arra, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni, és elhiszed Nekem azt, hogy Én nemcsak benned élek, hanem érted élek benned!
Tudom, hogy ezt kimondani önmagában egyszerű dolog, de megvalósítása nem megy könnyen! Mindennapi szellemi, lelki munka számodra az,
hogy erre törekedj. Tudomásul kell venned, hogy lényegében nem az a fontos, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha erre teszed a
hangsúlyt, akkor elindulsz a gyógyulás útján.
Amíg azzal foglalkozol, hogy mi történt és mi történik veled, addig elzárod az utat Előlem, hogy veled foglalkozzam! Hidd el, Én sokkal jobban
szeretlek és ismerlek téged, mint te saját magadat, és mindent megteszek érted, amit egy Isten megtehet, de ennek feltétele az, hogy te Velem foglalkozz
(a négy evangélium alapján megismerhetsz), és arra törekedj, hogy elvégezd
azt a munkát mindennap, amit el tudsz végezni.
Neked nem különböző gyógyászokat kell felkeresned, hanem Engem!
Ott élek a szívedben, s várom, hogy együtt munkálkodjunk azon, amit úgy
hívnak: szívbéke! Én nem kerülök pénzbe, s te mégsem Engem akarsz követni, mégsem Rám akarsz hallgatni? Sok időt, pénzt és energiát spórolhatnál meg, ha jobban bíznál Bennem!
Van egy könyv, melynek címe: "Az élet játéka!" E könyvben egy olyan
kislány a főszereplőm, akit édesapja, mielőtt meghalt, megtanított egy játékra! E játék abból áll, hogy mindenben meg kell látni, mi benne a jó! A könyv
azt írja le, hogy e kislány hogyan tudott egy egész kis várost úgy átalakítani,
hogy mindenki jól érezte magát. Érdemes lenne e könyvet elolvasnod! Az
ilyen könyvek Tőlem kapják az ihletet, az erőt, és Általam sugározzák szét a
világba azt az orvosságot, amely meg tudja gyógyítani a gyenge idegzetű
gyermekeimet!
Én végtelen szeretet-energia vagyok, és ez mind rendelkezésedre áll, ha
nem gyógyulni akarsz, hanem szeretni, tehát jót tenni ott és annyira, ahol és
amennyire erre képes vagy. Ez az út a te gyógyulásod útja, és nem a mindenáron gyógyulni akarás. Vállalnod kell, hogy együtt élj bajaiddal, akkor csökkenni fognak, és csak idő kérdése, és meg is fognak szűnni bajaid! Ha nem
ezt az utat választod, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni nem tudok rajtad!
Azzal mutatod meg, hogy bízol Bennem, ha be tudod látni, hogy eddig
erőfeszítéseiddel nem jutottál előbbre, s kár is így fáradoznod tovább! Azzal
mutatod meg, hogy bízol Bennem, ha arra figyelsz, hogy környezetedben
erődhöz képest - függetlenül arról, hogy mit észlelsz magadon, milyen sza39

gok gyötörnek, és milyen férgeket látsz - kinek és hogyan tudsz segíteni! Én
az általad fölvállalt szeretetszolgálaton keresztül tudlak gyógyítani! Hidd el,
hogy nélkülem csak bódulás van és nem gyógyulás!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1630.
Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
1. Nagyon szeretnék meggyógyulni. Mit kell tennem ennek
érdekében?
2. Nehéz anyagi helyzetemből ki tudok-e kerülni?
3. Szeretném felnevelni családomat!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Az életösztön parancsa az, hogy élni akarj! Ez az ösztön csodálatos
erőket tud mozgósítani annak érdekében, hogy minél távolabb kerüljön annak az eseménynek megvalósulása, amelyet a Földön élőlény el nem kerülhet. Ennek az ösztönnek uralma elől lehet menekülni, de ez a bódulaton kívül nem vezet sehová. Marad tehát a szembesülés.
Itt kapcsolódik be minden földi halandó ember életébe az az értékrend,
amit élete folyamán kialakított magában.
Boldoggá mindenkit csak az az IGAZSÁG tehet, mely azonos Velem!
Tehát a kikezdhetetlen REALITÁS! Ez pedig így hangzik: NINCS ELMÚLÁS! Csak átváltozás, csak megváltozás van (János 11;26)!
Ezzel kell józanul szembesülnöd ahhoz, hogy már itt a mulandó földi
életben az önfenntartás ösztöne ne uralkodjon rajtad, hanem szolgáljon téged! Tehát a földi értelemben vett gyógyulást is ez biztosítja legjobban.
Amíg az a legfontosabb számodra, hogy testileg meggyógyulj, addig
nem tudja az élő hit kifejteni áldásos hatását, s te nem tudsz élő kapcsolatba
kerülni az élő Istennel, csupán azzal az istennel, melyet te alakítottál ki magadban. A bálványok mindenkor magatehetetlenek! Csak az élő Isten a
MINDENHATÓ! Természetesen csak a szeretet körén belül! Boldogság
nem is lehet e körön kívül!
Mi hát a teendőd? Azzal törődj, ami megszenteli a jelenedet! Igen,
mert megszentelni valamit annyit jelenet, hogy Nekem adni! Én mindenkit
komolyan veszek, aki komolyan vesz Engem. De csak az vesz komolyan Engem, aki komolyan veszi önmagát olyan értelemben, hogy szívvel-lélekkel ki
tudja ezt mondani: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy Te!
Aki ezt ki tudja mondani, annak életében MINDENHATÓ vagyok! Igen,
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mert az elhiszi azt, hogy Én jobban szeretem őt, mint ő saját magát, és okosabb vagyok őnála, tehát jobb, ha az Én akaratom teljesül, mintha az övé teljesülne! Igen, mert ezzel lemond arról, hogy Én szolgáljam őt, és vállalja azt,
hogy ő szolgáljon Engem. Csak akkor, ha ilyen lelkiállapotban van valaki,
tudom őt szolgálni! A tartós gyógyulásnak csak ez lehet az útja! És ezzel már
rá is tértem a második kérdésedre.
2. Bármilyen hihetetlenül is hangzik mégis igaz, hogy anyagi helyzeted
sem kívülről oldható meg, hanem belülről! Ez akkor is igaz, ha senki nem hiszi el! Nincs ember a világon, aki külső anyagi helyzete következtében lenne
boldog vagy boldogtalan! Amikor pedig valaki azt mondja, hogy de hát az is
kell, akkor Én erre azt mondom, hogy ez így nem igaz! Ez HOZZÁADATIK! Nem birkóznod KELL érte, hanem HOZZÁADATIK! Amiért küzdened kell, az a jelen megszentelése!
Isten országának keresése elsősorban nem imákból áll, hanem abból,
hogy igyekezzetek optimálisan megtalálni a szeretetnek azt a megnyilvánulását, amely megszenteli a jelent! Ez egy kicsit mindig a másikra figyelés! Ez
is benne van abban a csomagban, amit valamikor így fejeztem ki: "Aki elveszíti életét, megnyeri azt (Máté 10;39)!"
Ne feledd! Mindig van adni valód! Ha valaki azokra figyel, akik körülötte vannak, akkor tudni fogja, hogy semmi más dolga nincs, mint az, hogy
lehetőségeihez képest tegye meg másokért azt, amit megtehet! Aki többet
akar tenni másokért, mint amit tehet, az önmagát emészti, éspedig feleslegesen!
Isten mindig mindenkinek megadja azt a lehetőséget, hogy boldog legyen. Azért teremtett boldogságra mindenkit, mert képes erre! Aki úgy gondolja, hogy Isten nem képes őt boldogítani, vagy azt gondolja, hogy nem
akarja őt boldogítani, pedig arra teremtette, az káromkodik!
Bizony, minden belül dől el! El kell jutnod az alázatnak arra a fokára,
hogy a létezés területén elfogadd magadat olyannak, amilyen vagy! Az erkölcs területén pedig kérd és fogadd el Tőlem azt a szívbékét, ami a Földön
elérhető legnagyobb boldogság!
3. Családodat Én jobban szeretem, mint bárki a világon! Egy sem kerülhet olyan helyzetbe, hogy hibáján kívül hátrányt kellene elkönyvelnie!
Szeretetem jobban neveli őket, mint azt te bármikor is tehetnéd! Nem tőled
függ hát, hogy boldogok lesznek vagy sem, és az sem, hogy hogyan lesznek
boldogok. Ha hiszel Bennem, akkor ez nem lehet kétséges számodra! És ne
is legyen!
41

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném, ha leghőbb vágyad az lenne,
hogy Hozzám igazítsd magadat, és ne arra tedd a hangsúlyt, hogy Engem
akarj magadhoz igazítani.
Sok dicsőítő imára van szükséged ahhoz, hogy meglásd, mennyire gazdaggá tettelek eddig is, és sok kérő imára ahhoz, hogy kimutassam: Isten szeret téged, és állapotszerűen segíteni akar!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1631.
Kérdező: VÉLEMÉNYEKET KÉREK!
1. Egy kultúrtörténeti társaságról kérek véleményt!
2. Hamvas Béláról kérek véleményt!
3. Segíthetek "áldás-mantrával"?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy társaságról erkölcsi véleményt mondani nemcsak kockázatos, de
alapjában helytelen mindaddig, amíg a társaság egyértelművé nem teszi tagjai elkötelezettségét az Én erkölcsi tanításommal kapcsolatban.
Kollektív felelősség csak olyan értelemben létezik, hogy tagjai különkülön letették voksukat egy meghatározott irányzat mellett. Valamikor azt
mondtam, hogy lesz idő, amikor azok, akik titeket üldöznek, szolgálatot vélnek tenni az Istennek! (János 16;2)
Amint nincs jó vagy kevésbé jó egyház, úgy nincs jó vagy kevésbé jó
társaság sem. Még a terror-szervezetek sem hirdetnek önmagában rossz eszmét. Vagyis nem mondják, hogy ők egy erkölcsi rossz mellett köteleződtek
el. Önmagában rossz nem is létezhet, mivel a rossz a jónak a hiánya. Az önmagában hiány pedig éppen a nem létezés!
Azért fejtettem ezt ki, mert sokan vannak közöttetek, akik úgy vélik,
vagy inkább így mondom, úgy képzelik, hogy nem a hozzáállás a lényeg, hanem önmagában az, amihez hozzáállnak. Márpedig az üdvösség szempontjából ez másodlagos! Elsődleges a HOZZÁÁLLÁS!
Én lehetővé tettem számotokra, hogy a sötétségből kijöjjetek a világosságra. De ha valaki önhibáján kívül sötétségben marad, akkor ez nem veszélyeztetheti az üdvösségét.
Az általad említett társasághoz is különböző módon lehet HOZZÁÁLLNI! Erkölcsi értéket tehát e hozzáállás határozza meg!
2. Amit az előbb a társaságról mondottam, az fokozatosan áll személyekre!
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Mindenki, aki valaha a Földön élt, mondott, képviselt olyan mondatot,
esszét, amiben volt helyes is és helytelen is! Az általad említett személlyel
kapcsolatban is ez a helyzet.
Ha világosan megfogalmazod az illető bizonyos mondatait, akkor tudok válaszolni érdemben kérdésedre, de így nem, mert minden kijelentésem
félremagyarázható lehetne!
3. Feltétlenül segít minden áldásmantra ! Ha valaki sokszor mondja el
ugyanazokat a szavakat, akkor ugyanaz a szó egyre energikusabb erővel töltheti meg a szó tartalmát! Ennek pedig az a következménye, hogy
egyértelműbbé teszi az illető hitét, szándékát. Ez mindenképpen pozitív következményekkel jár, ha a mantra tartalma pozitív!
Örülök, hogy érdeklődő vagy, és szeretet él szívedben!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
1632.
Kérdező: MIT JELENT MEGBOCSÁTANI?
1. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem fáj a megbántás?
2. Merre kell elindulnom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem fáj a megbántás! A megbocsátás azt jelenti, hogy az, aki megbocsátott, átlépett a jogi igazság rendjéből az irgalmas szeretet rendjébe! Megbocsátani azt jelenti, hogy embertársaiddal kapcsolatban igyekszel olyan elnéző lenni, amilyen elnéző volt veled
eddig az Isten! Megbocsátani annyit jelent, mint lehetővé tenni magad számára azt, hogy nyugodtan aludj, hogy idegileg önmagadra találj!
Aki nem tud megbocsátani, az feltétlenül hazugságban él, mivel nem
tudhatja, hogy aki őt bántotta, az mit örökölt, milyen hatások érték eddigi
életében, és azt sem, hogy a kegyelem és annak akarata, aki őt bántotta, eddig hogyan dolgozott együtt! E három közül hacsak egyet is nem tud valaki,
már melléfog, ha elítélő ítéletet alkot embertársáról. Önmaga fölött ítélkezik
tehát az, aki nem tud megbocsátani embertársának! Márpedig tudott dolog,
hogy egyiket sem tudhatja senki, csak az Isten!
Az természetes, hogy mindenkinek fáj a szeretetlenség. De ha tudod,
hogy ez az Én fájdalmam benned, akkor ezt is kitüntetésnek foghatod fel.
Igen! Akár örömöm, akár fájdalmam osztom meg veletek, az mindig azt jelenti, hogy együvé tartozunk!
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Akkor tiszta benned a téged ért sérelem feletti fájdalom, ha nem amiatt
bánkódsz, mert téged bántottak, hanem amiatt, hogy aki bántott, az önmagának ártott ezzel, s mivel te szereted őt, hát fáj neked, hogy ő saját magának
ellensége. Neked, ha Hozzám tartozol, még az ördög sem árthat, mert az Istent szeretőknek minden javukra válik!
2. Úgy vélem, a fenti sorokban elmondtam, hogy merre kell indulnod.
Mindenkinek az a feladata, hogy szavaival és példájával szeretni tanítson
másokat! Ez a CÉL! Naponta, a reggeli imáidban kell meglátnod azokat az
eszközöket, amelyek segítenek abban, hogy e célt egyre jobban megközelítsd!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1633.
Kérdező: NINCS SZÓ INKARNÁCIÓRÓL A BIBLIÁBAN
1. A Szentírásban nem olvastam inkarnációról.
2. Mit jelent e szó: karma?
3. Szóljak bele leányaim erkölcsi életébe? Talán nem jól
szeretem őket?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Máté 17;12-13-ban olvashatsz a reinkarnációról. De nem azzal kell
foglalkoznotok, hogy milyen volt az előző életetek, hanem azzal, hogy megszenteljétek a jelent. Megszentelni annyit jelent, hogy Istennek ajánlani, Isten
szándéka szerint betölteni, kitölteni a jelent!
2. Karma szó alatt általában egy olyan sorsvonalat szoktatok érteni,
amely javításra szorul.
3. Leányaiddal kapcsolatban csak azt tudom mondani neked, hogy ember nem lehet embernek birtoka! Minden szellemi lény boldogságának forrása, beteljesítője maga az Isten! Amíg te úgy gondolod, hogy értük kell élned,
addig csalódást csalódásra halmozol, és nem a boldogság, hanem az elkeseredés lesz úrrá rajtad. Engem nem lehet rávenni arra, hogy a ti erkölcsi normáitokhoz igazodjam, mert ti gyakran éppen önmagatoknak vagytok legnagyobb ellenségei. Nem egymásért kell élnetek, hanem ÉRTEM kell egymásért élnetek. E kettő között óriási különbség van! Én nem értetek éltem, hanem az Atyámért éltem értetek. Ha csak értetek éltem volna, akkor a ti akaratotokat teljesítettem volna. De mert az Atyáért éltem, ezért az Ő akaratát teljesítettem a ti érdeketekben!
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Amíg nem tanulod meg, hogy saját szabadságod körében nem engedheted meg, hogy kihasználjanak, addig gyermekeiddel annyira megkötözött
vagy, hogy nem tudom átadni neked az Én szívem békéjét!
Meg kell tanulnod, hogy gyermekeid magatartásának, cselekedeteinek
következményeit nem szabad magadra vállalni! Nem Isten, hanem a te helytelen engedékenységed juttatott oda, ahol most vagy! Engedted, hogy kihasználjanak. Isten azért adott józan értelmet, hogy használjátok azt, és azért
adott szabad akaratot, mert a helyes szeretet e nélkül elképzelhetetlen! Maga
az Isten sem vállalhatja át senki helytelen cselekedetének következményeit
mindaddig, amíg őszinte bűnbánattal azt nem vállalja magára a bűnös. De
ilyekor sem az történik, hogy megszűnik a rossz cselekedet következménye,
hanem az, hogy erőt kap Istentől a bűnbánó arra, hogy rossz cselekedetei következményeit benső békével el tudja viselni!
Isten még azt is megengedi, hogy gyermekei elkárhozzanak! Még azt is
megengedte, hogy Engem, a Fiát keresztre feszítsék! Isten örökkévalóságban
gondolkodik, és elvárja gyermekeitől is azt, hogy így gondolkodjanak! Nem
az a boldog, akinek kívánságát emberek teljesíteni igyekszenek, hanem az,
aki Isten akaratát keresi, és azt törekszik magáévá tenni!
Drága Gyermekem! Te már nagyon sokszor voltál gyermekeiddel kapcsolatban - éppen a helytelen szeretet miatt - bűnrészes. Ha visszagondolsz
eddigi életedre, akkor magad is belátod, hogy bizonyos döntéseid előtt nem
tetted föl magadnak e kérdést: Jézus is ezt tenné helyemben? És mert nem
tetted föl, nem is irányíthatott ez téged! Te annyira természetesnek vetted,
hogy akkor szereted igazán leányaidat, ha az ő akaratukat teljesíted. Pedig
lelked mélyén tudtad, hogy ez csak pillanatnyi megbékélést eredményezhet.
Ha Isten akaratát állhatatosan képviselted volna leányaid előtt, akkor külsőleg sok szenvedést, de belül az Én békémet élhetted volna meg. Te a pillanatnyi külső szenvedés elodázásáért feláldoztad benső békédet. Most eljutottál oda, hogy benső békéd sincs, és a külső szenvedések sem odázhatók el
tovább!
Nem tudok jobb tanácsot adni, mint azt, hogy állj a sarkadra! Ne a következményekkel számolj, hanem a FORRÁS legyen IGAZ ÉS SZENT!, tehát ÉN!
Hidd el, ha így teszel, akkor rendeződni fog életed, s nem lesz számodra probléma az sem, ha leányaid ezért bántalmazni fognak vagy elhagynak
téged! Csak bűnrészes ne légy! Csak ne legyen szempont az, hogy mi lesz a
leányaiddal! Csak ne őket féltsd, hanem Engem a te szívedben! Tudnod kell,
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hogy nekik is ezzel teszel a legjobbat. Egy seb nem gyógyul azáltal, hogy
homokot szórnak rá. Csak gyökeres orvoslás segít! Ez pedig Általam, Velem
és Bennem feltétlenül lehetséges!
Igen! Felajánlom neked Erőmet! Legfontosabb számodra az legyen,
hogy készülj a Velem való közvetlen találkozásra!
Drága Gyermekem! Megáldalak az ERŐ és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1634.
Kérdező: KIÉRDEMELHETŐ A KEGYELEM?
Hogyan érdemeltem ki a kapott kegyelmeket?
HANG: "Drága Gyermekem!
Nem érdem, hanem Isten szeretetének örök álma valósul meg olyankor,
amikor valaki az újjászületés által visszatérhet a valamikor elhagyott ÚTRA!
A Szentlélek által történt Lélekkeresztségben olyan szerepet kaptál, ami
ugyan nagy öröm és boldog erőkiáradás, de azért arra kérlek, maradj a földön! Nem ijesztgetni akarlak, hanem józanságra akarlak figyelmeztetni!
A Lélekkeresztség szenvedéseket hoz magával, mégpedig lelki szenvedéseket! Olyan lelki szárazságokra kell felkészülnöd, amelyekben azért nem
fogod érezni jelenlétemet, mert azokban a mélységekben, ahol benned lakom
és dolgozom, emberi testben történt érzések nem juthatnak le!
A hűség és a bizalom e mélységekben csak hited által tud átvezetni, és
segíteni az áldozatos szeretet fejlődésében. Én soha nem hagylak el! És azt
sem engedem, hogy erődön felüli kísértések érjenek! Mert Enyém vagy, ezért
ERŐM a te erőd is! Légy okos és óvatos, hogy a megfelelő időben és megfelelő helyen vállalni tudd a Tőlem kapott, Mellettem tanúságot tevő szerepet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1635.
Kérdező: CSAK A SEGÍTSÉGEMET AKARJÁK, DE ENGEM NEM
1. Miért csak akkor ragaszkodnak hozzám egyesek, ha segítek?
2. Unokáim lelkére szeretnék hatni!
3. Meghalt szeretteimről szeretném tudni, mi van velük!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általános emberi nyomorúság az, hogy mindenki saját bajával van
legjobban elfoglalva. Így természetes, hogy segítség-várásban él a világ!
Az teszi legjobban, aki nem azért szereti embertársait, hogy azok viszszaszeressék, hanem azért, mert minden rászorulóban Én várom a segítséget.
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A szeretet nem más, mint észrevenni a rászorulót, és segíteni. Aki ezt
teszi, az Engem szeret. Aki azt várja, hogy szeressék, az sok csalódáson keresztül tanulja meg, hogy nem érdemes erre várni! De azt is meg fogja tapasztalni, hogy talán onnan kap szeretetet, ahonnan nem is várta! Igen, mert
Én mindig gondoskodom az Enyéimről úgy, hogy közvetlenül is megkapják
azt a szeretetet, amire szükségük van, hogy lelkileg fejlődni tudjanak.
2. A szeretni tanítás olyan művészet, amit nem lehet elkapkodni. Először azt kell megtapasztalnia a környezetednek, hogy te szabad vagy tőlük!
Csak akkor, ha ezt a szabadságot kivívtad magadnak, remélheted azt, hogy
súlya lesz a szavaidnak. Ha nem ezt az utat követed, akkor dirigálásnak fogják elkönyvelni a legjobb szándékú szavaidat is.
Nagyon komolyan kell vennetek azt, hogy a földi életben az egyik legfontosabb feladata minden gyermekemnek, hogy ne másokon, hanem önmagán tanuljon meg uralkodni! Ennek viszont feltétele az a szabadság, az a
megkötözöttség nélküli élet, amelyet az jellemez, hogy nem személyekben,
hanem feladatokban tud gondolkodni. Vagyis azt kell megtanulnotok, hogy
ne az legyen az érdekes, kivel, mit kell tennetek, hanem az, hogy azt tegyétek, amit Én tennék helyetekben, illetve azt, hogy az Én Lelkem irányítson
benneteket. Minden reggeli imátokban ezt kellene meglátnotok, erre kellene
ráhangolódnotok!
Amit a Szentlélek kíván, az mindig megtehető! Ami nem tehető meg,
azt nem Isten akarja!
3. Meghalt szeretteid sokkal közelebb vannak hozzád, mint voltak akkor, amikor még éltek, de ez nem jelenti azt, hogy most fontosabb lennél nekik, mint földi életükben. Nem, mert most olyan fontos vagy, amilyennek az
Isten látja jónak e fontosságot. Ennek pedig mindig lényegéhez tartozik az,
hogy tisztelik szabadságodat, s mivel nem tér-idő dimenzióban élnek, ezért
benned sem azt látják, amit te szeretnél, hogy lássanak, hanem azt, amit az
örökkévalóság szemüvegén át lehet látni.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1636.
Kérdező: IDEGEN LÉNYEK LÁTOGATNAK
1. Zavaró számomra, hogy idegen lények látogatnak.
2. Szeretnék hasznos munkát végezni!
3. Szeretném rendezni életállapotomat!
HANG: "Kedves Barátom!
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1. A számodra "idegen lények" úgy hozzátartoznak életetekhez, mint ti
az emberalatti világhoz. Amint a növény, állat a maga ösztöneivel, élni akarásával nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mit csinál vele az ember, hanem arra, hogy mit kell neki tennie, úgy neked is az volna a feladatod, hogy ne
tartsd lényegesnek azt, amit mások tesznek veled, hanem arra koncentrálj,
hogy neked mit kell tenned másokkal!
Bárki, bármit tesz veled akaratod, beleegyezésed nélkül, az csak javadra válhat, ha szeretsz Engem. És bárki, bármit tesz veled vagy nem tesz veled, károdra válik, ha nem szeretsz Engem!
Engem szeretni semmiképpen sem jelentheti azt, hogy mások tevékenységével foglalkozzon valaki, hanem kizárólag azt, hogy Én minél hatékonyabban tudjak működni abban, aki befogadott Engem!
2. Hasznos munkát tehát akkor végzel, ha meglátod magad körül azokat a napi feladatokat, amelyeket el tudsz végezni! Dologtalanná csak az válik, aki dologtalanná akar válni! Még egy börtön magánzárkájában is el tudja
foglalni magát az, aki akarja!
Ha valaki nem tudja fizikai munkával elfoglalni magát, akkor még ott
van az értelem! Imádkozni, elmélkedni, Velem társalogni mindig lehet!
Gondolatban érdekes problémákat felvetni, megoldani próbálni, mindig lehet! A múlt hibáit föltárni, ezekért bocsánatot kérni, mindig lehet! Az eddigi
életed kegyelmeit számba venni, azokért Engem dicsőíteni, mindig lehet.
Másokért imádkozni, mindig lehet! És még sorolhatnám, hogy mi mindent
lehet tenni annak, aki nem akar tétlenkedni.
Azzal viszont, hogy veled ki és mit csinált, elfoglalhatod ugyan magadat, de nem ajánlatos! Csak ártasz vele magadnak!
Napi munkádban ne a rendkívüliségeket akard tenni, hanem azokat a
szürke, egyszerű feladatokat, amelyek abban segítenek, hogy ne lógj ki a
sorból! Csak azt építi a sorból kilógás, aki nagyon nem akarja ezt!
3. Életállapotod rendezése nemcsak a te dolgod, hanem az Enyém is!
Bizonyos sodrásba kell kerülnöd e téren, és akkor kell azonossá lenned szándékban Velem. Tehát olyan körülményt kell tudnod kivárni, amiről nem tehetsz, hogy aztán élni akarj a lehetőséggel.
Kedves Barátom! Bízzál Bennem! Amíg istenszeretőnek tudod magadat, addig csak javadra válhat minden! A földi élet nagyon rövid!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1637.
Kérdező: AZ IMÁRÓL
1. Elég, ha kötött imának csak a Miatyánkot mondom?
2. Ha magamnak mondok vigasztaló szavakat, az Tőled jön?
3. A HANG gondolatait szabad közvetítenem?
HANG: "Drága Gyermekem!
HANG-médiumom most írja a 17-dig HANG-kötetet. Bár eddig még
csak 12 kötet jelent meg, melyekben válaszolok a feltett kérdésekre, s akik e
köteteket olvassák, azok legtöbb kérdésükre meg is kapják a választ, ezért a
következőkben csak három kérdésre válaszolok.
Szeretettel kérek mindenkit, saját érdekében olvassa e könyveket, már
nem sokáig lesz rá lehetőség! Míg árad a VILÁGOSSÁG, használjátok a VILÁGOSSÁGOT!
Drága Gyermekem!
1. A "Miatyánk" imában minden benne van, ami a lényeget illeti. De
mégis jó az, hogy megismersz olyan kötött imákat, amelyek Hozzám emelik
lelkedet. Vannak nagyon szép reggeli és esti imák! Gondolok most a Szívem
első gondolatja... és az Ó édes Istenem... imákra.
Feltétlenül nagyon jó és fontos, hogy saját szavaiddal szólj Hozzám!
Ezt nem lehet semmivel pótolni!
2. Igen! Minden jó gondolatnak forrása az Isten! Alázat az, ha valaki
nem önmagának tulajdonítja jó gondolatait, hanem Nekem! Aki azt gondolja,
hogy méltatlan arra, hogy Én beszéljek belőle, az nem alázatos, hanem hitetlen! Igen, mert akkor azt sem hiszi el, hogy benne élek! Pedig Én világosan
mondottam: "Aki szeret Engem.., azt Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála (János 14;23)
Vállald tehát, hogy magadnak mondott vigasztaló szavaiddal éreztessem veled szeretetemet!
3. Minden gondolatot, amelyek a HANG köteteiben megjelentek, átadtam nektek! Azt csináltok vele, amit akartok! Mivel odaadtam, ezért már
nem csupán az Enyém, hanem teljesen a tiétek is! E gondolatok közös LELKÜNKBŐL, a Szentlélektől, a Szent Szellemtől erednek! Tégy hát e gondolatokkal úgy, ahogy lelkiismereted diktálja!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1638.
Kérdező: FÉRJEM ALKOHOLISTA
Alkoholista férjemtől féltem gyermekeimet. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Neked nagy bölcsességre és erőre van szükséged ahhoz, hogy magad és
gyermekeid élete szándékom szerint fejlődjék. Akkor fejlődik szándékom
szerint egy lélek, ha értelmet tud adni szenvedésének, és arra törekszik, hogy
embertársai élete is értelmes élet legyen. Akkor értelmes egy élet, ha a hittől
átjárt józan ész irányítása alatt áll. Akkor áll a hittől átjárt józan ész irányítása alatt valaki, ha élővé tudja tenni magában a János 14;23-ban olvasottakat.
Tehát az, aki szívvel-lélekkel élni akarja e kijelentésem valóságát: "Aki szeret Engem..., azt Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk
lakni!"
A bölcsesség ajándékát megkapod, ha a Jakab levelében olvasható kijelentést magadévá teszed (Jakab 1;5).
Az erő pedig benned van, ha Én benned vagyok, mert Én soha nem vagyok erőmön kívül. Az Én erőm tehát a te erőd is!
Ha e fenti alapokra építed életedet, akkor nemcsak félelem nem lesz
benned, de bizonyosságot is kapsz arra nézve, hogy te is és gyermekeid is
Enyéim! Szabaddá tudsz tehát válni gyermekeidtől, s ezáltal tudod őket igazán helyesen szeretni (2Kor 3;17). Mindazt, amit szíved szerint meg kell
tenned gyermekeidért, azt természetesen meg kell tenned, de ennek eredménye elsősorban a te szívedben kell hogy megjelenjen benső békében. Fontos,
hogy amiről nem tehetsz, amiatt ne aggódj, mert a te gyermekeid az Én
gyermekeim, és őrangyalaitok mindent megtesznek értetek, hogy tudtotokon,
akaratotokon kívül ártó erők nem uralkodhassanak rajtatok.
Ha ezt megértetted, akkor mindent megértettél, ami a lényeget érinti!
Ha nem érted meg, akkor nem te akarsz Hozzám igazodni, hanem azt szeretnéd, ha Én igazodnék hozzád! Ez utóbb gyakran megtörtént már életedben,
mert szívesen alkalmazkodom enyéimhez, de az alapból nem engedhetek. A
ti érdeketekben nem engedhetek! Az alap pedig az, hogy mielőbb Hozzám
kell igazodnotok!
A boldogság, tehát a szívbéke egy olyan szellemi munka eredménye,
amelyet senkinek sem adhatok készen. Mindenkinek együtt kell dolgoznia
Velem, aki boldog akar lenni szándékom szerint. Másképpen csak bódultság
lehetséges, de boldogság nem!
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Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, de ez nem elég ahhoz, hogy
boldog légy. Úgy kell szeretned Engem, ahogy Én szeretlek téged, vagyis abban a szabadságban, amely lehetővé teszi számodra az Én Lelkem működését, mégpedig zavartalan működését!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1639.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!
Mi a véleményed rólam?
HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésedre képtelenség stabil választ adnom, mert a földi életben minden ember ki van téve különböző hatásoknak, és ezekre mindenki különböző
módon reagálhat. Ha ma azt mondom, hogy a te életállapotod nagyon kedves
számomra, akkor lehet, hogy amikor e sorokat olvasod, már olyan döntéseid
hatása alatt vagy, amelyek egyáltalán nem kedvesek Számomra.
Kérdésedre tehát naponta kell kérned válaszomat, és ennek legalkalmasabb idejét neked kell megállapítanod, eldöntened. Én mindenütt ott vagyok,
és mindenkor képes vagyok éreztetni lelkiismereteden keresztül válaszomat
arra a kérdésedre, hogy mennyire vagyok megelégedve veled.
Lényegében mindent tudsz, amit tudnod kell. Tudod, hogy szeretlek,
tudod, hogy csak Velem és soha Nélkülem haladhatsz, fejlődhetsz a szeretetben. Tudod, hogy Én mindenkor megbocsátó, irgalmas és segítőkész vagyok
azok iránt, akik hisznek Bennem és szeretni akarnak Engem. Tudod, hogy a
napi kis számdadásokból tevődik össze a nagy számadás, és azt is tudod,
hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1640.
Kérdező: NEM AKAROK FÁJDALMAT OKOZNI!
1. Szavaimmal bántom környezetemet.
2. Egy álom hatására időnként gátlásos vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki szavaiban tökéletes, az tökéletes ember (Jakab 3;2.)! A földi
életben nincs olyan végleges hazataláltság e téren sem, hogy ne kellene állandó törekvésben élnetek!
Nem könnyű az igazság rendjéből átköltöznötök az irgalom rendjébe!
Pedig üdvösséget mindenki csak az irgalom rendjében találhat!
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Szinte mindig az igazságérzeted lázad fel olyankor, amikor bántó szavakkal fájdalmat okozol azoknak, akik körülötted vannak. Ilyenkor tehát
szívtelen vagy! Ma sem kérhetek mást tőled, mint kértem kétezer évvel ezelőtt: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találtok!" (Máté 11;29)
Minden ember benső érettsége, fegyelme azon mérhető le, hogy menynyire ura szavainak! Szíved szeretete és békéje azon fordul, hogy e téren
mennyire javítod magadat. Helyetted senki nem tud beszédedben fegyelmezett lenni. De azt is tudnod kell, hogy nem vagy magadra hagyva! Én, aki ismerem jó szándékodat, mindig azon leszek, hogy erődön felüli kísértés ne érjen. Újra és újra neki kell gyürkőznöd. Az eredmény nem maradhat el!
2. Ami pedig gátlásosságodat illeti, az természetes egy olyan álom
után, amit leírtál Nekem! Amint kiszárad egy nedves anyag a Napon, úgy veszít hatékonyságából álmod, és úgy oldódik majd gátlásod. Sok olyan negatív
lelki hatás van, amelynek egyetlen, legjobb gyógymódja az idő. Meg kell tanulnod, hogy az álmot ne mosd össze az ébrenlét állapotával. Ha egy álomnak zavaró hatása van, akkor józanul tisztáznod kell az illetővel való kapcsolatodat, akivel kapcsolatban ez a zavaró, gátlásos viselkedésed felébred benned. Álmod csupán erre adott felszólítást! Semmi formában ne akard álmodat átültetni a valóság talajára! Az álmok világa a szimbólumok világa. Egy
szimbólum csak akkor lesz olyan, mint egy kulcs a zárban, ha nem téglának
fogod fel, amelyet be kell építened életedbe, hanem felszólításnak bizonyos
rendezésre.
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1641.
Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK!
1. Mire figyelmeztet betegségem?
2. Milyen foglalkozás lenne számomra megfelelő?
3. Párkapcsolatról, barátságról kérek véleményt.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden betegség mögött valami lelki betegség húzódik meg. A lelki
betegségek pedig mindig valamilyen helytelen szeretetnek velejárói. Ha
megvizsgálod Istennel, embertársaiddal való kapcsolatodat, akkor magad is
rátalálsz azokra a pontokra, amelyek betegséggócok.
Én nem adhatok sem személyre lebontott diagnózist, sem terápiát kívülről, mivel belülről kell azt átvenned Tőlem imáidban!
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Tudnod kell, hogy az emberi élet nem játék! Nagyon komoly dolog az,
hogy az örökkévalóság várományosai vagytok. Óriási ajándék Isten részéről
minden ember élete. Te Isten ajándéka vagy a világnak, és itt mindkét szón
nagy hangsúly van. Istené vagy! És ajándék vagy! Tehát a végtelen Szeretetnek boldogságra, Önmagára teremtett gyümölcse vagy! Betegséged tehát a
helyes önértékelésre szólít fel!
2. A gyakorlatban nagyon sok olyan foglalkozás van, ami megfelelő
számodra. Azt soha ne várd Istentől, hogy ő válassza meg földi életed foglalkozását. Csak elvi útmutatást tudok adni! Igen, mert neked is az a hivatásod,
ami minden embernek: a szeretni tanítás! Ehhez kell megtalálnod azt a foglalkozást, ami ebben megfelelő lehetőségeket biztosít számodra. Elvben tehát
minden olyan munka, amelyben szíved békéje biztosítható, jó munka!
Amelyben előre látni lehet, hogy benső összevisszaságot eredményez, az
nem jó munka.
3. És ezt az elvet kellene halálosan komolyan venni mindenkinek minden párválasztáskor. Ha valaki nem játéknak fogja föl az életet, hanem egy
Tőlem kapott szerep komoly felvállalásának, az tudni fogja, hogy komolyan
kerülnie kell azokat a lehetőségeket, amelyek eltávolítják Tőlem, és komolyan keresni fogja azokat a lehetőségeket, amelyek által közelebb kerülhet
Hozzám.
Drága Gyermekem! Hidd el, ti olyan lehetőség-erdőben jártok, amelyben Részemről mindent biztosítok, hogy boldogok legyetek, de ti nem vagytok kötelesek a helyes önszeretetet választani olyan értelemben, hogy erre
erőnek erejével bárki is, akár maga az Isten is, kényszeríthetne benneteket!
Boldog csak az lehet, aki komolyan boldog akar lenni. Aki összekeveri a
boldogságot a bódultsággal, az magára vessen!
Párválasztás, barátra találás, ezek mind megfontolt lépéseknek lehetnek
csak a következményei. Az önfejűség szöges ellentéte a bölcsességnek!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1642.
Kérdező: ÉRDEMES TEOLÓGIÁRA JÁRNI?
Járjak teológiára?
HANG: "Drága Gyermekem!
A világon azért vagytok, hogy Istent minél jobban megismerjétek, másokkal is megismertessétek, megszeressétek, másokkal is megszerettessétek,
53

és azáltal üdvözüljetek, hogy másoknak az üdvösség útját bemutassátok, felajánljátok!
A teológia ezt a célt kellene, hogy szolgálja. Teszi is ezt úgy, ahogy
gyarló tanárai ezt tenni képesek.
Minden iskolában van sok felesleges ismeretanyag, s minden tanulónak
önmagának kell megtanulnia azt, hogy hogyan szelektáljon.
Ne feledd! Sokféle teológia van! Mindegyik úgy gondolja, hogy ő a
legjobb! Valójában egyik sem az! Mindegyik gyarló emberek próbálkozása
annak érdekében, hogy Istenről a hallgatók értelmes képet kapjanak. De az
Istent megismerésnek nem ez az igazi útja. A teológiákon Istenről próbálnak
ismereteket adni a tanárok, de Istent megismerni csak a szeretet útján lehet.
Egy áldozatos szeretetben megélt élet jobban ismerheti Istent, mint akárhány
teológiai tanár, akik könyvtárakat írtak tele Istenről!
Az már önmagában erkölcsi súllyal bír, ha valaki teológiára jár! Ezért,
ha van lehetőséged, akkor vállald föl, de önmagadat is, gyermekeket is abból
a szeretetforrásból taníts, aki Én vagyok, Jézus! Ne a bűnökre tedd a hangsúlyt, hanem arra a szeretetre, amelyet elhoztam közétek, és ami által benneteket tudok élni!( János 14;23)!
Országotokban ma a legjobb hittankönyv a "MERRE MENJEK?"
Megadom azt a címet, ahol ez megrendelhető.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1643.
Kérdező: MIÉRT VAN MEGKÖTÖZÖTTSÉGEM?
1. Jó úton jár a csoport, ahová járok?
2. Miért ragaszkodom valakihez jobban, mint bárkihez?
3. Isten akarja, hogy megkeresztelkedjek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs jó úton járó csoport! Csak jó vagy nem jó úton járó személyek
vannak! Bármilyen csoportba járhatsz tehát, ha az Én utamat járod, akkor jó
úton jársz, ha nem az Én utamat járod, akkor nem jó úton jársz. Mindenkor a
csoport irányítói magatartása dönti el, hogy mennyire viselik el azokat körükben, akik az Engem, mint UTAT vállalnak. Hozzám elsősorban nem
hitvallá-sok által lehet tartozni, hanem a szeretetnek azzal a magatartásával,
melyben fő helyet foglal el az ellenségszeretet. A nem-ártás, megbocsátás,
segítés szent háromsága testesült meg Bennem, mint ÚTBAN!
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2. A szimpátia, antipátia nem tartozik az akarathoz, tehát nem tartozik
a szeretet lényegéhez. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! Akivel kapcsolatban azt éled meg, hogy könnyű őt szeretni, az nem a te szeretetedről tesz
tanúságot, hanem arról, hogy jól érzed magad. Ez bár velejárója a földi életnek, de semmi köze az Általam bemutatott és tőletek megkívánt szeretethez!
Szeretetedről az áldozatot vállaló, akár érzelmeid ellen is nekifeszülő jó akaratod tesz tanúságot!
3. "Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik (Márk 16;16)!" A vízkeresztség tehát nem feltétele az üdvözülésnek! E
téren annak a csoportnak kívánságához illő alkalmazkodnod, amelybe jársz!
Ha egy csoport megkívánja tagjaitól, hogy keresztelkedjenek meg, akkor, ha
valaki e csoportban akar maradni, annak meg kell keresztelkednie. De a vízkeresztség biztosan nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!
Drága Gyermekem! Veled is közlöm, hogy csak három kérdésetekre
válaszolok, mivel már 12 HANG-könyv van forgalomban, s már a 17-dik is
befejezés előtt áll. Aki e könyveket elolvassa, az szinte minden kérdésére választ kap. E könyveket nemcsak azért írattam, hogy egy-egy kérdésre választ
adjak, hanem azért, hogy úgy átitatódjék gondolkodásotok az Én gondolataimmal, hogy önállóan tudjátok vállalni jelen gondolkodásotok átalakítását!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1644.
Kérdező: FÉRJEM ATEISTAKÉNT HALT MEG
Hatékonyak voltak imáim ateista férjemért, aki meghalt?
HANG: "Drága Gyermekem!
Föl se tudod fogni, hogy imáid, magatartásod, milyen energiákat mozgattak meg volt férjed érdekében! Az imáitoknak hatékonyságát, értékét,
csak akkor fogjátok látni, amikor már nem hitből, hanem színből látjátok Isten országát!
Férjedet nem a rossz indulat, hanem egy olyan szellemi terheltség tartotta távol az általad elgondolt megtéréstől, melyet mint karmát, sorsvonalat
cipelte magával, s az már értéknek számíttatott be neki, hogy nem volt apostola, csupán áldozata ennek a szellemi terheltségnek.
Hidd el, hogy az Én szeretetem nemcsak eléri a te szeretetedet, de mérhetetlenül felül is múlja azt! Ha te megtetted azt, amit megtehettél, akkor Én
ne tettem volna meg mindent érte, amit megtehettem!
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Ti nem láttok még saját lelketek mélységeibe sem, de Én látom lelketek minden rezdülését, és Én, aki hirdettem, hogy irgalmasságot akarok, ne
lennék maga az IRGALOM?
Tovább is imádkozz volt férjedért, mert imáid által minden szenvedő
lélek enyhülést kap, s benned imáid energiája, ha férjed felé irányul, nagyobb
átélés tud megvalósítani, s így hatékonyabbá is válik!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁHITAT LELKÉVEL!
*******************************************************
1645.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ FELEKEZETEKHEZ TARTOZUNK
Az egyik gyermekem nem hisz. A másik a Szabad Keresztényekhez
tartozik. A harmadik Jehova tanúja lett. Férjem református, én katolikus, öreg, beteg ember vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!
Ti aztán nem unatkoztok, amikor a család összejön!
Nagyszerű dolog az, hogy minden gyermekednek van önálló véleménye! Nálatok nem tartozik a lényeghez az, hogy ki miben hisz, mivel egyikőtök sem találkozott azzal a tiszta búzával, amely az Általam bemutatott helyes utat képviselné! Ez gyakorlatban azt jeleneti, hogy mindegyik azt hiszi,
hogy ő jár jó úton.
Drága Gyermekem! Ne bánkódj emiatt! Van egy szint, amikor nem az
a lényeg, hogy valaki mit hisz, hanem az, hogy amit hisz, azt komolyan
higgye! Igen, mert mindenki, aki meggyőződése szerint él, az csak jó szándékú lehet! Én pedig a jó szándékú embereknek vagyok üdvözítője!
Kétségtelen, hogy mindegyik gyermeked valamit elhagy abból, amit Én
tanítottam. Te viszont hozzáteszel tanításomhoz olyan tételeket, amelyek
nem Tőlem származnak. Így egyikőtök sem vethet semmit a másik szemére.
Ne nyugtalankodj gyermekeid miatt! Én nagyon szeretem őket, és ők a maguk módján - nagyon szeretnek Engem! Az nem zavar Engem, hogy ők
tudatlanságuk miatt nem azt látják jónak, amit Én. Te sem azt látod jónak,
amit Én! De ez nem baj! Nem, mert döntő e téren a szándék, ami pedig jó
bennetek!
Te akkor indulsz el az Én utamon, amikor elhatározod, hogy számodra
a saját szíved békéjénél fontosabb nem lehet. Ez nem önzés, hanem helyes
önszeretet. Szíved békéjét pedig senki sem adhatja neked Rajtam kívül, és
nem is veheti el tőled senki!
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Hidd el, hogy Én mindenkinél jobban szeretem gyermekeidet, és téged
sem szeret úgy senki, mint Én! Te annak örülj, hogy be van írva a neved a
mennybe! Annak örülj, hogy életed kis hajója a felé a nagy kikötő felé tart,
ahol már nincs könny és fájdalom, és ahol Én letörlöm minden könnyedet!
Annak örülj, hogy amíg nem találkozunk szemtől szembe, addig van lehetőséged arra, hogy imádkozz és szeress úgy, ahogy erre lehetőséged van.
Gyermekeidet ne akard már nevelni! Szeretni akard őket! Ne nyugtalanítson
az, hogy gyermekeid élete nem úgy alakult, ahogy te szeretted volna! A
nyugtalanság nem segít sem téged, sem őket! Amiről nem tehetsz, azért nem
felelsz! Amiről pedig tehetsz, és nem jól tetted, azt már régen megbocsátottam neked! Bízz hát jobban az Én mérhetetlen szeretetem, irgalmam valóságában!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!
*******************************************************
1646.
Kérdező: HOL TARTOK?
1. Megkaptam a prófétaság lelkét?
2. Valóban elvágtam az égi csatornát?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten gyermeke vagy! Ennél nagyobb kitüntetés nem érhet! Akiben
Isten Lelke él, az főleg az áldozatos szeretet vállalásában tűnik ki! A prófétaság Lelke minden megkeresztelt emberben jelen van, mert az Én népem prófétai nép! De Lelkem csak abban és akkor tud működni, aki nem önmagával
van elfoglalva, hanem szíve szeretetének kiáradásával, és akkor, amikor építeni, buzdítani és vigasztalni kell!
2. Szó sincs róla, hogy elvágtad volna az égi csatornát! Azt jobban vigyázzák az ég angyalai, semmint csak úgy egyszerűen el lehetne vágni!
Imáidban, ha dicsőíted Istent, lelked rá fog látni arra, hogy mennyire
szeret téged az Isten! Ne olyan felötlő mondatokkal foglalkozz, amilyeneket
leírtál, és melyek jelentését kérdezed, és amelyekre nem is válaszolok.
Foglalkozz azzal, hogy hogyan tudnál jobban másokért élni! A földi
életnek kizárólag a megélt szeretet ad értelmet! Minden, ami körülvesz, minden, amit magadban hordasz, eszközök arra, hogy okosan élni tudd a szeretet
életét! Ha ezeket erre használod, akkor gazdagítani tudlak lelkileg! Az ég angyalai is ebben, a gyakorlati szeretet megélésében akarnak segítségedre lenni,
mert neked sem lehet más a boldogságod útja, csak ez!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1647.
Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
1. Véleményt kérek önmagamról!
2. A gyógyulásnak mik a feltételei?
3. Földi mesterem van-e?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Én is ezt kérem tőled! Önismeretről csak akkor mondhatnál le, ha
nem érnél rá megvizsgálni, hogy hol tartasz! Ilyen viszont nincs!
Minden reggeli ima arra való, hogy belecsomagoljátok az elinduló nap
programját, és erre kérjétek az Én áldásomat. Az esti imában pedig meg kell
vizsgálnod, hogy a reggeli imádban átgondolt akaratomat mennyire sikerült
megvalósítanod. Az önismeretnek ezt a szellemi munkáját sem tőled, sem
mástól át nem vállalom. Pontosan a ti érdeketekben nem vállalom át!
2. A testi, idegzeti bajok forrása minden esetben az alázatos szeretet
hiánya. Itt az alázat alatt nem az önleköpködést értem, hanem azt a gyermeki,
egyszerű Rám figyelést, amelynek következménye az, hogy önmarcangoló
elvárások helyett a várakozás, az Irántam való bizalom jellemezzen önmagaddal szemben is!
3. Akkor van mestered, ha választasz magadnak. Az a mestered, aki
ismeri reggeli és esti imáid tartalmát, és azért ismeri, mert te rendszeresen
beszámolsz neki ezekről, hogy véleményt mondjon róluk.
Kedves Barátom! Hidd el, hogy felnőtt embert nem lehet javítani! Sem
Isten, sem ember nem képes erre! Javulni viszont mindenki tud! Javulni az
akar, aki Istennel, emberekkel egyaránt ennek érdekében építi ki kapcsolatát!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1648.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Egy nagy falat építettem álmomban, ami összedőlt, de nem temetett
maga alá senkit.
2. Halott férjem segítséget kért tőlem. Imádkoztam érte.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden ami történik veled, akár álomban, akár ébrenlétben, azért
történik, mert lehetőséget akar nyújtani számodra, hogy életed értelmét, a
benső békét, tehát a Velem való kapcsolatodat egyre jobban át tudd élni.
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Sok dolgot tartasz fontosnak, pedig csak egy a lényeg: a szeretni tanítás, amelynek alapja a szívedben élő szeretetem megnyilvánulása (Lukács
10;42)!
A halál pillanata azért nagyon tartalmas mindenki számára, mert lepereg előttetek egész életetek, és látni fogjátok, hogy hogyan gazdálkodtatok az
időtökkel! Mindenkinek ledől az a fala, amit homokra épített (Máté 7;26)!
Amíg időd van tehát, arra törekedj, hogy tartalmas legyen életed minden napja! Az ima és a szolgáló szeretet tudja tartalmassá tenni földi életeteket!
2. A legjobbat teszel, ha imádkozol férjedért és azokért, akik úgy jutnak eszedbe, hogy ezt kérik tőled. Az imának mindenképpen áldást sugárzó
ereje van!
Életed további szakaszában is nagy segítséget találhatsz a HANGkönyvek által, mert Én ezeket azért diktálom, hogy építsenek, buzdítsanak és
vigasztaljanak, erősítsenek benneteket.
Benned élek! És azért élek benned, hogy találkozz Velem! Ez valóban
megtörténik, ha áhítatosan imádkozol!
Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*******************************************************
1649.
Kérdező: TÖBB GYÓGYÍTÓ ENERGIÁRA VAN SZÜKSÉGEM
1. Jó úton járok?
2. Szeretnék nagyobb gyógyító energiához jutni!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden életút két részből tevődik össze: találkozásokból, és e találkozásokhoz való hozzáállásból.
Kérdésedre válaszolva tehát azt kell mondanom, hogy vizsgáld meg
hozzáállásodat azokhoz az eseményekhez és személyekhez, akikkel naponta
találkozol. Nem az események és a személyek a fontos, hanem az, hogy úgy
találkoznak-e veled, mintha Velem találkoznának, vagy nem. Ahhoz, hogy
ezt fel tudd mérni, egyre jobban meg kell ismerned Engem! A Bibliában lévő
evangéliumok alapján lehet Engem legtisztábban megismerni. Ha tehát kéred
a Szentlélek segítségét az evangéliumok megértéséhez, s így olvasod azokat,
akkor elindulsz azon az ÚTON, mely azonos Velem!
2. Nem nagyobb gyógyító erőre van szükséged, hanem a meggyógyulni
akarók nagyobb hitére. Én sem tudtam elég gyógyító erőt árasztani olyankor,
amikor ebben gátolt a hitetlensége azoknak, akik körülöttem voltak (Máté
13;58)
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Természetesen neked is mindennap ápolnod, erősítened kell hitedet az
áhítatos ima és az áldozatos szeretet cselekedetei által!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!
*******************************************************
1650.
Kérdező: ELLENE MONDOK A SÖTÉT ERŐKNEK!
Sötét erők kezdenek uralkodni rajtam, rajtunk!
HANG: "Kedves Barátom!
A szellemvilág felé való kinyílás csak akkor hoz pozitív gyümölcsöket,
ha Általam, Velem és Bennem történik ez. Azok a beavatások, amelyek ma
annyira gyakoriak köreitekben, csak akkor lehetnek pozitív módon eredményesek számotokra, ha ezeket őszinte bűnbánat és az Általam történt megbocsátás előzi meg. E nélkül feltétlenül veszélyesek!
Nem véletlen, hogy az eddig sokat megélt úgynevezett nagy egyházak
általában óvakodnak attól, hogy híveiket a szellemvilág felé irányítsák. Tapasztalatból tudják, hogy gyakran ebből nagyobb kár származik, mint előny!
Bizonyos tekintetben igazuk van! Minél finomabb, kényesebb egy műszer, annál nagyobb szakértelmet igényel annak kezelése. Lehet-e annál kifinomultabb, kényesebb terület, mint a szellemvilág?
Ha magadban helyére akarod tenni a dolgokat, akkor meg kell tanulnod
befelé dicsőíteni Istent, kifelé pedig feladatokban gondolkodni. Ez annyit jelent, hogy ne azt figyeld, hogy veled mit csinálnak, hanem azt, hogy te mit
teszel! Ismétlem! Befelé Istendicsőítés, kifelé feladatok, szeretetszolgálat
felvállalása.
Te a Győztes oldalán állsz! Benned élek és érted élek benned!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1651.
Kérdező: CSŐD SZÉLÉN ÁLL ORSZÁGUNK
Családom és egész országunk anyagi és erkölcsi csőd szélén áll!
HANG: "Drága Gyermekem!
Mondanom sem kell, hogy nem Miattam vagytok abban a helyzetben,
amiben vagytok! Országotok nagy többséggel ateista vezetőket választott
magának.
Egy ország anyagi jóléte nem az Én kezemben van, hanem azokéban,
akik azt az országot irányítják. Amikor nem ti választottátok meg vezetőiteket, akkor ateista országotokban is jobb volt az anyagi helyzet, mint most.
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Igen, mert Magamra vállalhattam egy olyan anyagi keret biztosítását, melybe
nem szabad döntésetek alapján jutottatok. De most más a helyzet!
Bár mondhatják sokan, hogy ők nem voltak a többség oldalán, amikor
a többség istentelen emberek kezébe tette le földi országotok sorsát, s mégis
szenvedniük kell a többség által megszavazott gazdasági és erkölcsi ateizmust. Ez így igaz! Ezeknek mondom azt, hogy ma is mindenható az Isten az
övéit illetően, tehát az istentelenekre nem szavazókkal kapcsolatban! Igen,
mert ma is érvényes az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
Igen, mert aki nem kívülről, hanem belülről indul el az élet jobbá tevése útján, az ma is megtapasztalja áldásomat! Megtapasztalja azt, amit olvashatsz
Máté evangéliumának 6-dik fejezetében a 25-től 34-dik versig.
Nincs külön Mária országa! Illetve, minden ország Mária országa
olyan értelemben, hogy minden ember, aki szeret Engem, az Isten országának várományosa, sőt, már itt és most hordozója! Én is, Anyám is mindenkihez hozzátartozunk, akik Hozzánk akarnak tartozni. Nem földrajzi kérdés ez,
hanem hit- és szeretetmagatartás kérdése. Ne áltassátok magatokat! A leglehetetlenebb helyzetben is lehet boldog valaki, ha tudatosan befogad Engem
szívébe!
Ha elolvasod János 14;23-at, akkor megérted, hogy a Mennyország van
abban, aki Engem választott. A Mennyország pedig csak boldogító, csak áldást hordozó lehet!
Drága Gyermekem! Gondod az legyen, hogy benned éljek! Gondod az
legyen, hogy tudd megköszönni Istennek mindennap a hit és a szeretet életállapotát! Gondod az legyen, hogy az Én békém éljen benned.
Jöjjetek Hozzám, és vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én igám
nem a semmittevés, hanem annak a valóságnak átélése, hogy mindenki csak
azért felel, amiről tehet, s minden körülményben lehet úgy szeretni, ahogy
azt Én kívánom! Senkinek nem feladata a másik ember boldogítása! Boldogítani csak Én tudlak benneteket! A te feladatod sem más, mint erre felhívni
azok figyelmét, akik körülötted élnek. De felhívásod csak akkor lehet hiteles,
ha magatartásodról leolvashatják azt, hogy Én valóban boldogságod vagyok!
Hitelesen felkínálni a megtérést másoknak csak az tudja, aki maga is
erre törekszik. Aki pedig megtérésre törekszik, az valójában arra törekszik,
hogy Bennem megtalálja szíve békéjét. Ezt Én mindenkinek lehetővé teszem,
aki nem azt tartja fontosnak, hogy Én ráhallgassak, hanem azt, hogy ő hallgasson Rám! Aki nem Engem akar önmagához formálni, hanem önmagát
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akarja úgy formálni, ahogy azt evangéliumaimban leírattam, azt Én soha el
nem hagyom!
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Én ettől vagyok boldog. Ha te
boldog akarsz lenni, akkor engedned kell, hogy az Én szeretetem békét teremtsen benned. Ezt azáltal éred el, ha elhiszed azt, hogy senki nem felel
azért, amiről nem tehet, és azt, hogy mindenkinek önmagának kell vállalnia
azt a gondolkodás-átalakítást, ami nélkül nincs boldogság. Vagyis, el kell fogadnod, hogy senki nem tud más helyett megtérni!
Megáldalak LELKEM BÉKÉT TEREMTŐ EREJÉVEL!"
*******************************************************
1652.
Kérdező: MAGAMRÓL ÉS EGY KICSIT A POLITIKÁRÓL
1. Harcoljak vagy várakozzak?
2. Tudok-e segíteni gyermekemnek?
3. Első királyunk helyesli számunkra az Európai Uniót?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A passzív magatartás csak akkor jogos, ha fizikai erő alkalmazásáról
van szó. Ha tehát valaki tudja, hogy nincs igaza veled szemben, s így, tehát
rossz indulatú veled szemben, akkor erőt adok ahhoz, hogy kimutasd nagylelkűségedet a cselekvés terén ( Máté 5;40). De akkor is ki kell fejezned
szavakkal, hogy az illető gonoszságot tesz (János 18;23). Ha viszont valaki
arról van meggyőződve, hogy neki van igaza, akkor jogosan harcolsz jogaidért, mert ki tudja, hátha neki van igaza, s akkor te nem nagylelkű vagy, ha
engedsz, hanem becsületes, és a másik is az!
Természetesen, ha a jogi igazság a másik fél oldalán áll, te akkor is lehetsz nagylelkű, s növelheted az általa megnyert per értékét az ő számára, ha
már egyértelmű, hogy neki volt igaza! De mindenképpen törekedned kell arra, hogy szereteted félelem nélküli, értelmes, bölcs lelkiállapotról tegyen tanúságot. Ezt így szoktam kifejezni: Legyetek bárányok, de nem legyetek birkák!
2. Ilyen kérdést ne Nekem tegyél fel. Azért vagy értelmes lény, hogy
felmérd magadat és körülményeidet. Más dolog az, ha valakinek szerepet
adok, és más az, amikor valakinek felelősséget kell vállalnia tetteiért. Gyermekeddel kapcsolatban ez utóbbi a helyzet. Légy bölcs, és dönts felelősséggel!
3. Első királyotok tudja, hogy a Szentlélek az egység, a kapcsolatok
Lelke, ezért az egyes emberek és a különböző nemzetek összefogását szeret62

né látni. Ehhez minden segítséget megad nektek Isten és az ő szentjei. Fontos
viszont tudnotok, hogy valós egységről és nem annak a látszatáról csak akkor
lehet beszélni, ha az egység forrása a Szentlélek. Elvben tehát tisztán kell
látnotok, hogy ateistákkal azért nem lehettek egységben, mert ők nem akarnak egységben lenni Velem! De nem lehettek egységben olyanokkal sem,
akik gyakorlatilag leigázni, kihasználni akarnak benneteket! Szeretetszövetség semmiképpen, de érdekszövetség sem jöhet létre addig, amíg a becsület
szintjén nem vagytok egymásra tekintettel!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1653.
Kérdező: KATASZTRÓFÁKRÓL ÁLMODOM
1. Miért álmodom katasztrófákról?
2. Hol tértem le az ÚTRÓL?
3. Hogyan lehet embereket Istenhez vezetni?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmaidnak külső és belső okai vannak. A külső ok az, hogy minden
derűlátás ellenére is katasztrofális helyzetben van az a világ, melyben éltek.
A belső pedig az, ki kell egyensúlyozódnod. Az álomnak kiegyensúlyozó
szerepe is van. A kiegyensúlyozottságnak másik neve a realitás. Ez nagyon
fontos, mert minden ember hajlamos arra, hogy önmagát becsapja.
2. Amikor kezdtél elbizonytalanodni abban, hogy a józanság fontos
ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Vagyis, amikor különböző bódultságokat
fontosnak kezdtél tartani magad számára, ahelyett hogy magaddal szembesültél volna.
A rendszeres szembesülés önmagaddal nem valami szívderítő vállalkozás, de olyan ez, mint mikor a magasugró először visszarugózik, hogy aztán elérje célját. Aki meg akarja spórolni ez ilyen visszarugózást, az bizony
hoppon marad!
Vállald hát a rendszeres szembesülést önmagaddal, s akkor elindulsz,
belendülsz Felém, tehát Rám találsz, mint ÚTRA!
3. Okos és jogos a kérdés. Valakit Istenhez vezetni annyit jelent, mint
megpróbálni megtanítani őt helyesen szeretni. Ennek feltétlenül feltétele az,
hogy te tudj helyesen szeretni. Ehhez pedig nem elég tudnod azt, hogy nem
szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek meg kell tudnod
bocsátani, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőséged van. Bár ezek nagyon fontosak, de csak akkor kivitelezhetők, ha elhiszed, és hited jutalmául
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megtapasztaltad az Én Lelkemmel való betöltődésemet. E nélkül is lehet
ugyan helyesen szeretni - (egyes szerzetesrendekben voltak már ilyenek, ezek
a lombik-szentek, akiket csodálni lehet, de követni nem! ) -, de e szeretetre
másoknak kedvet teremtetni nem lehet. Istent-megtapasztalás nélkül nem lehet, lélektani képtelenség tanúskodni a szeretet Istene mellett!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1654.
Kérdező: ÉLŐ-E A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL?
1. Valóban kapcsolatban állok Jézussal?
2. Ki a szellemi vezetőm?
3. Jézustól kapott meditációim hitelesek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Velem való kapcsolatod nagyobb valóság, mint amit érzékszerveiddel valaha is megtapasztalhatnál. A hited, vagyis a szíved szeme kell hogy
tiszta és nyitott legyen. A tisztaság nagyon fontos! "Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent!" (Máté 5;8) A nyitottsággal viszont nagyon kell vigyáznod! Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, amelynek mindig
kéznél kell lenni ahhoz, hogy ne ki-, csupán felhasználni tudjanak az emberek!
2. Az igazi lelki mestered az az őrangyal, aki szívügyének tekinti azt,
hogy segítségedre legyen. Ne adj nevet neki. Nevezd csak őrangyalnak. Ő
azért a tiéd, mert szabadon adta magát a te szolgálatodra, és Isten után, a
Szentháromság után ő az, akiből a leghatékonyabb szeretetenergia árad feléd!
Ő égi édesanyáddal, Máriával is nagyon szoros kapcsolatban áll, s így elmélkedéseid rajtuk keresztül az Én áldásommal járják át egész lényedet.
3. Mindaddig termékeny és hiteles lesz minden meditációd, amíg nem
azzal foglalod le magadat, hogy mennyire méltatlan vagy, hanem azzal, hogy
Én, az Én Lelkem mennyire szeret, és él benned!
Legyen nagyon tudatos benned, hogy nem az a lényeg, milyen vagy,
hanem az, hogy az Enyém vagy!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1655.
Kérdező: BÖRTÖNBEN IS LEHET ÚJJSZÜLETNI?
1. Újjászülettem-e?
2. Gyógyíthatok-e máskor is itt a börtönben?
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3. Édesapán szólhat hozzám?
HANG: "Édes Gyermekem!
1. Kemény utakon engedtelek járni azért, hogy egymásra rátaláljunk.
De megérte!
Természetesen újjászülettél. Azért mondom, hogy természetesen, mert
akiben a börtönben egyértelművé válik az, hogy az Én életemnek a börtönön
túl is folytatása kell hogy legyen, ez csak azért történhet meg, mert újjászülettél, vagyis olyan látásra jutottál, ami nemcsak egyszerű elhatározás a
szebb, nemesebb élet felé, hanem egy olyan állapot, amelyben ezt úgy látod,
mint fölfedezést, és már előre biztosítani akarod ennek a fölfedezésnek folytatását!
2. Mivel benned élek, ezért erőm rendelkezésedre áll. De tudnod kell,
hogy a gyógyítás nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy
Engem fogadjatok be szívetekbe. Vannak emberek, akiknek éppen azért kell
betegségeket hordozniuk, mert betegségük által egyenlítik ki azt a számlát,
amit előző életükben kellett volna már kiegyenlíteniük.
Meg kell értetetni a gyógyulni szándékozókkal, hogy az igazi szeretet
igazságban nyilvánul meg, az Általam képviselt igazság pedig szeretetben.
Amikor tehát gyógyítok általad, akkor nem mindenkit és főleg nem azonnal
gyógyítom meg, hanem úgy, hogy lelki fejlődése a testi gyógyulás által ne
szenvedjen kárt!
3. Én szólok hozzád! Édesapád sem mondhatna mást, ha szólna hozzád, mint amit Én mondok. Az ő számára most nem az a fontos, hogy szóljon
hozzád, hanem az, hogy angyalaimmal beszélje meg megbeszélni valóit.
Imádkozz érte! Ő is imádkozik érted! Ő Általam úton van Felém. Ezt az állapotát nem tudom most másképpen kifejezni a ti nyelveteken.
Megáldalak a TÜRELEM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1656.
Kérdező: A GONDVISELÉS EGYBEN PASSZIVITÁS IS?
Mi a helyes: teljesen a Gondviselésre hagyatkozás, vagy nekem kell
magamnak lépni?
HANG: "Drága Gyermekem!
Így nem lehet egy témához hozzáállni, ahogy te fölteszed a kérdésedet.
Nem, mert mindkét része kérdésednek a lényeget érint! Velem kell állandóan
mindent megtenned!
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Egy lakásügy olyan dolog, amit meg kell oldani! Van olyan, hogy valaki Nélkülem oldja meg, és van olyan, hogy valaki Velem oldja meg. Mindkettő folyamat! Akik Nélkülem oldják meg, azok életében mindig csorbát
szenved a becsület! Akik Velem oldják meg, ott is sok gond, nehézség,
problémák bogozása történik, de csak igazságtalanul lehet azt mondani enyéimre, hogy nem jártak el becsületesen!
A GONDVISELÉSRE hagyatkozás soha nem jelenti azt, hogy Isten
majd helyettetek megteszi azt, amit nektek kell megtennetek! Csak annyit jelenthet, hogy veletek munkálkodunk, és olyan megoldások felé vezetünk
benneteket, melyek elősegítik lelki fejlődéseteket is!
Ha józan eszed azt mondja, hogy van lehetőséged lakásügyed megoldásának érdekében tenni valamit, akkor azt meg kell tenned! Meg kell tenned
még akkor is, ha nem az lesz az eredménye, amit szeretnél. Általában soha
nem az eredmény a lényeg, hanem a FORRÁS! Vagyis az értelmes SZÁNDÉK!
Ha kitűztél magad elé egy célt, akkor e cél érekében kell lépned. Adhatsz halasztást magadnak, ha a pillanatnyi szeretet mást kíván, de a kitűzött
cél ettől még cél marad. Ez így van mindaddig, amíg ennek értelmét látod.
Ha nem tudsz magad dönteni, akkor meg kell kérdezned azokat, akiket kitűzött célod gyakorlatilag érint. Az önfejűség önmagában soha nem vezet
megnyugtató eredményre!
Drága Gyermekem! VELED VAGYOK! Nagyon fontos, hogy növekedj a hitben. A hittel kapcsolatban nem úgy van, hogy vagy van, vagy nincs.
Amikor arról beszéltem, hogy legalább mustármagnyi legyen hitetek, akkor
ezzel adtam tudtotokra, hogy a hit olyan képesség, amelyet csökkenteni, növelni egyaránt lehet.
A hit növelése abban áll, hogy úgy kell gondolkodnod, szólnod és cselekedned, mintha hinnél! Minél jobban gyakorlattá válik ez benned, annál
jobban nő a hited. A hit valóban csodákra képes, mert olyan energiákat tud
felszabadítani, amelyek e nélkül életképtelenek!
Drága Gyermekem! Megáldalak a HIT és a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1657.
Kérdező: NEHEZEN VISELEM A MAGÁNYT
Férjem meghalt. Társra vágyom! Engedélyezve van ez?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Különböző vallások különböző módon vélekednek arról, hogy a házastársi hűség alatt mit kell érteni.
Én világosan és egyértelműen sokszor megválaszoltam ezt a kérdést.
Többet és a teljességre törekedve kellene olvasnod a HANG-könyveket. Ennek feltétlenül eredménye lenne az a szívbéke, ami után vágyódsz.
Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! A Bibliából mindent ki tudtok olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is! De ha a Szentlélek működhet
benned, akkor nem fogod félretenni a józan eszedet, mert az első kegyelem a
természet, s embernél ebben benne van az értelem használata is. A Szentlélek soha nem lehet sem értelmetlen, sem embertelen!
Az a vallás, amelyet leveledben említesz, az BÁLVÁNYIMÁDÓ vallás! Igen, mert a Bibliát a Szentszellem szavaimnak tartja, holott a Bibliában
meg is van jelölve, hogy kinek a szavait olvasod. Az kétségtelen, hogy mindegyik bibliás vallás többé-kevésbé azt mondja, hogy a Szentszellemet közvetíti, s ez részben igaz is. De csak RÉSZBEN! Igen, mert a Szentlélek, aki egy
VALÓSÁGOT közöl, sugall, nem változtatja meg tudatát, gondolkodási stílusát annak, akin keresztül közli Önmagát! Ezért van annyi értelmezés! És
azok, akik értelmezik, akkor válnak bálványimádókká, amikor saját értelmezésüket imádják! Amikor saját értelmezésüket igyekeznek rátukmálni másokra, megfosztva őket benső szabadságuktól, szinte beszélőgéppé degradálódnak. Már nem is érdekes számukra, hogy te vagy Lelkem mint akar mondani, mivel csak a bennük lévő jelenlétemben hisznek! Sajnos, ilyenkor már
meg sem fordul a fejükben, hogy Én régen nem vagyok hatékonyan bennük,
mivel az Én Lelkem a SZABADSÁG lelke.
Drága Gyermekem! Ne hagyd el eredeti vallásodat! Élj magad által választott társaddal Isten iránti szeretetben! Hidd el, Isten nem embertelen!
Szeret benneteket, és ég a vágytól, hogy elfogadjátok Istentől azt a boldogságot, amely már itt és most előíze a mennyei boldogságnak!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
JÓZANSÁG, a SZERETET, az ÖRÖM és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1658.
Kérdező. NINCS ELÉG ÖNBIZALMAM
1. Egyéniség és személyiség között mi a különbség?
2. Mitől van a kisebbségi érzés?
3. Nem ellentmondás, ha segítek mást lelkiismerete szerint élni,
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ugyanakkor nem vállalhatok vele bűnrészességet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az egyéniség alatt a természetet szoktátok érteni. A személyiség alatt
pedig a kapcsolatok által kiformált természetet. Gyenge hasonlattal élve
olyan ez, mint egy hangszer és a hangja. A hangszerek különbözők, de hangjukat feltétlenül összhangban lehet csak elviselhetővé tenni az emberi fül
számára. Amint kibírhatatlan lenne az a hangszer, amely mindig kilóg a sorból, mert képtelen ki nem lógni, ugyanúgy kibírhatatlan lenne akkor is, ha
hol kilógna, hol nem. Egy egyéniség, melyet a magány hangszerel, személyiséggé a behangolás által válik, s ez csak kapcsolatok révén valósulhat meg.
2. A kisebbségi érzés olyan hiúsági komplexus, amely az alázat hiányát
jelzi. Annak az alázatnak a hiányát, amely úgy nyitott a jobb irányában, hogy
a jelenben vállal minden mellőzést, megaláztatást, a meglátott jó érdekében.
3. Szó sincs semmiféle ellentmondásról! Mást lelkiismerete szerint akkor segítesz élni, ha erővel nem akadályozod meg, hogy lelkiismeretére hallgatva éljen. Bűnrészes akkor vagy, ha vállalod, hogy mások kedvéért lemondj arról, hogy lelkiismereted szerint élj.
Szabadságkörödet tehát át nem lépheted a másik engedélye nélkül, és
ha más átlépi a te szabadságkörödet, akkor ezt szóvá kell tenned! Ha nem teszed szóvá, akkor bűnrészes vagy.
Szeretlek és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1659.
Kérdező: FÁRASZTANAK KÖRÜLMÉNYEIM
1. Nehezen viselem el környezetemben a zajokat.
2. Nehezen viselem el munkahelyemen a bezártságot.
HANG: "Gyermekem!
Lényegében mindkét kérdésedre azonos választ kell adnom.
Mindaz, ami körülötted történik, olyan szerepet tölt be, amely rá akar
nevelni téged valamire. Ez a valami minden esetben az önismeret körébe tartozik. Igen, mert a körülmény mindig tükör is egyben.
Senki sincs arra kényszerítve, hogy erejét meghaladó körülményben éljen. Nincs, mert azért van józan eszetek, és azért vannak lehetőségeitek, hogy
a józan ész diktálta módon törekedjetek elviselhetővé tenni körülményeiteket. A zaj ellen van füldugó, van kellemes zaj, hang, muzsika vagy egyéb
olyan elfoglaltság, ami el tud távolítani a kellemetlen zajok forrásától.
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Ha valaki már mindent megtett annak érdekében, hogy elviselhetővé
tegye az elviselhetetlent, és mégsem sikerült, akkor Én feltétlenül segítem őt
abban, hogy ne csak elviselhető legyen számára a lárma, ricsaj, stb., hanem
még arra is fel lehessen ezt használni, hogy az illető a szeretetben növekedve
lelkileg fejlődjék!
Lényegében ezeket az elveket kell szem előtt tartani a munkahellyel
kapcsolatban is. A munkahely is tükör, amely az önismeretre akar segíteni
mindenkit. Csupán abban különbözik az előzőtől, hogy a munkahely egy földi feladatra, a kenyérkeresetre predestinál, s mindenkinek fel kell mérnie,
hogy megéri-e e cél érdekében vállalni azt a szenvedést, amit a munkahely
elviselése okoz.
Valamikor azt mondtam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek. És
mondhattam azt is, hogy a hívőnek minden lehetséges, tehát Velem mindenre
képesek vagytok, ami lelketek fejlődését elősegíti! Most is ezt mondom!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1660.
Kérdező: FOGALOM-TISZTÁZÁST KÉREK!
1. Mik a dimenziók?
2. Van-e összefüggés a dimenziók és a csakrák között?
3. Különböző dimenziókkal hogyan lehet kapcsolatot teremteni?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Dimenzió alatt olyan léttereket szoktatok érteni, amelyek minőségileg különböznek egymástól. Ezeket különböző szempontok szerint szoktátok
osztályozni. Ezért nincs értelme arról beszélni, hogy hány van belőlük, mert
döntő a szempont, ami szerint történik az osztályozás.
2. Ha a dimenzió léttér, akkor természetes, hogy összefüggés van más
dimenziók és nem dimenziók felé való nyitottság helye - mert ez a csakra - és
a léttér között.
3. Más dimenziókkal érdeklődés által lehet kapcsolatba kerülni. Ahhoz, hogy ne sérüljön meg valaki a szellemek létterét vizsgálva, tehát ahhoz,
hogy valaki úgy tudjon kapcsolatot teremteni a szellemekkel, hogy lelkileg
ne sérüljön, nagy óvatosságra és okosságra van szükség. Jól csak akkor jársz
egészen biztosan e téren, ha Velem, angyalaimmal akarod felvenni a kapcsolatot. Ezt úgy éred el, ha Hozzám vagy angyalaimhoz emeled lelkedet, értelmedet.
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Abból szinte soha nem jön ki jó, ha valaki nem saját szeretetének növelésére akar kapcsolatba kerülni Velem, angyalaimmal. Ha pedig más szellemekkel, lelkekkel akarja valaki felvenni a kapcsolatot, akkor alig menthető
meg az idegbajtól.
Szeretetem eddig is érezhetted! Maradj hű Hozzám! Ez feltétele boldogságodnak.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1661.
Kérdező: VÁROM AZ ÉG SEGÍTSÉGÉT!
1. Bűneimre kérek bocsánatot!
2. Égi segítséget kérek magam és enyéim számára!
3. Kérek egy szentmisét egy meghalt jó emberért!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Már régen megbocsátottam neked! Hidd el, hogy az a szeretet, amely
Bennem él irántad, nem lehet kevesebb, mint az, ami benned él azok iránt,
akiket szeretsz. Ha szeretsz valakit, akkor te is meg tudsz bocsátani azoknak,
akik tőled bocsánatot kérnek! Hát mennyivel inkább tudom Én ezt megtenni,
ha azt látom, hogy valaki fájlalja bűneit! Jobban higgy irgalmamban! Az tegyen boldoggá, hogy Én mérhetetlenül szeretlek téged! Már most, a földi
életben békét akarok teremteni szívedben. De hiába teremtek békét annak
szívében, aki ezt nem hiszi el! Ezért kérlek, hogy HIGGY!
Arra törekedj, hogy vedd észre még a fájó, kellemetlen helyzetekben is
mindent csak azért engedek meg, hogy lelkileg fejlődj! Én soha nem hagyom
magukra gyermekeimet!
2. Csak azon és akkor tudok segíteni, aki és amikor Felém fordul. Azt
nem tehetem meg, hogy erőszakkal fordítsak bárkit is Magam felé. Azért
nem tehetem meg, mert akkor nem tisztelném szabadságát. Sajnos, lehet Ellenem dönteni! Az ilyen döntés kétségtelen, hogy árt annak, aki így döntött,
de azoknak, akik Engem szeretnek, még az ilyen döntések is, tehát mások
gonoszsága is, csak javukra válhat! Én a szeretet körén belül mindenható vagyok! De csak a szeretet körén belül! Aki Engem nem szeret, az elvágta azt a
vezetéket, amelyen keresztül segíthetném őt. De aki engedi, hogy kapcsolatban maradjak vele, annak tudnia kell, hogy ő a GYŐZTES oldalán áll még a
legnehezebb körülmények között is!
3. Kérésed június 16-án (vasárnap) Székesfehérvárott teljesülni fog.
Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1662.
Kérdező: ERŐT ÉS BÁTORÍTÁST KÉREK!
Bűneimre bocsánatot, környezetem szenvedéseire enyhülést
kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!
Én arra kértelek benneteket, hogy mindig legyetek készen a megbocsátásra. Nagyon természetes, hogy csak azért kérhettem, mert Én magam a
megbocsátás vagyok!
Ha esténként imádkozol, és bocsánatot kérsz az elmúlt nap szeretetlenségeiért, akkor nyugodt álmot tudok biztosítani neked. Igen, mert akkor benned élek! A szíved ilyenkor az Én otthonommá válik!
Ami pedig a környezeted szenvedését illeti, hát arra azt kell mondanom, hogy ezt enyhíteni, elviselhetőbbé tenni csak akkor tudom, ha együtt
akarnak működni Velem azok, akik egymásnak szenvedéseket okoznak.
Tudnod kell, hogy Én mindenre képes vagyok értetek és veletek, ami
lelketek javát szolgálja, de helyettetek sem megtérni, sem lelkileg fejlődni
nem tudok.
Amikor emberként a Földön jártam, akkor mindig ez volt a köszöntésem: béke veletek. Ez ma is leghőbb kívánságom! De ezt a békét csak az élheti meg, aki el is fogadja! A Tőlem származó szívbéke nem ruha, amit másokra rá lehet húzni, hanem egy olyan Mellettem szóló döntés következménye, amely a hit, remény és szeretet életét indítja el abban, aki ezt a döntést
Mellettem meghozta!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HIT, REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1663.
Kérdező: LEHET BELŐLEM PAP?
Pap szeretnék lenni!
HANG: "Kedves Kis Barátom!
Szíved vágya szép és nemes, de fontos tudnod, hogy házat csak olyan
alapra érdemes építeni, ami minden vihart el tud viselni. Tehát SZIKLÁRA!
E szikla nem más, mint a jelen pillanat megszentelése.
Neked tehát az a legfontosabb feladatod, hogy a jelenben törekedj az
Én kedvemben járni! Ez akkor történik meg, ha mindennap elvégzed azt a
feladatot, amit el kell végezned! És jól végzed azt el!
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Lehetnek szép álmaid a jövődről, de az alap, amire építened kell, az
mindig a JELEN!
Neked ma kell jónak lenned, ma kell jól imádkoznod, ma kell jól tanulnod, ma kell segítőkésznek lenned, ma kell vigyáznod arra, hogy valakinek fölöslegesen bánatot ne okozzál, tehát ma kell szeretetben élned! A többi
az Én dolgom veled!
Bennem még senki nem csalódott! Én még mindig boldoggá tudtam
tenni azt, aki ezt Tőlem várta!
Kedves Kis Barátom! Téged senki nem tud úgy szeretni, mint Én! Ha
hű maradsz Hozzám, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy mennyire igaz: a
Mennyországot teremtem meg szívedben.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1664.
Kérdező: NEM CSAK MAGAMÉRT KÖNYÖRGÖM
1. Világosságot kérek!
2. Társam lelkét gyógyítsd meg!
3. Bűneimre kérem a bocsánatodat!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs semmi baj képességeiddel. Elégedj meg azzal, hogy azok
olyanok, amilyenek. Aki kevesebb, kisebb képességet kapott, attól kevesebbet is követelnek az égiek. Neked pont annyi az értelmi képességed, amenynyire szükséged van ahhoz, hogy megértsd a lényeget, vagyis azt, hogy akkor
is jó akaratú legyél, amikor más ezért kigúnyol téged. Akkor is tedd a jót,
amikor nem érdemli meg az, akivel jót teszel. Akkor is szeretet legyen benned, ha bántanak. Ezekhez Tőlem mindig megkapod a megfelelő segítséget.
2. Társad olyan természetet hozott magával, amely őt magát is bántja.
Nem szabad belemenned abba, hogy nevelni akard őt, mert abból mindig
csak veszekedések vannak! Tegyen úgy, ahogy akar, csak arra ügyelj, hogy
kedvéért te ne engedd, hogy gyűlölet legyen benned mások iránt. Te csak
önmagadért felelsz. Az Én erőm segíteni fog abban, hogy cipelni tudd keresztedet, mint ahogy nekem is segítettek, amikor a keresztet hordoztam. Soha nem hagylak magadra!
3. Bűneidet már régen elfelejtettem! Tudom, hogy te nehezen felejted
azokat el, de ez nem is nagy baj. Elég, ha tudod, hogy Én már régen megbocsátottam neked, és az egész Mennyország örül annak, hogy Hozzám akarsz
tartozni, és hűséges akarsz maradni.
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Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
*******************************************************
1665.
Kérdező: SEGÍTSÉGEDRE SZORULUNK!
Uram! A Te segítségedet kérem mindannyiunkra!
HANG: "Drága Gyermekem!
Örülök annak a bizalomnak, ami szívedben van Irántam! Valóban
minden problémának megoldása Nálam van! De meg kell mondanom, hogy
családod tagjai mindaddig, amíg nem ismerik fel, hogy Nálam van a megoldás, sok szenvedésen és csalódáson fognak átmenni. De végül Rám talál
mindegyik! Csak rajtuk múlik, hogy ez mennyi időt vesz igénybe!
Drága Gyermekem! Tele van a szíved aggódással, fájdalommal és rettegéssel tieid iránt. Szeretnélek megnyugtatni!
A Te áldozatos szereteted már eddig is sokat segített abban, hogy segíteni tudtam azokon, akik körületted élnek. Bízom benned! Nagyon szeretném, ha megtapasztalnád, hogy mennyire szívemen viselem tieid sorsát.
Majd csak itt, az örökkévalóságban fogod látni, hogy egyetlen imád, egyetlen
felajánlott áldozatod sem volt hiábavaló. És azok, akikért most aggódó szeretettel könyörögsz Hozzám, szintén majd itt látják meg, hogy ki is voltál te az
ő számukra! Légy türelemmel! A te szereteted meghozza méltó gyümölcsét!
Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!
Mindannyitokat nagyon szeretlek, és a te Irántam való szereteted óriási
kegyelmeket indít el felétek! Csak bízzál, légy állhatatos, és megtapasztalod
szeretetem erejét, erőmnek szeretetét!
Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1666.
Kérdező: TÁRSAMMAL IS TÁRSTALAN VAGYOK
Társam nem segít. Mit tegyek?
HANG: Drága Gyermekem!
Leveled alapján egyértelműnek kell lenni előtted, hogy társad már régen elhagyott. Akit elhagytak, annak reálisan be kell látnia, hogy önmagának
kell döntenie további sorsáról. Az önámítás nem vezet sehová! Van ugyan
olyan, hogy valaki neveltetése folytán feláldozza életét társáért úgy, hogy azt
a hűséget tartja csúcsértéknek, amely az ő oldaláról akkor is szilárd marad,
ha a másik már régen hűtlenné vált. Ilyenkor a jóhiszeműség sok mindent
megmagyaráz. Aki Értem áldozza életét, annak nem kell ezt az utat követni!
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Nem az áldozattá válás a csúcsérték, hanem azé az IGAZSÁGÉ, mely SZERETETBEN nyilvánul meg!
Ha elhagytak, akkor már nem szólhat bele életedbe az, aki elhagyott!
Minden gyermekről, minden családtagról tudnod kell, hogy azok csak addig
a tieid, amíg gondviselőnek rendeltelek melléjük. Mindenki az Én gyermekem! Ez akkor is igaz, ha ezt valaki nem veszi tudomásul, és más gyermekének gondolja magát.
Igen Gyermekem! Szabaddá kell válnod attól a megkötözöttségtől,
amely azt sugallja, hogy segítsd azt a gyermekedet, aki már saját lábán áll.
Neked arra kell törekedned, hogy olyanokon segíts, akik valóban rászorulók,
akik valóban éheznek, valóban nincs fedél a fejük felett, valóban rongyokban
élnek. Országotokban ez nem könnyű eset, mert sokan azért tűnnek szegénynek, mivel nem vállalnak Engem, a Szeretetet! Ezek nem azok a szegények,
akiket boldogoknak mondtam!
A szenvedés és a benső béke együtt tud élni, amíg Értem teszed azt,
amit teszel. Azt nem tudom előre megmondani neked, hogy mit és hogyan
kell tenned, mert azért vagy ember, hogy vállald tetteid következményeit. De
azt meg tudom ígérni, hogy amíg Értem teszed azt, amit teszel, Én veled vagyok, és érted vagyok veled!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1667.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL ÉLNI!
1. Szellemi segítőm hangját hogyan hallhatom?
2. Miért nincs megfelelő munkám?
3. A mélyből jövő csuklás mit akar jelezni?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Meg kell tanulnod elcsendesedni! Amennyire lehetséges, külső
csendre is szükségetek van ahhoz, hogy meghalljátok a lelkiismereteteken
keresztül megszólaló szellemi segítőtök hangját. De a legfontosabb a befelé
koncentráltság! Tehát olyan benső csend megteremtése, amelyben a fantázia
nem viszi el mellékvágányra gondolataidat!
2. Mindig az a munka megfelelő, ami elvégezhető! Isten senkitől sem
kíván lehetetlent. Ha mégis, akkor Ő végzi azt el általatok.
Kérned kell szemeket, hogy vedd észre, mi az, amivel el kell foglalnod
magadat, mert aki nem ad magának munkát, annak ad az ördög!
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A munkánál nem az a döntő, hogy van vagy nincs valakinek kedve
hozzá, hanem az, hogy ésszerű-e az, amit tesz vagy sem! Jó, ha van pozitív
érzelmi töltet egy munka végzésénél, de ez nem tartozok a lényeghez. Amint
a szeretés is akarati, jó akarati aktus, és nem érzelmi hangoltság kérdése, úgy
a munkában is azt kell látnod, hogy ésszerű vagy nem ésszerű, bármilyen áldozatba is kerül. Az ésszerűség könnyen kontrollálható, mert amit mások, jó
akaratú emberek annak látnak, az biztosan az is. Az önfejűség előbb-utóbb
zsákutcába vezet!
3. Csuklásoddal senki nem akar közölni veled semmit. Nem másból,
hanem belőled indul ki ez a testi megnyilvánulás. Ha ezt nem fogadod el, akkor előbb-utóbb az idegosztályon fogsz kikötni!
Kedves Barátom! Szeretnélek megóvni olyan életfelfogástól, amely
nem a rendet, hanem a zavart növeli benned. Hidd el, hogy a bódulat és a
boldogság között ég és föld a különbség! A zavar csak elbódít benneteket. A
boldogság egy olyan rendnek a következménye és egyben velejárója, amely
átlépve az önfejűség határát, megnyugszik saját szabadságkörén belül, és lehetőségeit látva és felhasználva növekszik a szeretetben.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1668.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?
1. Kisfiamnak valami baja fog történni?
2. Együtt maradunk élettársammal?
3. Apám nem fogad el. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Személyekre lebontott jóslásokba nem bocsátkozom. Csak ártanék,
ha ezt tenném. Neked is meg kell tanulnod, hogy gyermekeddel való kapcsolatodban a lényegre tedd a hangsúlyt. A lényeg pedig nem az, hogy külsőleg
mi fog történni vele, hanem az, hogy lelkében Hozzám akar-e majd tartozni
vagy sem.
E téren a te feladatod semmi más, mint az, hogy a Velem való kapcsolatodról neki is és mindenkinek olyan véleménye legyen, amely örömömre
szolgál! Igen, mert csak ez lehet a te életed boldogságának is az alapja.
Az, hogy gyermekeddel mi történik, a lényeget érintve, nem a te ügyed.
Az, hogy veled mi történik, az a te ügyed. A gyermeked nem a tiéd, hanem
az Enyém, mint ahogy te is az Enyém vagy!
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2. Két ember szabad döntésébe nem szólhatok bele! Itt is azt kell mondanom, mint az előző kérdésedre adott válaszom elején mondtam. Senki ne
várjon Tőlem személyre lebontott jóslást!
3. Csak a benned élő szeretet a döntő! Amíg szeretet van benned, addig
Én mindig gondoskodom arról, hogy megkapd azt a szeretetet, ami lelked
fejlődéséhez szükséges.
Veszélyes út az, ha valaki a másik ember viselkedésétől várja saját életének rendezését, benső békéjét. Óvakodj ettől az úttól.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1669.
Kérdező: SZÁNDÉKOM SZERINT LESZEK BOLDOG?
A boldogság után vágyam teljesül e szándékom szerint?
HANG: "Kedves Barátom!
Leveledben fölvetett kérdést szoros kapcsolatba hozod környezeteddel
és a földi élet külső eseményeinek összhangjával. Szeretnélek kiemelni ebből
a sehová nem vezető életfelfogásból!
Az eddig megjelent HANG-könyvekben (eddig 12 kötet) vezérfonalként tanítalak benneteket arra, hogy a Velem való jó kapcsolat az egyetlen,
ami képes boldoggá tenni benneteket! Isten minden szellemi teremtményét
Önmagára teremtette Általam, Velem és Bennem! A szellemi lények, tehát
az ember is, csak annyiban érdekesek egymásnak, amennyiben e CÉL elérésében segítik egymást. Ez azt jelenti, hogy szoros életkapcsolat - házasság,
barátság - csak akkor érdemli ki a boldogító jelzőt, ha Hozzám segítitek
egymást. Sem ember, sem eszmény, sem házasság, sem barátság, semmiféle
kapcsolat nem képes emberré tenni az embert. Erre egyedül Isten képes! Én
is csak azért tudtam boldog ember lenni, mert emberré és boldoggá, ami egy
és ugyanaz emberi szinten, az Atya által lettem! Tehát minden, ami körülötted van, és minden képesség, ami benned van, eszköz arra, hogy Általam
boldog légy! Ha nem erre használod, akkor embertelen és boldogtalan leszel,
mint ahogy embertelenek és boldogtalanok mindazok, akik számára Rajtam
kívül más végcél is létezik, más a fontosabb.
Kedves Barátom! Ha már elolvastad, átgondoltan elolvastad az eddig
megjelent Hang-könyveket, akkor csak idő kérdése, és megvilágosodik előtted az, hogy környezeted, körülményeid is csak úgy alakulhatnak - amíg Értem élsz -, hogy segítsék szellemi, lelki fejlődésedet, tehát azt, hogy megfelelő módon növekedj a szeretetben, békében, boldogságban.
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Amikor azt mondom, hogy nagyon szeretlek, akkor a Bennem lévő
boldogságról teszek tanúságot. Szívesen és örömmel megosztom veled boldogságomat, ha befogadsz életedbe úgy, hogy abszolút ELSŐ lehetek nálad.
Akkor vagyok abszolút első, ha nincs második! Vagyis, ha mindig Én adom
meg Lelkem által azt a napi programot, amit reggeli imádban megbeszélsz
Velem, és ha mindig Velem kontrolláltatod magad az esti imádban.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1670.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! MI ENNEK AZ AKADÁLYA?
1. Mire figyeljek fejlődésem érdekében?
2. Egy szellem-hölggyel beszélgettem álmomban, majd egy Fény
jött felém. Ahogy növekedett bennem a szeretet, úgy jött felém.
3. Van vagy nincs duál?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szíveden keresztül rávezettelek arra az ÚTRA, amely Velem azonos. Így kapcsolatba kerültél azzal az újjászületéssel, melyről János evangéliumában, a 3-dik fejezet 3-dik versében olvashatsz.
Tanulj meg türelmesen várakozni! Nincs jobb eszköze az önismeretnek, mint az, ha reggel megbeszéled Velem az elinduló nap várható eseményeit, ezekre kéred áldásomat, és este ugyancsak megbeszéled Velem, hogy
hogyan sikerült az elmúlt napod. Ha ez nincs, akkor nem segít semmiféle önismereti tanfolyam. Ha ez van, akkor ez képes helyettesíteni mindenféle tanfolyamot.
Drága Gyermekem! Engem kell megismerned! Csak ha erre teszed a
hangsúlyt, akkor juthatsz helyes önismeretre. Semmit nem ér az az önismeret, amely nem az Engem megismerésből nő ki! Hidd el, kárhoznak el csodálatos képességű pszichológusok, olyanok, akik a legkülönbözőbb önismereti
teszteket, módokat találták ki, és nem jutnak el arra a boldogságra, melyre
sokan, akik semmit nem foglalkoztak tudományos önismerettel, de szerettek
Engem, és ezért fontos volt számukra, hogy egyre jobban megismerjenek
Engem, és így megtalálták önön boldogságukat!
2. Őrangyaloddal beszéltél álmodban! Azért angyal, mert az Én küldöttem, és azért őrangyal, mert hozzád küldetett! A Fény mindig Én vagyok, és
való igaz, hogy ahhoz közeledem, akiben szeretet ég, és minél tisztább valakiben a szeretet, annál közelebb kerülhetek hozzá, míg végül olyan lelki egységet alkotunk, amilyen egyek vagyunk az Atyával!
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3. Bizonyos értelemben van, bizonyos értelemben nincs DUÁL!
Olyan értelemben van, hogy mindenki duálja annak a másiknak, akit állapotszerűen segít Hozzám. Ilyen általában csak egy lehet egy ember életében (házastárs, jó barát).
Olyan értelemben nincs duál, hogy Isten választja azt ki, és a te Hozzám tartozásod az ő magatartásától függne. Isten mindenkit Önmagára teremtett, és az, aki vállalja, hogy állapotszerűen Hozzám segíti társát, az addig
duálja, amíg ezt teszi. Te is csak olyan értelemben lehetsz valakinek duálja,
hogy állapotszerűen hozzám akarod segíteni társadat.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
**************************************************
1671.
Kérdező: MI A NYELVEKEN-SZÓLÁS?
A nyelveken szólásról szeretnék hallani!
HANG: "Drága Gyermekem!
A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képességét felajánlhatja az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a
többit.
A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát
építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.
Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveken, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.
Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!
A nyelvima bár a legszerényebb adományok közé számít, de mivel a
Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd!
Megáldalak a HÁLA és a DICSŐÍTÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1672.
Kérdező: JÓ, HA KÜLÖNC VAGYOK?
1. Házasságom zsákutcába jutott. Van kiút?
2. Többeket meghökkent, életmódom, táplálkozásom.
3. Mit tehetek szüleimért?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Minden zsákutcából csak fölfelé van kiút! Tehát van kiút!
2. Az természetes, hogy mindenki olyan életmódot folytasson, úgy táplálkozzék, ahogy neki jólesik. Arra azonban ügyelned kell, ha lelki hasznot
akarsz meríteni az átlagtól eltérő életmódod, táplálkozásod által, hogy a legmesszebbmenőkig el kell kerülnöd a feltűnést! Nem jó, ha másoknak beszélsz erről, mert akkor lelki hatása nullává degradálódhat. Márpedig mégiscsak a lelki hatás a lényeg!
Ha tőled telhetőleg mindent megtettél azért, hogy magánügyed maradjon a másoktól eltérő életmódod, táplálkozásod, akkor nem kell a többivel törődnöd.
3. Mindenkinek, de főleg a szülőknek csak akkor lehet hatékony tanácsot adni, ha ők azt kérik! Imádkoznod azért kell, hogy megértsd őket. A
megértés még nem jelent helyeslést is, de mindenképpen segít abban, hogy
megfelelően szeresd őket, és csak olyankor szólalj meg, amikor remény van
arra, hogy szavaid pozitív következménnyel járnak.
Benső szabadságod alapja az, hogy hagynod kell szüleidet élni úgy,
ahogy ők akarják. Isten is ezt teszi!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1673.
Kérdező: MIÉRT ZAVARÓ MOST BENNEM A HANG?
Régebben szólt bennem egy tiszta HANG. Most pedig zavaró e hang
bennem.
HANG: "Drága Gyermekem!
Egy mulasztás következménye az, ami most benned van. Elmulasztottad kiépíteni magadban azt a szűrőt, amely nélkül az Én hangomat képesek
elnyomni azok a zavaró állomások, amelyek a szemtelen szellemek szemtelenkedései.
Ha valaki azt akarja, hogy tiszta maradjon benne az Én hangom, akkor
komolyan kell vennie a TANULÁST! Tanítványom csak az lehet, aki komolyan tanulni akar Tőlem!
Átgondoltan kell olvasnod az Evangéliumaimat, a Bibliát, a HANGkönyveket, a "Merre menjek?" című hittankönyvet és ezekhez hasonló szellemi kincseket. Ha ezt teszed, akkor kitisztul benned az Én hangom, és megszűnik minden zavaró állomás negatív hatása. Ezt a munkát nem spórolhatja
meg senki, ha tanítványom akar lenni.
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Tanítani pedig csak az taníthat az Én segítségemmel, aki vállalja, hogy
tanítványom legyen! Fontosak a megtapasztalások is, de a legfontosabb a tanítvánnyá levés, tevés, tehát a tanulás!
Ha a fent említett forrásokat használod, s az említett könyveket beszélitek át az általad említett csoportban, akkor az Én jelenlétem termékennyé válik számotokra, és gazdagodni, fejlődni fogtok Általam!
A rendszeres tanuláshoz komoly önfegyelem kell! Ehhez feltétlenül
megadom a szükséges ERŐT, ha valaki felvállal Engem!
Irántad való nagy szeretetem nem üres szavakból áll, hanem olyan tevékeny erőátvitelből, amely megsokszorozza erődet, és képes megteremteni
benned a tisztánlátás karizmáját.
Vállald tehát úgy a tanítás útját, hogy annak forrása tanulás legyen.
Mégpedig az Általam és Velem az Engem megjelenítő tanulásé.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
1674.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL MEDITÁLNI!
1. Csak Jézus útját akarom járni!
2. Hogyan kell jól meditálni?
3. Hogyan segíthetek magamon, másokon?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Okos kijelentés! Csak az Én utamon lehetséges olyan szembesülés,
amely megfelelő nyitottságot teremt benned Felém. Mindaddig, amíg tudod,
hogy legalább törekvésedben azt kell megcéloznod, hogy Velem élő kapcsolatban légy, te nem járhatsz helytelen úton.
Te az Enyém vagy, és Én a tiéd! Ez tény! E ténynek ápolása az, amire
naponta kell vállalkoznod.
Mivel Én azonos vagyok az Általam kívánt úttal, ezért nagyon fontos
az, hogy minél többet tudj Rólam! Engem nem lehet másképpen megismerni
csak úgy, hogy foglalkozol Velem. Velem csak az foglalkozik érdemben, aki
nem elégszik meg azzal, hogy tudja, hogy vagyok! Ez édeskevés! Szinte a
nullával egyenlő! Engem tanításaim útján lehet és kell megismernetek. E
nélkül nem megy!
Nem szabadna lenni olyan napnak életedben, hogy ne olvasd evangéliumaimat, vagy a HANG könyveket, vagy a "Merre menjek?" hittankönyvet!
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Óriási tévedésben vannak azok, akik azt hiszik, hogy ismernek Engem,
mert hallottak Rólam, mert találkoztak Velem! Senki nem ismerhető meg azáltal, hogy beszélnek róla vagy találkoznak vele!
Sajnos, Velem is úgy vagytok, mint sokan, akik látnak, hallanak egyegy órás ismertetést a tévében valakiről, s már azt hiszik, hogy ismerik is azt,
akiről az ismertetés szól. Az ilyen ismertetések csupán beköszöntések! És ha
valaki ezzel megelégszik, az könnyen becsapja magát!
Csak az indul el az Engem megismerés útján, aki alaposan és rendszeresen elmélyed tanításomban. Aki mer kérdezni Velem kapcsolatban, és nem
nyugszik, amíg értelmileg megnyugtató választ nem kap.
Valamikor ezt mondtam: "Nektek adatott TUDNI az Isten országának
titkait (Lukács 8;10)!" Ez ma is áll! Akiknek ezt mondtam, azokat évekig tanítottam szinte naponta!
Szellemi munkát várok hát el tőled és nem felületes ismeretet! Az foglalkozik tehát Velem, aki nem a létemmel, hanem a tanításommal foglalkozik! És ezzel már rá is térek a második kérdésedre.
2. Jól akkor meditálsz, hogy elcsendesedés után rákoncentrálsz tanításom valamelyik pontjára, és a benned lévő Lelkem által igyekszel ezt tisztázni magadban úgy, hogy annak gyakorlati következménye is legyen az életedre.
Az a keleti világ, amely nem ismeri az Én tanításomat, a meditációk
során belemélyedhet saját emberségébe, s onnan meríthet fényt. De aki már
tudja, hogy Én vagyok, annak azt is tudnia kell, hogy Én a világ VILÁGOSSÁGA vagyok! EZZEL a FÉNNYEL kell találkoznia az elmélkedőnek a
meditálásban.
Tehát a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás,
a lehetőségek szerinti segítés útját kell meglátnia annak, aki jól elmélkedik,
aki jól meditál!
3. Ha megtanulsz jó meditálni, akkor napra készen látni fogod, hogy
hogyan kell segítened ott, ahol erre lehetőséget látsz. Igen, mert Lelkem irányítja azokat, aki engedik, hogy hatékonyan éljek bennük.
Kedves Barátom! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
1675.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM?
1. Gyakran elfog a sírás.
2. Álmaimról s egy csodálatos Nap-csodáról
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3. Újjászületésem befejődött-e már?
HANG: "Drága Gyermekem!
Éppen azért, mert nagyon szeretlek téged, fel kell hívnom figyelmedet
arra, hogy nem jó az, ha egymást azzal szórakoztatjuk, hogy veled mi történt,
Velem mi történt, hanem arra kell tenned a hangsúlyt, ami Isten akarata veled, Velem! Ez nagyon fontos!
1. A sírás lehet kegyelmi adomány és lehet ideggyöngeség jele is. Kegyelem akkor, ha tevékeny szeretetre indít, ideggyöngeség akkor, ha nem
tudsz vele mit kezdeni.
2. Álmaidról és a körülötted történt természeti jelenségekről szintén azt
kell mondanom, amit a sírásról. Akkor hordoznak Tőlem küldött tartalmakat,
ha mélyítik benned önmagadról való megfeledkezést, és segítenek abban,
hogy másokért élj! Ha nem ezt teszik, akkor nem Tőlem vannak!
3. Ami pedig az újjászületésedet illeti, arról szintén tudnod kell, hogy
senki sem születik újjá önmagáért csupán! Olyan értelemben természetesen
önmaga javára születik mindenki újjá, hogy ennek következtében már nem
kell újra születnie, de az újjászületés is csak arra való lehet a Földön, hogy
aki ezt átélte már, az képes legyen életét elveszíteni (Máté 10;39 / Márk 8;35
/ Lukács 9;24 és17;33).
Akkor mondhatod, hogy újjászületett ember lettél, ha a reggeli imáidban Velem megbeszélt napot az Én szándékom szerint mások javára törekszel megélni. Akkor is újjászülettél, ha az esti imáidban be kell vallanod Nekem, hogy az elmúlt napod nem úgy sikerült, ahogyan szeretted volna. Igen.
Mert az újjászületett ember is magában hordja a régi ember hibáit, hűtlenségeinek sebeit, de éppen azért, mert ezeket már tisztán látja, lassan ezekből is
kezd kigyógyulni.
A teljes tisztánlátás csak a földi élet befejezése után lehetséges. A földi
életben az újjászületett ember: hitből élő ember. (Az igaz a hitből él! Róm
1;17)
Nagyon szeretlek! E szeretetem által sok lehetőséget adok neked arra,
hogy életed szeretetben gyümölcsöző élet legyen! Az újjászületett emberben
fellelhető Lélek gyümölcseit elolvashatod a Galata levél 5;22-ben! Ha akarod, ezek mind rendelkezésedre állnak!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1676.
Kérdező: BENSŐ BIZONYOSSÁGRA VÁGYOM!
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1. Kaphatok információt a GYÓGY-KÖZPONTTAL
kapcsolatban?
2. Van bennem elbizonytalanodás. Jogos ez?
3. Mi segíthet további fejlődésünkben?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdésedre nem válaszolhatok egyértelműen, mert minden, ami ember által is történik, sok-sok hibalehetőségeket hord magában.
Olyan méretű vállalkozást, amelyet ti felvállaltatok, általában nem lehet egy generáción belül megvalósítani úgy, hogy minden pontosan a maga
helyére kerüljön. Csupán alapokat lehet elkezdeni lerakni.
Saját földi életemben Én sem tudtam mást tenni, mint ezt. A többi a
Lelkem tevékenységére várt. A Szentlélek viszont csak azokban tudta és tudja ma is folytatni a megváltást, megszabadítást, gyógyítást, akik ennek érdekében befogadják Őt magukba.
Amit ti elkezdtetek, az tartalmat adott eddig is napjaitoknak, és tovább
is azt kívánja tőletek, hogy jó szándékkal, mindennap áldásomat kérve munkátokra, Értem tegyétek azt, amit naponta szívetek kíván tőletek! Higgyétek
el, hogy soha nem hiábavaló az a fáradozás, amit valaki Értem vállal. Akkor
is mérhetetlen értéket hordoz, ha ennek semmi látszatja nincs a mulandó
életben. Ismét csak saját vállalkozásomra hivatkozom. Halálom pillanatában
tökéletes csődnek tűnt, és még ma is nem sok valósult meg abból, amiért a
Földre jöttem.
Higgyétek el, hogy a ti munkátok is egy alapvető tégla az Én életművemben. És ahogy Nekem, úgy nektek sem lehet vergődő, fáradságos munka
nélkül előre lépnetek!
GYÓGYÍTÓ-KÖZPONT! Ez az Én szívem szeretete köztetek! Az Én
szerető szívemnek keres helyet, és épít ki lehetőségeket a testben-lélekben
gyógyulni vágyóknak az, aki ezen dolgozik. Hogy is lehetne meddő és hiábavaló az ilyen vállalkozás! Még ha semmi sem valósulna meg abból, amin
dolgozol, a világtörténelem, az Isten világának történelme akkor is hordozni
fogja neveteket, mert azt tettétek, amiért Én a Földre jöttem!
2. Minden kicsi magnak időre van szüksége ahhoz, hogy szárba szökkenjen, s még több időre, hogy gyümölcsöt teremjen. Ezen idők alatt sok vihart, jégverést, az ártó rágcsálókról nem is szólva, kell elszenvednie. De a
mag, ha Atyám ültette, márpedig Ő az, aki a GYÓGYÍTÓ-KÖZPONT gondolatát belétek ültette, erősödik és növekedik azok életáldozatán keresztül,
akik e mag érlelésére, növelésére küldetést kaptak. Szinte minden ilyen vál83

lalkozásra jellemző az, hogy három fázis hullámzik át azokon, akik e szerepet vállalták. Elégni, leégni, és némi eredménynek örülni.
3. A gyakorlati, a cél érdekében kifejtett munka mellett nincs más jobb
eszköz a fejlődés érdekében, mint az imádság és a tanulás. Imádság alatt azt
értem, hogy légy hálás mindenért, és rendszeresen kérd áldásomat terveitekre. A tanulás alatt pedig annak tanulmányozását értem, amely az okos szervezést, a gazdaságos fejlesztést és egyéb olyan ismeretek megszerzését segíti
elő, ami az emberismeret, a helyzetek felismerése terén előbbre visz. Az
okosság és óvatosság nagyon fontos feltételek.
Drága Gyermekem! Ti az Enyéim vagytok, tehát mindenképpen csak
jól járhattok! Ha ezt elhiszed, akkor nem leszel nyugtalan akkor sem, ha a
felszínen, a felületen ijesztő hullámok kezdenek tornyosulni. Bízzatok! Én
legyőztem a világot!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1677.
Kérdező: HIGGYEK A JÓSLÁSBAN?
1. Igaz az, amit jósoltak nekem?
2. Jó az út, amin elindultam?
3. Valóban el kell hagynom hazámat?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiféle jóslást nem szabad komolyan venni! Azért nem szabad,
mert minden jóslásban van olyan elem, ami igaz, és van olyan, ami nem igaz.
Az igaz elemek mindig valamilyen feltételekhez vannak kötve, és ha ezek
nem teljesülnek, akkor a jós azt mondja, hogy nem úgy teljesítetted a feltételeket, ahogy azokat kellett volna, ezért nem jött be a jóslat.
Van ugyan józan ész és van előrelátó képesség. Előre meg lehet jósolni, hogy aki nem vigyáz magára, azt baj éri. Azt is meg lehet jósolni, hogy
aki házasságban él, az előbb-utóbb megözvegyül. Ha ez nem jön be, a jós
akkor sem vonható felelősségre, mert csak akkor nem teljesül az ilyen jóslat,
ha az illető előbb meghal, mint házastársa. A halottak pedig általában nem
szokták számon kérni a jósokat.
Drága Gyermekem! Nagy a veszélye annak, ha valaki azzal a jövővel
foglalkozik, amit jósoltak neki. A veszély az, hogy éppen a jelen, ami a lényeg, amit meg kellene gyakorlati szeretettel szentelnie, az kerül holtvágányra. Újra mondom: a jelen megszentelésével foglalkozz, és ne a jövődről álmodozz!
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2. Az út Én vagyok (János 14;6). Akkor jársz ezen az úton, ha Velem
foglalkozol. Ha arra keresed a választ, hogy Én pillanatnyilag mit tennék a
helyedben.
Jelenleg már 12 kötet HANG-könyv áll rendelkezéstekre, hogy egyre
jobban megismerjétek, ami a boldogságotokat szolgálja. Ha olvasod e könyveket, akkor nemcsak jelen gondjaidra kapod meg a választ, hanem egész
gondolkodásod úgy fog átalakulni, hogy egész életed az Én áldásomat fogja
sugározni. Ez nem jóslás, hanem egy józan ténymegállapítás!
3. Ez a kérdés is olyan irányba tereli figyelmedet, ami megnehezíti az
Én Lelkem munkáját benned! A Földön ki vagytok téve megtévesztő erők játékának, és Én csak akkor tudok segíteni, ha van bennetek elszántság arra,
hogy ne magatokkal legyetek elfoglalva, hanem Velem, és azzal a feladattal,
amit naponta el kell végeznetek.
Ha a napi munkádat Velem kezded, ha napközben is gyakrabban fordulsz Hozzám akár hála-, dicsőítő-imában, akár kérve áldásomat életedre, ha
este Velem fejezed be napodat, akkor úgyis megvilágosodik előtted, hogy
igazi hazád, otthonod nem rajtad kívül van, hanem Nálam, tehát belül a szívedben.
Drága Gyermekem! Légy józan és megfontolt. Megáldalak azzal a
SZERETETTEL, amely Lelkem által akarja megszentelni jelen életedet!
Megáldalak a JÓZANSÁG és a TÜRELEM LELKÉVEL!
******************************************************
1678.
Kérdező: ÖSSZEFOGLALÓ HÁROM KÉRDÉS
1. A karmáról
2. Jézushoz tartozom?
3. Beavatásokról
HANG: "Kedves Barátom!
Feltettél 16 kérdést, s Én ezeket 3 kérdésben foglaltam össze. Részben
azért, mert e három kérdésben benne van a tizenhat, részben pedig azért,
mert - amint már többször említettem - maximum csak három kérdésre válaszolok. Ennek oka az, hogy aki elolvassa és komolyan átgondolja az eddig
megjelent 12 kötet HANG-könyvet, az előtt egyértelművé válik, hogy ismerlek benneteket, és ismerem azokat a hatásokat is, amelyeknek ki vagytok téve. Tehát e könyvek képesek olyan szemléletmód kialakítására, mely által
önállóan, magatok is látni tudjátok az utat, a KIUTAT gondjaitok problémaerdejéből. Ezért írattam e könyveket!
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1. Akkor alakulhat ki értelmes párbeszéd, ha az egymással beszélők
ugyanazon szó alatt ugyanazt értik. Most elmondom, hogy mit értek Én a
karma szó alatt.
A karma egy olyan sorsvonal, amelyet minden Földre leszületett azért
vállalt, hogy e sorsvonalon megszentelődjék, vagyis hogy olyanná finomítsa
sorsvonalát, amelyről elmondhatja, hogy ezzel megalapozta örök boldogságát.
Eszerint mindenkinek, aki a Földre születik, van karmája, amelyet jobbá vagy rosszabbá minősíthet földi életében.
2. Hozzám három úton lehet közeledni. Az egyik az, amikor valaki
közvetlenül találkozik Velem, Jézussal. Ennek velejárója az, hogy az ilyen
lélek ég a vágytól, hogy Engem egyre jobban megismerjen és másokkal is
megismertessen.
A másik út pedig az emberi természet útja, amely különböző gyakorlatok és meditációk által megvilágosodásokat eredményez, és ezek hatására különböző beavatások által szerepeket vállalnak azok, akik ezekre igent mondanak.
Mindkét út tele van buktatókkal. Az elsőt azok teszik egyre alkalmatlanabbá a Velem való együttélésre, akik intézménybe erőltetik az Én Lelkemnek mozgásterét, ami nyilván képtelenség. De mivel az ilyen emberek
erő-hatalmat kapnak az erő-világától, ezért sokan, saját földi biztonságuk érdekében, elfogadják az ilyen intézményesült "szentlélekbankok" által finanszírozott Szentlélek-áradást különböző szertartásokon keresztül.
Az intézmények vezetői Rám hivatkozva építik és szépítik palotáikat,
hivatalaikat, saját földi kényelmük érdekében, s beosztottaik csodálatát
igénylik azáltal, hogy különböző rangokat és címeket osztogatnak egymásnak, s fennen hirdetik, hogy ők ontológiailag, tehát létükben mások, mint az
úgynevezett laikusok! Ők klerikusok! Egy SZENT HATALOM hordozói!
Rám lehet találni ezen az úton is, de csak a Velem való sorsazonosság
vállalása árán. Tehát vállalni kell a tükör szerepet, amely tükröt a hatalmon
lévők alkalomadtán összetörnek. Aki tudja, hogyha Bennem hisz, akkor halált nem lát sohasem, az boldogan járja ezt az utat. Igen, mert megéli, hogy
ez az út azonos Velem!
A másik út, amelyet te is jársz jelenleg, szintén tele van buktatókkal.
Ez az út az emberi természet természetes útja, amely azért emberi, mert úgy
van beágyazva a mulandóság sodrába, hogy az ÖRÖK JELEN határozza
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meg a boldogság utáni vágyának jogosságát. Tehát nemcsak lenni akar, hanem itt és most boldogan akar lenni, boldog akar lenni!
Ezen az úton a buktatók főleg a tükör által homályban látásból erednek. Egy kicsit mindig a vak vezeti a világtalant. Ezért sokkal inkább a paszszivitásra, a meditációkra, az önkéntes fegyelmező eszközök használatára, az
engedelmességre, az alávetettségre, az aszkézisre és a misztikus szertartásos
előírások precíz betartására van téve a hangsúly.
E téren is elérhetővé válhat és megvalósulhat a benső béke, tehát a boldog életállapot, de ezt inkább csodálni, mint követni képes az átlagember.
Én azért jöttem közétek, hogy ez utóbbi út helyett egy sokkal elviselhetőbb, mindenki által követhetőbb utat kínáljak fel, tehát ÖNMAGAMAT,
követésre!
Azt az utat, amelyet te vállaltál, azt nem tudom ajánlani senkinek, és
nem is szólok hozzá számodra sem érdemben. Akik az általad vállalt utat
járják, azokért csak drukkolni tudok, és remélni tudom, hogy bizonyos áttételes formában olyan tükrök lehetnek az intézményesült egyházak vezetői
szemében, akiket ők képtelenek összetörni, s így nagyobb lehetőséget kapnak
alattvalóik az emberségesebb, tehát boldogabb életre. Vagyis többet vállalhatnak Belőlem, mint ami a hatalmasoknak ínyére van. E második utat vállalók miatt ma már nem gyújtanak máglyákat egymás alá a különböző felekezetek, és embernek nézik, ha nem is egészen épelméjű embernek, a másik
egyházi intézmény támogatóit is.
Aki az evangéliumaim alapján felismerte, hogy Én minden intézményesült egyházi hatalmaskodástól függetlenül találkozni tudok azzal, akivel
akarok, és aki Velem találkozni akar anélkül, hogy erre felettesétől engedélyt
kellene kérnie, az találkozhat Velem, ha akar, az valami furcsa módon úgy
találja magát egy harmadik úton, hogy e harmadik úton bizonyos módon felismeri az első és a második út lényeges vonásait is, a két úthoz rárakott buktatók nélkül!
Ezen az úton már csak egy buktató van: a gőg! Ez azért buktató, mert
ha nem szűnik meg, akkor csak idő kérdése, és az első vagy a második útba
fog torkollni.
Ezt az utat tehát csak alázatban lehet járni. Alázat alatt azt a nyitottságot értem, amely által valaki bármikor elfogadja az általa meglátott jónál a
jobbat, ha erre becsületes érvekkel hívják fel figyelmét, de ugyanakkor minden gyalázatot és megaláztatást vállal az általa meglátott jóért mindaddig,
87

amíg azt jó szándékkal, tehát valós érvekkel meg nem cáfoltan a legjobbnak
tarthatja.
Senki nem jöhet Hozzám, hacsak az Atya nem vonzza, nem érdekli őt
a legjobban, és senki sem jut az Atyához, csak Általam! Amint egy zenemű
akkor kezdi vonzani a zenekedvelőt, ha az érdekessé és értékessé vált számára, így nem fog vonzóvá válni az Atya senki számára, ha Általam nem vált
legfontosabbá, legértékesebbé! Általam pedig csak akkor válik vonzóvá az
Atya, ha valaki önmagában felébresztette az Irántam való érdeklődés vágyát.
E vágy ott szunnyad mindenkiben, mert Isten mindenkit Általam Önmagára
teremtett, és végső megnyugvást mindenki csak Istenben talál. Minden olyan
lelki béke, amely nem Rajtam keresztül és nem az Atyában találja meg igazi
otthonát, csupán bódítás, és maradandó szeretet-gyümölcsöt nem teremhet.
Nem, mert maradandó gyümölcs csak Rajtam teremhet, mert maradandó
gyümölcsök csak a Lélek gyümölcsei lehetnek, melyeket elolvashatsz a
Galata levél 5-dik fejezetének 23-dik versében.
3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem
való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető
közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én
akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a
Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le
a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni az így
beavatódottban!
Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett
Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18). Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22. részében.
Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg.
A beavatásoknak, csakúgy mint a Szentlélekkeresztségnek, szinte velejárója az, hogy bizonyos szemtelen szellemek különböző elbizonytalanításokkal, különböző holt vágányok felé irányított sugallatokkal képesek beszállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrolláljátok magatokat kellőképpen.
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvilág
felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így kéret88

lenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva magukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.
Az igazi forrás mindig a Szentlélek és a józan ész! A józan ész pedig
azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben a kontroll szempontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!
Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az
úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged
Isten országában!
Nagyon szeretlek téged, és nagyon drukkolok érted!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************
1679.
Kérdező: GYERMEKEIMNEK HOGYAN SEGÍTHETEK?
1. Mi a feladatom a Földön?
2. Leányom rövidlátó. Lehet ezen segíteni természetes úton?
3. Fiam soványsága nem veszélyes?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban olyan gyermekeim vagytok, akik a szüleiktől kapott feladat
gyors elvégzése helyett eljátszadoztok az úton!
A lényeges különbség mégis az, a hasonlat és közöttetek, hogy az Istentől kapott feladat nem más, mint maga az ÚT! És aki az utolsó pillanatban
talált rá, az is pontosan oda jut, ahová az, aki egész életében azon járt. Az a
lélek, aki mindig tiszta volt és az, aki megmosdott a Bárány vérében, tehát az
Én életemet, sorsomat szeretetből vállalta, lényegében nem különböznek
egymástól! Nem, mert aki később talált Rám, mint ÚTRA, bőségesen megszenvedte eltévelyedéseit, míg az, aki mindig is Velem járt együtt, olyan
benső békének és boldogságnak volt megélője, amely lényegesen más, örömtelibb, békét teremtőbb, mint bármilyen bódultság.
A te feladatod tehát napjaid megszentelése a benned lévő Lelkem által!
Az eddig megjelent HANG-könyvekből bőséges információk állnak rendelkezésedre, melyek segítik kérdésedre magadban megtalálnod a feleletet.
2. A rövidlátás csökkenthető azáltal, ha valaki igyekszik szembesülni a
lelkében felmerülő problémákkal.
Szembesülés helyett ma annyira általános köreitekben a menekülés
problémáitok elől, hogy szinte kilóg a sorból az, aki rendszeresen szembe
mer nézni önmagával.
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Meg kell tanulnotok együtt élni problémáitokkal. Ez már maga is gyógyulás! Igen, mert az a karmikus sorsvonal, amelyet mindenkinek vállalnia
kell, amikor a Földre születik, csak azáltal javítható, ha valaki belülről indul
el a szívbékét megteremtés útján.
3. A kövérség és soványság gyakran alkati kérdés. Aki kövér, az bizonyos terápiák segítségével el tud indulni a fogyás útján, de aki sovány alkat,
az szinte képtelen arra, hogy meg tudjon hízni.
Azt, hogy jobb-e tartózkodni a húsevéstől, mint nem, csak az tudja
megmondani, aki arra is választ tud adni, hogy mi a célja egyikkel, másikkal.
Ez csak áttételesen tartozik a lényeghez. Aki azáltal tudja növelni önmagában a szeretetet, hogy nem eszik húst, az tegye ezt. Aki azáltal tud nagyobb
szeretetet megélni, hogy eszik húst, az tegye ezt! E téren valóban a cél ad erkölcsi tartalmat a felhasznált eszköznek!
Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a
HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1680.
Kérdező: JÉZUS BÉKÉJÉT SZERETNÉM!
1. A bennem lévő béke Jézustól van?
2. Akire általában felnéztem, nem ért velem egyet.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Feltétlenül az Én békém van szíved mélyén. Furcsa, de igaz, hogy az
elbizonytalanodásod is ezt támasztja alá. Igen, mert az ősellenség, a nagy elbizonytalanító, csak azt támadja, aki Rám mondott igent! Ne engedd, hogy
könnyen emészthető, finom falat légy számára. Hadd rágódjon rajtad! Az Én
erőm a te erőd is! Ezt ne feledd egy pillanatra sem!
2. Neked arra kell törekedned, hogy Velem egyetérts! Ha Enyém akarsz
maradni, akkor hozzá kell szoknod, hogy ne emberi vélemények irányítsanak, hanem az Én Lelkem, aki benned él.
Aki hűséges Hozzám, az szinte mindig átmegy három fázison. Az
egyik az, amikor támadják. A másik mikor agyonhallgatják, megpróbálnak
elnézni fölötte. A harmadik, mikor kezdik tisztelni őt.
De ha e harmadik fokra nem jutnának el azok, akik körülötted élnek,
akikkel kapcsolatban állsz, akkor sem szabad elbizonytalanodnod! Te a
győztes oldalán állsz mindaddig, amíg Velem nem szakítod meg a kapcsolatot.
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Én nagyon hűséges vagyok! Irántad való szeretetem soha nem szünetel!
Ha itt-ott el is kóborolsz Tőlem, Én akkor is visszavárlak. Ha pedig annyira
eltávolodtál Tőlem, mint egy kis bégető bárány a pásztorától, akkor elindulok
és megkereslek. Megkereslek és megtalállak!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1681.
Kérdező: SZERETETLENEK VAGYUNK EGYMÁSHOZ
1. Férjem és anyám nem tudják szeretni egymást.
2. Gond a házasélet!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad említett általános problémát te meg nem oldhatod. Az az
ember, aki megtért, tudja, hogy a szeretet nem más, mint jó akarat mindenki
iránt. Ha nem ezt éli, akkor bűnben él. Ezt Isten sem tudja megváltoztatni, ha
az, akit érint, nem változtat ezen.
Ha bármelyiket rá tudod ébreszteni arra, hogy nem az a lényeg számára, hogy a másik milyen, hanem az, hogy ő maga milyen, akkor elérted azt,
amit egy kívülálló e téren elérhet, mint maximumot.
2. E második gondodra is ehhez hasonlót mondhatok. A házasság lényegéhez tartozik az, hogy mindegyik lemondott testéről a másik javára.
Amelyik ezt teszi, az helyesen jár el. Amelyik nem ezt teszi, az nem lehet
nyugodt, mert nem valósítja meg azt, amit ígért.
A házasság egyik legalkalmasabb terület arra, hogy valaki felmérje saját magát. Az feltétlenül zsákutca, ha a másik felmérésével van elfoglalva!
Neked tehát magadnak kell megnyugtató választ adnod arra a kérdésedre, hogy vajon megtettél-e mindent. Ha nem tudod rá a választ, akkor meg
kell kérdezned házastársadat, s az ő válasza szerint kell viselkedned.
Egy házastársnak mindenben alkalmazkodnia kell társához, kivéve a
bűnt! A házaséletben csak az nevezhető bűnnek, ami kifejezetten kárára van
bármelyiknek, bárkinek. Tehát az nem, ami nehezére esik bármelyiknek, hanem az, ami kifejezetten kárára van bármelyiknek. Annak, aki értelme használatával rendelkezik, ezt meglátni, fölmérni nem nehéz!
Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!
******************************************************
1682.
Kérdező: NAGY A KORKÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜNK
Kössek-e házasságot nálam tíz évvel fiatalabbal?
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HANG: "Drága Gyermekem! Az első kegyelem a Szentlélek és a józan ész!
A józan ész természetesen másodhegedűs! De akkor sem kapcsolható ki! Ha
valamit a józan ész nem lát be, és feltételezhető, hogy a Szentlélek mégis azt
akarja, amit nem fog át az ilyen értelem, akkor meg kell kérdezned családod
tagjait, azokat a rokonokat, barátokat, akiről tudod, hogy szeretnek téged is,
Engem is, hogy mit szólnának egy ilyen döntésedhez.
Egy házassághoz nem elég két ember döntése! Abba bele kell sodródni
is! Tehát a környezetből ki kell tudnod olvasni, hogy mennyire van az Én
szándékom szerint egy ilyen házasság melletti döntés.
Emberi sorsokat meghatározó döntésekkel nem szabad játszani! Éppen
azért, mert emberi sorsok kerülnek azonos mederbe, a meder szélesítése, biztosítása nagyon fontos! Tehát csak jól átgondolt, sok helyről megtámogatott
döntés eredménye lehet nálad a házasság melletti döntés.
Én senkinek nem adok e téren egyértelmű parancsot! Szempontokat
adok, amelyeket azért adom, hogy vegyétek figyelembe, s úgy vállaljatok felelős döntést. Mert ilyen horderejű döntésért csak magatok felelhettek. Szíved nyugalmát csak akkor biztosítod, ha az Általam felkínált szempontokat
átgondolva tudomásul veszed, hogy döntésedért csak te magad felelsz! A házasság nem csúcsérték. Csúcsérték az ISTEN!
Bármennyire szeretlek, helyetted nem tudok üdvözülni!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1683.
Kérdező: BENSŐ NYUGTALANSÁG GYÖTÖR
1. Nincs bátorságom egy vallás mellett sem tanúskodni.
2. Bánt, hogy nem tettem meg mindent apámért.
3. Megbuktam az életvizsgákon.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ne nyugtalanítson, hogy nem akarsz betagozódni egyik valláshoz
sem. Ma olyan korban éltek, amikor szinte minden vallás hivatalból torzítja
tanításomat! Így volt ez régebben is, de ma már meglehetősen nyilvánvalóvá
vált, hogy minden vallás vezetői olyan alá-fölérendeltséget hoztak létre,
amelyben már csak formálisan élik meg azt, hogy ők egymásnak testvérei. Ez
áll még azokra a vallásokra is, amelyekben nem annyira kirívó a különbség,
mint a római vallásban, amelyben egymástól lényegileg eltérő minőségi különbséget kell elfogadniuk klerikusoknak, laikusoknak egyaránt. Nyilván itt a
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legkirívóbb a – „ti egymásnak mindannyian testvérei vagytok” - (Máté 23;8)
kijelentésem ellentmondásossága!
Fontos a Velem való élő kapcsolatod. Ennek ápolását akkor tudod biztosítani, ha tanulmányozod az evangéliumokat, és keresed azok társaságát,
akik szintén ezt teszik. Nagyon igaz és nagyon hatékony az a jelenlétem,
amely ezen az ígéretemen alapul: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18;20)
2. Édesapád jó helyen van. Azon a helyen van, amelyet a legjobbnak él
meg a maga számára. Miatta ne legyen lelkiismeretfurdalásod! Ha Velem
foglalkozol, akkor megérted, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra
válik! Vagyis, csak jó érheti azokat, akik szívük mélyén igent mondtak Nekem! Senkinek sem dönti el sorsát az, hogy hogyan viselkednek vele szemben. Mindenkinek az dönti el a sorsát, hogy ő hogyan viselkedett másokkal,
Velem szemben.
Jó tehát az, ha bántanak mulasztásaid, de nem jó, ha ezeket, miután
már megbántad, még tovább ragozod magadban. Te nem apádnak, csak magadnak ártottál, amikor nem tetted azt, amit tenned kellett volna. Ő attól sem
jobb, sem rosszabb, sem boldogabb, sem boldogtalanabb nem lett. Mindenki
saját szívében hordja boldogságának forrását, és nem mások magatartásán
dől az el!
Miután már megbántad bűneidet, örülj, hogy Isten előtt tiszta vagy!
Örülj, hogy Isten benned él, és érted él benned! Örülj, hogy a Mennyországnak vagy hordozója, mert a mennyei Atyának vagy édes gyermeke! Ezt az
örömödet, békédet senki nem veheti el tőled, mert Tőlem kaptad! Akkor
vagy ezért hálás, ha felejtve mulasztásaidat, ennek tudsz örülni! Én már régen elfelejtettem botlásaidat! Hagyj föl vele te is!
3. Ezek után már meg kell értened, hogy nem buktál el az életvizsgán.
Nem, mert rátaláltál arra az ÚTRA, amely VELEM azonos. A földi élet nem
egy olyan lecke, amelyet jól, rosszul meg lehet tanulni, hanem útkeresés! Én
vagyok az ÚT! Aki Engem megtalál, az ÉLETET talál! A lényeget nem érinti, hogy ki és mikor találja meg ezt az utat. Azért jó mielőbb Rám találni,
mert sok fölösleges lelki szenvedéstől kíméli meg magát az, aki mielőbb
megtalál Engem, mint UTAT!
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és mindent elkövetek azért,
hogy megosszam veled szívem békéjét, lelkem örömét!
Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
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1684.
Kérdező: NEM VAGYOK ELÉG BÁTOR ÉS BÖLCS
1. Két ember békétlenségét hogyan tudnám megszüntetni?
2. Miért ragaszkodom ahhoz, akiről tudom, hogy nem való hozzám?
3. Mire kell legjobban odafigyelnem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztán kell látnod, hogy hol van a te szabadságköröd határa. Csak e
határon belül van feladatod. Mások szabadságkörébe csak akkor léphetsz be
érdemben, ha azok erre téged megkérnek.
Hidd el, hogy gyakran a hallgatás többet ér, mint a legékesebb beszéd.
Aki meggyőzésre, megvilágításra szánja magát, ezt csak akkor teheti, ha erre
felhatalmazást kap az illetékestől, tehát attól, akit szeretne meggyőzni. E felhatalmazásnak kijárása sokféle lehet. A jó akarat, a jó szándék biztosan nem
elég! Csak olyan magatartás lehet jogos, amely a gyakorlati szeretettel összhangban áll. Tehát csak azt mondhatod, teheted másnak, mással, amit magadnak is szeretnél, ha mások mondanának, tennének. A jót cselekvésnek
meg kell előznie a jó tanácsot! Ez a magatartás kizár minden erőszakoskodást!
2. Minden megkötözöttség gyökerében, forrásában olyan feldolgozatlan, tisztázatlan gubanc áll, amelynek kioldása, tisztázása szellemi munkát és
szívós állhatatosságot igényel. Ez azt jelenti, hogy - egy egyszerű példával
élve - amint a cigarettát sem helyesli a dohányzók legnagyobb többsége, s
mégis ragaszkodnak a cigarettázáshoz, így minden helytelen megkötözöttségnél is ez a helyzet. Vannak olyan módszerek, amelyek által az ilyen megkötözöttségek feloldhatók, de a legradikálisabb megoldás a megfelelő motivációk átelmélkedése és minél több pozitív érzelemmel való átitatása által
valósul meg.
Drága Gyermekem! Szeretetem tart téged létben. Szeretetem által nyújtom feléd Erőmet! Amennyiben elfogadod irántad való szeretetemet, annyiban tudlak segíteni téged abban, hogy az Általam, Velem és Bennem megtalálható szabadságod, vagyis az a magatartási mód, melyben minden külső és
belső kényszer ellenére tudd megvalósítani, vagy legalábbis tudj törekedni
arra, hogy megvalósítsd a meglátott, felismert jót. Igen, mert szeretetem elfogadása ugyanaz, mint a tisztánlátásnak, tehát ERŐMNEK elfogadása!
3. A tisztánlátás nem csupán Tőlem függ! Leginkább arra kell ügyelned, hogy a magad részéről is tégy meg mindent a tisztánlátásod érdekében!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS, az ERŐ LELKÉVEL!
94

*******************************************************
1685.
Kérdező: AKIK NEM SZÜLETHETTEK MEG, TUDTÁK EZT ELŐRE?
1. Miért nem találunk meg Téged mielőbb?
2. Az abortuszban elhaltak tudták, hogy nem jönnek világra?
3. Kérem áldásodat szeretteimre!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban szabad döntéseitek alapján alakul életetek sorsvonala! Valóban senki nem vádolhat Engem, azért, hogy úgy alakult sorsa, ahogy alakult. Valóban Én bizonyos értelemben, tehát saját boldogságotokat tekintve
másodhegedűs vagyok, vagyis, tehetetlen vagyok azzal szemben, aki Ellenem döntött. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet
körén kívül tehetetlen vagyok. De afelől biztos lehetsz, hogy az enyéim számára a körülményeknek is Istene vagyok. Amint igaz az, hogy Nálam nélkül
semmit sem tehettek, ami örök érték lenne, úgy igaz az is, hogy Velem mindenre képesek vagytok, ami a boldogságotokat érinti!
2. Az abortuszok által meghaltak tudták döntésük következményét!
Legalábbis nagyon valószínű volt számukra. Ők döntöttek melletted. Te nagyot veszítettél, hogy nem vállaltad őket. De mégis melletted döntöttek, mert
tudták, hogy számodra még az is, hogy nem vállalod őket, olyan lelki állapotot eredményez, amely feltétlenül javadra válhat, amint vált is, mert ez is motivált téged abban, hogy ráébredj: csak a Mellettem és Velem hozott döntés
boldogít!
Az általad el nem fogadott lények megszülettek ugyan, és most másnak
teszik lehetővé és természetesen maguknak is, hogy tisztultabb szeretetben
éljék életüket.
3. A legtöbb, amit tehetsz, valóban az, hogy áldásomat kéred rájuk!
Imádkozz értük, és többször kérd áldásomat életükre!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1686.
Kérdező: JÓ AZ, HA VAN HÁZI-OLTÁROM?
1. Tanácsokat, útmutatást kérek!
2. Kézrátételes gyógyításokról kérek véleményt!
3. Házi oltárról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!
95

1. Több kérdést tettél fel leveledben, de Én csak háromra válaszolok.
Részben azért, mert az eddig megjelent HANG-könyvek több ezer kérdésre
adtak már választ, s ezek a válaszok szinte felölelik az egész földi életproblémáitokat, részben pedig azért, mert kérdéseid között azokra, amelyek nem
közvetlenül rád vonatkoznak, nem adhatok választ.
Betöltöttem lelkedet az újjászületés kegyelmével, és te ezt a boldogságot éled meg úgy, hogy végre Rám találtál. Ebben az újjászületésben olyan
látásra jutottál, amely nem szerezhető meg semmiféle tanfolyam és beavatások által. Ez Tőlem van! Mindent, amire szükséged van, megkapsz Tőlem! A
te jó szándékod lehetővé tette Számomra, hogy vigyázzak rád, és megóvjalak
olyan utaktól, amelyek végül is elmennek a lényeg mellett. Nyilván tudod,
mire gondolok!
2. A kézrátételes gyógyítással is óvatosan kell bánnotok! Hidd el, eljön
az idő, és már nincs is olyan messze, amikor lesznek, akik éppen ilyen gyógyításokra fognak hivatkozni, mondván: " Nem a te nevedben tettünk csodákat?", és Én kénytelen leszek ezt mondani: "Soha nem ismertelek titeket!"
(Máté 7;22-23) Te megtanultad Tőlem azt, hogy egyetlen dolog a fontos: Velem együtt élni!
3. A házi oltár, a szentképek, a szobrok és hasonló tárgyak, amelyek arra hívják fel figyelmeteket, hogy együvé tartozunk, nemhogy nem ártanak,
hanem kifejezetten kegyelmi eszközök, mivel közelebb kerülhettek ezek által
Hozzám. A helyes ima, tehát lelkednek felemelése Hozzám, gyakran könynyebben lehetséges ilyen szentképek, szobrok, Rám emlékeztető tárgyak által, mint nélkülük. Ezeknek semmi köze a bálványimádáshoz. Aki bálványimádónak mondja azt, aki édesanyja fényképét megcsókolja, az lélekben még
nagyon lekorlátozott, összekötözött ember. Azok a felekezetek, amelyek tiltják az ilyen képek, szobrok előtti imákat, azért tiltják, mert irányítói olyan
szomorú tapasztalatokat szereztek e téren, hogy így látják jónak. Valóban
vannak olyanok, akik pótcselekvésnek használják a szentek, szentképek,
szobrok tiszteletét, s nem eszköznek a szeretet növelésére.
Ne feledd! Minden rossz egy elrontott jó! Aki jól használja e képeket,
szobrokat, az nem bálványimádó, hanem bölcs ember, aki megfelelő eszközök által el akar jutni ahhoz a célhoz, amely azonos Velem!
Okosan teszed hát, ha kis házi oltárod előtt lelkedet Hozzám, Édesanyámhoz, angyalokhoz és azokhoz emeled, akikre ezek a tárgyak téged emlékeztetnek. Természetesen mindenütt lehet imádkozni, de mindaz, ami elősegíti az áhítatos hangulatot, csak jó szolgálatot tesz, ha használod ezeket!
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Nagyon örülök neked, és megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************
1687.
Kérdező: FELADATOMRÓL
1. Mi a feladatom társaságunkban?
2. Szolgálatom Istennek tetsző?
3. Gyermekemet bevonhatom a "tanultak" körébe?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ezoterika lényege az, hogy belülről indul kifelé minden megoldás. Tehát azok az ezoterikus társaságok, amelyeknek tagjaira nem ruhaként,
nem kényszerzubbonyként húzták azt a döntést, hogy társaságba tömörüljenek, ezek a működéshez szükséges RENDET is belülről, tehát a lelkiismeret
hangjára hallgatva kell megszervezniük. Ez azt jelenti, hogy nem a társaságon kívül, hanem a társaságon belül kell megkapnod kérdésedre a választ.
Minden társasági tagnak döntéséért úgy kell vállalnia a felelősséget, hogy
annak következményeit az egész társaság képes legyen hordozni. Ez pedig
csak akkor valósítható meg, ha az egyes tagok feladatát közösen fogalmazták
meg és fogadták el.
2. Valami hasonlót kell mondanom e második kérdésedre is.
Minden reggeli imának az a célja, értelme, hogy az elinduló nap munkaprogramját megbeszéljétek Velem, és a Velem előre megbeszélt programra
kérjétek áldásomat! Természetesen, menet közben módosulhat a program, de
ennek mindig a gyakorlati szeretet kívánalmainak megfelelően kell történnie!
Az esti imában helyet kell kapnia a reggeli ima kontrolljának!
3. A gyermek nem kis felnőtt! Amint a felnőtt nem nagy gyermek!
Ezért feltétlenül figyelembe kell venned azt, hogy gyermeked szellemileg,
erkölcsileg milyen mértékben vállalhat felelősséget tetteiért. Amint egy virágnak is fejlődése érdekében időre van szükség, úgy egy gyermeket sem
szabad idő előtt olyasmivel terhelni, ami nem neki való. Egy gyermeknek a
maga szintjén felhőtlen, felszabadult, vidám gyermeknek kell lenni. Ami ezt
kívülről akadályozza, az nem megengedett! Ez áll természetesen a felnőttre
is, de világos, hogy gyermeknél, felnőttnél a teherbírás szempontjából különböző súlyú tartalmakról van szó.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1688.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL, JELENSÉGRŐL
1. Álmaimról, egy jelenségről kérdezem a HANG-ot.
2. Jó úton járok?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álmoknak általában és elsősorban kiegyenlítő szerepe van. Az ébrenlétben megterhelt idegzet álomban akar regenerálódni, és a lelki egyensúly érdekében az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy zsilipek és ablakok nyíljanak. Zsilipek, hogy elfojtott vágyak ne károsítsák lelketeket, és ablakok, hogy megfelelő energiákkal tudjatok feltöltődni.
Azok az álmok, amelyek nemcsak erre valók, hanem szerepetek betöltésére is világos útmutatást kínálnak fel, felismerhetők arról, hogy ébrenlétben, a gyakorlati életben visszaigazolást kapnak. Az álomfejtés nem való álmodozások erősítésére, csupán arra, hogy az ébrenlétben elvégzendő feladatokra kínáljanak fel erőforrásokat. Ezért az álmok magyarázata csak akkor
szokott megfelelő eredménnyel járni, ha az közös munka eredménye. Aki
álmodik és akivel megbeszéli az álmát, közösen mélyednek el a részletekben.
Vannak ártó erők, amelyek a jelen feladatokról úgy akarják elterelni a
figyelmet, hogy az álmodót a jelen megszentelése helyett a jövővel való
meddő elfoglaltságra késztetik. Mindig a JELEN a legfontosabb!
2. Én vagyok az ÚT! Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam (János
14;6)! Aki nem Általam, tehát nem azáltal akar lelkileg fejlődni, hogy Velem
foglalkozik, hogy Engem törekszik egyre jobban megismerni, az meg fogja
tapasztalni, hogy a jó szándék önmagában nem elég. Komoly szellemi munka
nélkül nem ismerhet meg Engem senki! Azért tettem lehetővé számotokra,
hogy legyen Bibliátok, hogy legyenek HANG-könyvek, mert meg akarlak
ismertetni Magammal benneteket. Az emberalatti világ automatikusan valósítja gondolataimat. Az ember pontosan azáltal lesz ember, hogy vállalja a
partnerséget, a barátságot Velem. Így az önismeret és az istenismeret egy
gyékényen árul! Sőt, egyik sem lehet meg a másik nélkül!
Szeretetemet irántad már sokszor kimutattam. Ez állapotszerű Bennem!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
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1689.
Kérdező: EGY NAGY ÉLMÉNYRŐL
Egy nagy élményben volt részem. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor csodálatosan jól érzed magad, olyankor mindig közvetlenül
mutatom ki irántad való szeretetemet. Az ilyen esetek mindig egy kicsit a
Mennyország előízét jelentik. Azért teszek ilyet, mert ezzel is biztosítani szeretném Irántam való hűségedet. Az istenélmények elsősorban erre valók! De
a földi élet nem erre való!
A Földre azért jöttél, hogy Nekem okozz olyan élményeket, amelyekben Én a te Irántam való szeretetedet élhetem meg. A Föld erre való! Igen.
Nagyon rövid ideig arra kell tenned a hangsúlyt, hogy kimutasd a szerető, irgalmas szolgálatod által, hogy szeretsz Engem. E rövid kis idő elmúltával aztán egy soha véget nem érő állapotban Én fogom kimutatni közvetlenül irántad való szeretetemet!
Kevés áldozatért már itt a Földön benső béke, utána pedig szavakkal ki
nem fejezhető, soha véget nem érő boldogság vár rád (Római levél 8;18)!
Az Én segítségem állandóan rendelkezésedre áll! Mindig biztosítom
számodra azt az erőt, amely szükséges ahhoz, hogy az irgalom rendjét vállald
életed kisugárzó állapotának.
Nem az, aki mondja: Uram, Uram!, tartozik Hozzám, hanem az, aki
szem előtt tartja azt, hogy amint Én irgalmas voltam hozzá, úgy ő is irgalmas
kell legyen azokhoz, akik irgalmatlanok vele szemben.
Nem arról van szó, hogy a rosszat jónak mondd, hanem arról, hogy
rossz akarat, tehát gyűlölet nem lehet szívedben senki iránt. Senkiről nem tudod, hogy milyen megterheltségeket hozott magával a Földre. Szankcionált
elítélésre senki emberfia nem kapott engedélyt! Ha valaki felett minden áron
ítéletet akarsz mondani, az csak te magad lehetsz. De ezzel is nagyon óvatosan kell bánnod! Bűnbánat igen, de bűntudat nem! Fájlalni szabad, sőt kell is
minden rosszat mindaddig, amíg bocsánatot nem kértél Tőlem, de rágódni
rajta nem szabad!
Arra törekedj, hogy a szereteted igazságban nyilvánuljon meg, az igazságod pedig szeretetben. Ennek megvalósítására gyakran kell kérned a tisztánlátás kegyelmét.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1690.
Kérdező: TÚL ZÁRKÓZOTT VAGYOK
1. Miért vagyok olyan zárkózott?
2. Min kell változtatnom?
3. Milyen karma köt az eltartottamhoz?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok a gátlások, amelyek benned vannak, csak akkor oldhatók fel,
ha megtanulsz relaxálni és kinyílni Felém! A Szentlélek a nyitottság Lelke!
Bizonyos gátlások fontosak és szükségesek ahhoz, hogy beszédedben
fegyelmezett és mértéktartó tudj lenni. Alkat kérdése is, hogy valaki mennyire nyitott vagy zárt, tehát karmikus, magaddal hozott adottság. De ez az
adottság is, mint minden adottság, csak akkor és annyiban indul el pozitív
irányban, amikor és amennyiben ura vagy ennek, és nem ez uralkodik rajtad!
Ezért kell megtanulnod relaxálni és kinyílni Felém!
A helyes ellazulás és megfelelő kinyílás lehetővé teszi számodra azt a
lelki fejlődést, amelyet bizonyos görcsök akadályozni tudnak.
2. Imaéleteden kell változtatnod! Meg kell találnod és tanulnod azt a
CSENDET, amelyben át tudod élni azt, hogy templom vagy! Lelkem temploma!
3. Nem mondanám karmának e kötődést! Ez inkább egy karmikus
adottságod következménye, de nem karmád! Karmikus adottságod pedig az,
hogy tisztázatlan benned a hit és a hiszékenység fogalma, tartalma. Amenynyiben ez kitisztul, annyiban oldódnak le lelkedről az emberi kapcsolatokból
adódó megkötözöttségek!
A benső szabadság életbevágóan fontos! Lelkem mindenkiben csak
annyiban tud működni, amennyiben valaki megteremti magában - Velem
együtt dolgozva - a szabadságot, vagyis azt a létállapotot, amelyben külső és
belső kényszer ellenére tenni akarja a Velem egyetértésben meglátott jót!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************
1691.
Kérdező: JÖVŐMRŐL
1. Mi a feladatom?
2. Eljutok-e Tibetbe?
3. Gyógyítok-e?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Van egy olyan feladatod, amit naponta kell elvégezned. Ennek pontos megfogalmazását reggeli imáidban kell megbeszélned Velem! Az esti
imáidban, ha visszatekintesz a napodra, akkor látni fogod, hogy mennyire
vettél komolyan Engem az elmúlt napon.
2. Ne Tibetbe akarj eljutni! Ahová el kell jutnod, ha Benned élek, úgyis
eljuttatlak. Te csak azt akard megtudni és megtenni, amit Én kívánok tőled.
Ha erre koncentrálsz, akkor megszenteled a jelentedet, és ezzel a jövőd alapját is. Se több, se kevesebb! Ez a te feladatod, mely egész életedre szól.
3. Szavaiddal is képes vagy gyógyítani, ha e szavak szívedből az Én
szívemen át hangzanak felebarátaid felé. A gyógyítás önmagában a hivatásos
orvosok kenyérkereseti foglalkozása. Az a gyógyítás, amely Tőlem származik, s általatok nyilvánul meg, csak eszköz! Eszköz arra, hogy ugyancsak általatok jobban megismerjenek és megszeressenek Engem az emberek. Aki
nem e célból gyógyít az Én nevemben, az visszaél nevemmel!
Használd gyógyító erőmet, mint eszközt arra, hogy jobban befogadjanak szívükbe Engem az emberek. Az Engem befogadás a CÉL! E nélkül
bármiféle gyógyítás mit sem ér!
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1692.
Kérdező: HISZEK BENNED URAM!
Bennem élsz! Segíts és figyelmeztess!
HANG: "Drága Gyermekem!
Örülök, hogy egymásra találtunk. Te azért találhattál meg Engem, mert
Én fáradhatatlanul kerestelek téged! Mivel hiszed, tudod, hogy benned élek,
ezért tudnod kell azt is, hogy Én soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát
ERŐM is benned él! Ha engeded erőmet magadban működni, akkor öntudattal tudod majd képviselni mindazt, amit Tőlem tanulsz.
Az öntudat nem gőg! Az öntudat olyan benső meggyőződés, amely
sziklaalappal rendelkezik mindaddig, amíg hordozója Rám hivatkozhat! Ezt
nehezen viselik el azok a gőgős emberek, akik bizonyos intézményesült hatalommal a hátuk mögött érzik csak magukat biztonságban. Sajnos, sokan
vannak ilyenek. Széles az út, és tágas a kapu, mely a romlásba vezet, s bizony sokan mennek be rajta (Máté 7;13)!
Amint egy rádió csak akkor veszi az adó adását, ha bekapcsolt állapotban van, úgy Én is csak akkor tudok állandóan segítségére lenni valakinek,
ha szíve állandóan bekapcsolt állapotban van Velem!
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Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
1693.
Kérdező: MA IS VAN KINYILATKOZTATÁS?
1. Jézussal a kinyilatkoztatás kora lejárt? Nem?
2. A magán-kinyilatkoztatásokat miért nem azok kapják, akikre vonatkozik?
3. A katolikus egyház hitét tanítja a HANG?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Istenben nincs változás! Még árnyéka sincs a változandóságnak (Jakab 1;17)! Ez azt jelenti, hogy Istennél semmi nem zárult le annak következtében, hogy bizonyos egyházi intézmények vezetői valamit lezártnak jelentenek ki. Én, Jézus, elmondtam nektek, hogy mindent átadtam, amit az Atyától
kaptam (János 15;15), de elmondtam azt is, hogy még sok mondanivalóm
volna, amit nem bírnátok elviselni, de majd elküldöm a Szentlelket, s Ő tovább tanít benneteket (János 16;12-13).
Ígéretem alapján szavaimból azt kell következtetnetek, hogy csupán
magjában kaptatok meg mindent Tőlem, és nem kifejtettségében. A Szentlélek az Általam hintett magokat kifejti az idő fonalán egészen az idők végéig,
de tanítása nem kerülhet szembe azzal a tanításommal, amit az evangéliumaimban felismerhettek.
Az, aki tanításomban a hangsúlyt arra teszi, és azt látja lényegnek, amit
ti tükör által homályban láttok, az éppen a lényeg mellett megy el, mint
ahogy el is ment minden intézményes egyház a lényeg mellett olyankor, amikor különböző hitvallású felebarátaitokat máglyákon égettetek el, törtetek kerékbe, zártatok börtönbe, ítéltetek halálra, száműzetésre, stb.
2. Amit te magán-kinyilatkoztatásnak nevezel, az a köztudatban teljesen pontatlan tartalmat hordoz. Igen, mert kivétel nélkül minden ember részesül magán-kinyilatkoztatásban olyankor, amikor lelkiismeretének hangjára figyel. A lelkiismeret szava Isten szava bennetek. Ez a szószerinti magánkinyilatkoztatás.
Amikor valakinek olyan szerepet adok, hogy lelkiismerete karizmává
minősül, vagyis megtisztítom, fölerősítem mások javára, akkor igenis legtöbbször nemcsak egy emberhez szólok Lelkem által, hanem sok emberhez
azáltal a médium által, akit Lelkem erre a szerepre kiválasztott.
3. A HANG-könyvek írója az egyike azoknak, akik a legtisztábban
képviselik a KATOLIKUS tanítást ma országotokban. Én, Jézus, nem enge102

dem, hogy hitvitákba bonyolódjék, pedig alkatilag nagyon hajlamos erre, s
néha át is lépi az Általam megengedett határt. Ilyenkor nem a szeretet és béke, hanem a szeretetlenség és békétlenség légkörét szenvedi. Ilyenkor igazán
csak ő tudja, hogy milyen lelki szenvedéseket kell szenvednie! Így ő is, amit
nem tanul meg szavaim által, azt szenvedésből tanulja meg! Így nevelem őt,
hogy a hangsúlyt arra az erkölcsi magatartásra tegye, amelyben főszerepe van
ennek a kijelentésemnek: "Szeressétek inkább ellenségeiteket" (Lukács
6;35)! E kijelentésem, sajnos, minden felekezetben hangsúlyárnyékba került,
pedig ennél lényegesebb mondanivalóm nincs, nem is volt és nem is lesz soha! Csak azok a médiumaim hitelesek, akik ezt hirdetik. Aki nem ezt hirdeti
- lehet az akár a római pápa -, az nem hiteles médiumom!
Ha fenti szavaimat megértetted, akkor mindent megértettél. Ha nem értetted meg, akkor nem értettél meg semmit!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
1694.
Kérdező: ÖNISMERETRŐL
1. Hogyan ismerem meg magamat legjobban?
2. Anyós-após problémámat hogyan tudom megoldani?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A helyes önismeret csak tárgyilagos tényeken alapulhat. Ez azt jelenti, hogy nem olyan vagy, amilyennek képzeled magadat, hanem olyan, amilyennek látnak téged mások cselekedeteid tükrében.
A helyes önismeret legtökéletesebb formáját az választja, aki állandóan
arra törekszik, hogy másért éljen. Az ilyen ember nem ér rá önmagával foglalkozni. Az ilyen emberrel tudok Én a legjobban foglalkozni.
Természetesen a napló írása, a reggelenkénti napi tervkészítés és az esti
számonkérés, szintén jó eszközök az önismeret fejlesztésére. De ez csak akkor igaz, ha Velem is komolyan foglalkozik az, aki az ilyen eszközök által
akar helyes önismeretre jutni.
2. E második problémád sem kívülről oldódik meg. Arra a látásra kell
eljutnod, mely szerint teljesen mindegy, hogy ők milyenek. Ehhez az út, hogy
amennyire rajtad áll, kerüld velük a kapcsolatot. Ha pedig elkerülhetetlen a
találkozás, akkor mindenféle magyarázkodást és azt az igényt, hogy ők magyarázkodjanak, kerülnöd kell úgy, hogy egyszerű, szerény, fegyelmezett jó
szándékot mutatva kell igazolnod szíved szeretetét, vagyis azt, hogy jóakarat
van benned!
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Mélyítsd magadban az, hogy Én mindig veled vagyok! Legyen benned
tudatos az, hogy érted vagyok veled! Ez az érted való jelenlétem annál erősebb, minél jobban te másokért vagy, másokért élsz! Én nagyon tudom szolgálni azt, aki másokat szolgál!
Megáldalak a BÉKE LELKÉVEL!
*******************************************************
1695.
Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI?
1. Lehetek-e karizmatikus csapat nélkül?
2. Jézus kegyelme alatt élek?
3. Jézus útját akarom járni.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a karizmatikus, aki olyan Lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúságtevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti
korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenélményben találkozik
Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső
erő által irányítva megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud
tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan
adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!
Lehet tehát csoport nélkül részesülni Lélekkeresztségben, de ennek az
élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti
kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte!
2. Aki szeret Engem, abban kialakítom saját otthonomat (János 14;23)!
Mivel ebből az állapotból ki is tudsz lépni, ezért nem mondhatok itt és most
konkrét választ kérdésedre! Az egészen biztos, hogy aki Velem akar élni, azt
Én nemcsak nem akadályozom ebben, hanem kifejezetten segítem erre! De a
Velem való élés nem szavakból áll csupán! Nem az, aki mondja nekem:
Uram! Uram! (Máté 7;21), hanem az, aki teljesíti Atyám akaratát, az él Velem! Atyám akarata pedig az, hogy megismerj Engem! Tehát tanulj!
3. Én azonos vagyok azzal a szeretet-úttal, melyet így fogalmazhatok
meg: soha nem ártani, mindig megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség van!
Ha ezt az UTAT járod, akkor jézusi úton vagy!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

104

1696.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM NAGYON SÚLYOS
1. Maradjak-e férjem mellett?
2. Mit kell tennem gyermekeimért?
3. Anyám egészsége helyre fog állni?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ez azt jelenti, hogyha valaki valakit elhagy, azt nem a Szentlélek irányítja. Nagyon fontos tudnod, hogy az elhagyás nem a külső, látható szinten valósul meg, hanem a belül, a lélek
szintjén.
Ha valaki lelkileg elhagyta a másikat anélkül, hogy Engem választott
volna, akkor az, akit elhagytak, már szabad! A józan ész ellen van az a gondolkodás, amely azt akarja rátok erőltetni, hogy akit elhagytak, az beszélje be
magának, hogy nincs elhagyva, tehát olyankor is legyen hűséges a másikhoz,
amikor a másik már nem is létezik számára. Tudomásul kell vennetek, hogy
nemcsak a halál képes véglegesen elszakítani az emberi kapcsolatokat, még
akkor is, ha azokat Isten kötötte egybe, hanem a kapcsolatokat alkotók egyénileg is képesek erre.
Kérdésedre a válaszom egyértelműen az, hogy mindaddig, amíg nem
világos előtted, hogy férjed lélekben téged már elhagyott, te nem hagyhatod
el őt. De ha elhagyott téged, ha már elszakította kapcsolatotok kötelékét, akkor nincs értelme magadra erőltetni azt, hogy e kapcsolat továbbra is éltethető részedről. Nem! Az a kötelék, amit az egyik elszakított, az a másik részéről elszakítottnak, tehát szabaddá váltságnak mondható. A katolikus egyház
nem egészen ezt az álláspontot képviseli!
A katolikus egyház azt képviseli, hogy csak ott valós az együvé nem
tartozás, ahol ez már kezdetben is ilyen volt, tehát már kezdetben sem akarta
az egyik fél e kapcsolatot felbonthatatlannak. Ezt viszont jogilag igazolni
kell tudni, ha a felek felbontottnak akarják ezt nyilvánítani, mert a katolikus
egyházban feltételeztetik az, hogy a házasfelek felbonthatatlan házasságot
akarnak kötni. Ennek ellenkezőjét tehát külső fórumon igazolni kell, ha szabadnak akarja tudni magát az, akit elhagytak!
2. Csak magadért kell tenned azt, hogy komoly idő- és szeretetelszámolást végezz! Gyermekeid számára nem elég, hogy hallják az igazságban megnyilvánuló szeretet hangját! Ők le is akarják olvasni életedről azt! Te
csak annyiban tudsz másokon segíteni, amennyiben magadon is tudsz!
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Minden szülő életfeladata az, hogy bensőleg, lelkében szabaddá váljék
gyermekeitől, mert csak szabadon tudja számukra nyújtani azt, ami Tőlem
jön! Elvtelenségeiteknek egyik legfőbb mutatója gyermekeitekkel való megkötözöttségetek. Ez azt jelenti, hogy legtöbbször bűnrészesei vagytok gyermekeiteknek. Minden olyan esetben, amelyben egy szülő magára vállalja
gyermeke helytelen magatartásának, viselkedésének következményeit, alkalmat ad gyermekének arra, hogy továbbra is felelőtlen maradjon.
Sajnos, még a keresztény felekezetekben is gyakran hallani azt, hogy
Én vállaltam bűneitek következményét, s szerintetek ez lenne a megváltás!
Pedig az ilyen felfogás inkább istenkáromlás, mint megváltás. Az a sors, amit
vállalnom kellett, és amiről azt mondtam, hogy nektek is vállalnotok kell,
éppen azt jelenti, hogy nem akkor szeretlek benneteket, ha kedvetekben járok, hanem akkor, ha a mennyei Atyám kedvében járok! Így kell nektek is
tennetek gyermekeitekkel. Nem nekik kell kedvükben járni, nem azon kell
törni fejeteket, hogy őket hogyan tudnátok jobbá tenni, hanem azon, hogy
Engem hogyan tudnátok egyre jobban megjeleníteni előttük. Hidd el, hogy
számukra is ez volna a legjobb, és természetesen a te számodra az egyetlen,
ami építő jellegű!
3. Édesanyád egészségével kapcsolatban látnod kell, hogy a testi
egészség mindig csak időszakos, tehát mulandó! A pillanatnyi testi egészség
az egyben felelősség is! Akkor jó szándékú valaki, ha elsősorban nem egészséges, hanem felelősségteljes akar lenni. Mindenkinek az a kötelessége, hogy
megtegye azt, amit megbír tenni. Amit nem bír megtenni, azt nem is kell
megtennie. Mindenki attól lesz boldog, ha ezt belátja, és erre törekszik! Senki nem lesz boldog attól, hogy testileg egy rövid időre - márpedig időtök nagyon rövid! - egészséges lesz!
Édesanyádnak is meg kell értenie, hogy abban kell megtalálnia benső
békéjét, vagyis boldogságát, hogy szeretetét kisugározza környezete felé úgy
és annyira, ahogy és amennyire képes erre! Tehát boldogságra kell törekednetek, és nem egészségre! Aki nem ebben az irányban törekszik alakítani gondolkodását, azon az Isten sem tud segíteni!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
1697.
Kérdező: HOGYAN IRÁNYÍTSAM A GYERMEKEKET?
1. Nehezen bírok a rám bízott gyermekekkel!
2. Szelídséggel mikor kell felhagynom a gyermekek érdekében?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor valakinek gyermekekkel kell foglalkozni, akkor ott csak a
következetes szigornak van helye! Vagy a gyermek uralkodik a tanárán, vagy
a tanár uralkodik a gyermeken! Szeretetre nevelni tömeget nem lehet sem
akkor, ha az a tömeg gyermekből áll, sem akkor, ha az a tömeg felnőttekből
áll! Szeretetre csak külön-külön lehet gyermeket is, felnőtteket is nevelni.
Most a nevelés alatt a rábeszélést értem.
Egy osztályban a tanárnak az a feladata, hogy a megfelelő tananyagot
bevasalja a tanulókon. E téren a módszer, mint mondottam, a következetes
egyértelműség, tehát olyan szigor, amelynek következtében egy osztály tudomásul veszi, hogy helytelen magatartásának, rájuk nézve, helytelen következménye van! Ilyenkor nem büntetésről van szó, hanem annak bemutatásáról, hogy a szeretet igazságban nyilvánul meg! Mégpedig abban az igazságban, melyben mindenki megkapja azt, ami magatartása következtében neki
jár, a nevelő megítélése alapján! Itt nem erkölcsi elítélésről van szó! Csupán
arról, hogy a felelősségre nevelés lényeges eszköze a felelősségre vonás!
2. A szelídség mindig kötelez! Nagyon szelíden is lehet egy tanulót
megbuktatni, nagyon szelíden is lehet egy tanulónak hazaírni, hazaküldeni és
az órát igazolatlannak minősíteni, nagyon szelíden is lehet valakit elküldeni
az igazgatóhoz, stb. Pedagógiából lehet ugyan bármikor műfelháborodást
produkálni, de ez nem ellentétes a szelídséggel, mert csupán a felszínen játszódik le ez a produkció!
Drága Gyermekem! Te nem vagy szeretetlen olyankor, ha ura akarsz
lenni a helyzetnek ott, ahol pontosan erre kaptad a megbízatást, ezért kapod a
fizetésedet!
Én akkor is szelíd szívű voltam, amikor jajokat kiáltottam a farizeusok
felé, amikor lesátánoztam Pétert, amikor kiűztem a templomból a kufárokat.
Igen, mert ezekben az esetekben szó sem volt arról, hogy nem szeretem őket,
hanem nagyon is arról volt szó, hogy utálatos volt Előttem magatartásuk. Ezt
nem tudtam másképpen kifejezni, csak úgy, ahogy kifejeztem! Ebben is példát adtam nektek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1698.
Kérdező: MI VAN GYERMEKEMMEL?
1. Hálás vagyok mindenért.
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2. Gyermekem nincs jó helyen?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hála szemeket nyit benned, és ennek következménye feltétlenül az,
hogy erősödik benned minden megpróbáltatás ellenére az Én békém! Tedd is
szokásoddá a hálaimákat! Nagyszerű eszközök ezek arra, hogy az események
Felém fordítsanak téged! Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Az a
szívem vágya, hogy mindannyian egyre jobban megismerjétek, felismerjétek:
szeretet az Isten!
2. Gyermeked nincs jó helyen addig, amíg félelmet keltő fantáziálása,
látása van. Te úgy tudsz segíteni neki, hogy igyekszel tudatosítani benne az
angyalok jelenlétét, akik vigyáznak rá is, és neki ezekkel kell kapcsolatot tartania. De a kapcsolattartás csak annyiban lesz valóság, amennyiben tudatosan
csak angyalokkal foglalkozik!
Két felnőtt között is, ha az egyik azt veszi észre, hogy a másiknak nem
ő az érdekes, hanem valami más, akkor ezt nagy szeretetlenségnek éli meg,
és joggal! Legyenek hát azok a jó angyalok az érdekesek gyermeked számára
is, a magad számára is, akik jelen vannak, akik veletek és értetek vannak jelen ott, ahol vagytok!
Arra kérlek szeretettel, hogy sem gyermekednek, sem másoknak ne az
ördöggel való foglalkozás legyen a fontos, hanem a Velem való foglalkozás!
Kétségtelen, hogy az ártó szellemek mindig zavart akarnak kelteni, de amint
az, aki szúnyogirtóval kente be magát, bár dünnyöghetnek körülötte a szúnyogok, ő nyugodt lehet, hogy rá nem szállnak, így vagytok ti is az ártó szellemekkel. Ha áldásomat kéritek magatokra, ha beöltöztök angyalaimba, tehát
szándékotokban felszítjátok azt a vágyat, hogy azt kívánjátok, hogy ők átjárjanak benneteket, akkor az ártó erők elgyengülnek körülöttetek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
1699.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!
1. Mi a célom a földi életben?
2. Házassági gondjaim vannak.
3. Hogyan kell jól szeretni?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az eddig megjelent HANG-kötetek bőven választ adnak minden kérdésedre. Ha át akarjátok alakítani életeteket úgy, ahogy erre Én felkértelek
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benneteket már kétezer évvel ezelőtt, akkor olvassátok el ezeket a könyveket,
és fogadjátok el a bennük megfogalmazott tanácsaimat. A boldogság nem
olyan sült galamb, amely bárkinek szájába repül, csak ki kell nyitnia a száját,
hanem olyan feladat felvállalása, amely Engem, mint UTAT vállal. Annak
érdekében, hogy ezt az utat megtaláljátok, nem elég egy-egy probléma megoldására rálátni. Persze ez is nagyon fontos. De a legfontosabb az, hogy átitatódjatok gondolataimmal, és így Én tudjak általatok gondolkodni, szólni és
cselekedni.
1. Én csak a legfőbb CÉLT tudom megmondani neked. E CÉL minden
Földre leszületett ember számára a szeretni tanítás! Az ehhez szükséges eszközök szinte naponta változhatnak. Én nem kínálok fel senkinek munkahelyet! Nem bábok, hanem felelős személyek vagytok! Minden imádság arra
való, hogy megbeszéljétek Velem, Atyámmal napi teendőiteket. Minden ima
arra való, hogy tudjátok meglátni, miért kell hálásaknak lennetek, tudjátok
megbánni, ha valami olyat tettetek, amit nem kellett volna, tudjatok tisztábban látni abban, amire aztán az áldásomat kérhetitek! Igen. Minden ima erre
való!
2. A házasság nem boldogításra való! Boldogítani csak Én tudlak benneteket, mert csak Nálam talál szívetek olyan megnyugvást, békét, amire teremtve vagytok! A házasság az önismeretnek egyik legalkalmasabb eszköze.
Minden házastárs TÜKÖR!, melyben egyre jobban megismerheti magát a
másik fél. Azt, hogy mennyire vagy türelmes, szolgálatkész, áldozatokat vállaló, fegyelmezett, irgalmas, megbocsátó, a másik keresztjén könnyíteni akaró, tehát azt, hogy ki is vagy tulajdonképpen, a házasságban nagyszerűen
meg lehet tanulni!
3. A helyes szeretetnek két összetevője van. Az egyik akarati, a másik
értelmi. Akarati, tehát tettrekészség az adás, a szolgálat, a másért élés szándékával. Értelmi, tehát okos felmérés szükséges atekintetben, hogy mire szorul rá az Én elgondolásom szerint az, akin segíteni akarsz. Szolgálni, adni,
másért élni anélkül, hogy felmérnéd az Általam is komolynak ítélt szükséget,
nemcsak nem szeretet, hanem kifejezetten bűnrészesség is lehet. Csak abban
szabad segítened másnak, akiben segítséged által remélhetőleg növekedni
fog a szeretet, tehát az okos másért élés! Aki nem ebben az irányban akar segíteni másokon, az az önzést táplálja szolgálatával a másikban.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1700.
Kérdező: MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?
1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.
2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?
3. Szeretem a magányt.
HANG: "Drága gyermekem!
1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod
Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Nekem ezt a kérdést. Most pontosítok.
2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha
teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amely számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha
tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi, buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet,
ZENÉMET hallgatják!
3. A magányban valóban nagyon tudom formálni egyéniségedet. Ezt jól
látod. Jól látod azt is, hogy csak akkor érdemes az általad említett gyülekezetet látogatnod, ha erre belülről érzel indítást. E nélkül bőven elég, ha a magányodban társalgunk egymással, és rendszeres templomba járó maradsz. Ha
a templomban esetleg az igehirdetés vagy más esemény kapcsán nyugtalanság ér, azt úgyis meg tudjuk beszélni magányodban egymással!
Te írtál egy imát, amelyet édesanyáddal együtt elmondva úgy gondolod, hogy megvalósul az Én gyógyító erőm hatása. Imád nagyon jó! De szeretném, ha kicsit javítanál rajta. E mondatod: "Ezért én hiszem, hogy meggyógyultam Jézus Krisztus nevében" jobb, ha így mondod: 'Ezért én hiszem,
hogy Jézus Krisztus nevében elindult bennem a gyógyulás az Ő szándéka
szerint!' Egy másik helyen: "Az Ő sebei által gyógyultam meg" helyett: ' Az
Ő sebei által indult el bennem az Ő szándéka szerinti a gyógyulás!'
Azért tartom fontosnak ezt, mert az a legjobb, ha nem ti akarjátok
meghatározni az időket! Jobb, ha Rám bízzátok ezt. Egy beteg nemcsak önmaga miatt beteg, hanem mások miatt is! Egy egészséges ember nemcsak
önmaga miatt egészséges, hanem mások miatt is. Ezért amint nem szoktatok
pár számmal nagyobb cipőt, ruhát venni senkinek, főleg ha felnőtt, mondván,
majd belenő, éppen így jobb, ha Rám bízzátok a méretet, vagyis azt az időt,
ami a legoptimálisabb a betegnek, környezetének egyaránt!
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Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon vágyódom
arra, hogy az Általam közölt benső békét ápoljátok magatokban!
Megáldalak azzal a BÖLCSESSÉGGEL, amelynek tartalmát leírtad leveledben!
*******************************************************
TARTALOMJEGYZÉK
szám
1589. ELŐSZÓ
1590. Kérdező: HOZZÁD KIÁLTOK URAM!
1. Hallod hangomat? 2. Jézustól kaptam az önfeláldozásra felszólító levelet? 3. Vétettem-e a Szentlélek ellen?
1591. Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST KÉREK!
1. Jó úton haladok-e? 2. Kijutok-e jelen gondjaimból? 3. Gyermekeimet jól
kezelem?
1592. Kérdező: IMÁDKOZUNK ÉS BÖJTÖLÜNK
1. Minden hétfőn imaórát tartunk. 2. Minden hétfőn kenyéren és vízen böjtölök.
1593. Kérdező: KICSODA JÉZUS?
1. Jézus csak részben utasítja vissza az "ördög" vádat. 2. Jézus hogyan fia
Dávidnak, és hogyan ura?
1594. Kérdező: JÉZUS ISMER ENGEM
1. Látod gondolataimat? Hallod imáimat? 2. Miért látok rendkívüliségeket?
(Pl. a szőnyegen lábnyomok) 3. Lesz-e munkahelyem?
1595. Kérdező: MINDENÜTT MEG LEHET TÉRNI!
Komolyabban kell vennem elítélésemet?
1596. Kérdező: JÓ TANULÓ SZERETNÉK LENNI!
1. Szeretnék megtanulni jól szeretni. 2. Kapcsolataimról szeretnék véleményt, eligazítást kapni. 3. Honnan tudom, hogy mi az én feladatom?
1597. Kérdező: SZÁMOMRA MI A LEGFONTOSABB?
1. Mi szolgál legjobban lelkem épülésére? 2. Hogyan segíthetek barátnőmön?
1598. Kérdező: KERESEM A HELYEMET!
1. Mi a feladatom? 2. Melyik foglalkozás, munkahely való nekem legjobban? 3. Társkapcsolatról szeretnék hallani!
1599. Kérdező: SEGÍTSÉGRE SZORULOK!
Erőt és bíztatást kérek, várok!
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1600. Kérdező: URAM, NEM VAGYOK MÉLTÓ...
1. Érdemtelenül sok kegyelmet kaptam! 2. Amit a látók látnak, annak mi a
jelentősége? 3. Összefüggésben van találkozásom azzal, akivel közös a sorsunk?
1601. Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL
1. A csukott szemmel látott szimbólumoknak mi a jelentése? 2. Anyámra
kérem Jézus áldását!
1602. Kérdező: TÚL NAGY A KERESZTEM!
1. Fiam nehéz természetű. 2. Leányom idegproblémával küzd. 3. Sok terhet
vállalok magamra.
1603. Kérdező: TESTVÉREMRŐL, JÖVŐNKRŐL
1. Testvérem házassága miatt aggódom. 2. Lesz valaha gyermekünk?
1604. Kérdező: MIT KELL HINNI?
1. Hinni kell azt, ami Medjugorjében történik? 2. Sükösdi események mögött ki áll? 3. Egy papot felfüggesztett a bíboros, mert Bulányi elveit vallja.
A világi papok szerzetbe vonulnak, templomok üresen állnak.
Ennek így kell lennie? Szekták, reinkarnáció. Mi az igazság?
1605. Kérdező: KIVÁLASZTOTT VAGYOK?
1. Tanulni akarok. 2. Fontos küldetésre vagyok kiválasztva?
1606. Kérdező: ROSSZUL BÁNNAK VELEM!
1. Gyermekeim nem úgy bánnak velem, ahogy illik! 2. Isten visszaadja
gyermekeimnek azt, amit velem tettek. 3. Mit vétettem gyermekeim ellen?
1607. Kérdező: MAGAMRÓL, TESTVÉREIMRŐL
1. Testi-lelki gyógyulásra számíthatok-e? 2. Mi lesz a sorsuk testvéreimnek?
1608. Kérdező: SKIZOFRÉNIÁS VAGYOK!
Nagyon szeretem Jézust! Sok butaságot csináltam skizofrén állapotban. Mi
a teendőm?
1609. Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL
1. Álmomban közlést kaptam: " Aki ilyen szépen fejlődik, miért nem szereti az ISTENT?" 2. Egy másik álmomat is szeretném értékeltetni!
1610. Kérdező: NÉHA FÉLEK JÉZUSTÓL
1. Féltem Jézushoz fordulni! 2. Egyszer az Atyához fordultam, és Ő megváltoztatott! 3. Nagy boldogságra ébredtem egyik éjjel!
1611. Kérdező: ANYÁM ENGEM ROSSZUL SZERET
1. Anyám szeretete elrabolja szabadságomat. 2. Elég az, ha csak imádkozom azért, hogy önálló legyek?
1612. Kérdező: LEHET VALLÁS NÉLKÜL HITELES VALAKI?
1. Fájnak bűneim! 2. Nem vagyok és nem is akarok vallásos lenni! 3. Szeretnék hiteles ember lenni!
1613. Kérdező: MEDDIG LESZ VELEM JÉZUS?
Jézus velem lesz válóperemben? Én nem vagyok vitaképes!
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1614. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI, HALLANI!
1. Szüleimmel élek. Ez megkötözöttség? 2. Túl erős az igazság érzetem!
3. Honnan tudom, hogy mi jön Tőled?
1615. Kérdező: NEM AKAROK BŰNRÉSZES LENNI!
1. Mi van elhalt szüleimmel? 2. Hagyatéki problémát okoz egyik testvérem.
3. Mikor válok bűnrészessé?
1616. Kérdező: KARMIKUS A FÉLELMEM?
1. Növekedni szeretnék a szolgáló szeretetben! 2. Fóbiám karmikus?
1617. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Jézus csak akkor jelenik meg álmomban, ha figyelmeztet? 2. A kapott
üzenetek Jézustól jöttek életembe? 3. Visszatérő álmom 1666.
1618. Kérdező: EGY OLVASHATATLAN LEVÉLRŐL
Kedves Asszonyom! Sajnos, nem tudom elolvasni levelét, és hiába kértem
meg erre másokat, mások sem tudták. Így függetlenül levelétől én kérdezem
a HANG-ot Önről.
1619. Kérdező: ELZÜLLÖTT A GYERMEKEM!
Züllött gyermekemért könyörgöm!
1620. Kérdező: A KÉPZELET JÁTSZIK VELEM?
1. Jó úton járok? 2. Képzelődöm, vagy valóban látomásaim vannak?
1621. Kérdező: JÉZUSOM! SZEMBESÍTS MAGADDAL!
1. Hogyan szembesülhetek Jézussal? 2. Nem tudom magamat megértetni
senkivel. 3. Jól gondolkodom a hipnózisról?
1622. Kérdező: NINCS MEGFELELŐ ÖNURALMAM!
Nem vagyok ura energiáimnak.
1623. Kérdező: SOK KÉRDÉS KAVAROG BENNEM
Rengetek kérdés van benne. A HANGRA bízom a választ.
1624. Kérdező: A VALLÁSOK KÖZÖTT MI A KÜLÖNBSÉG?
1. Mennyivel más a keresztény vallás tanítása, mint a többi? 2. Krisztus
megváltó szerepét jól értelmezem? 3. Jó-e az Istenképem?
1625. Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK. MIÉRT?
1. Mi a földi szerepem? 2. Miért vagyok gátlásos?
1626. Kérdező: ANYAGI, ERKÖLCSI PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Anyagi problémával küzdünk. 2. Szeretnék a természetgyógyászat felé
elindulni! 3. Kihalt belőlem a szeretet.
1627. Kérdező: BENSŐ SZORONGÁSAIM VANNAK
1. Félek autót vezetni! 2. Vágyam az, hogy vidékre költözzem. Istentől van
ez? 3. Elhunyt édesanyámtól kaphatok üzenetet?
1628. Kérdező: MIKOR LESZ FÖLDRENGÉS?
1. Igaz, hogy 1997 július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?
2. Isten országát akarom építeni minden áron!
1629. Kérdező: IDEGBETEG VAGYOK
Régóta idegbeteg vagyok. Férgeket látok, szagokat érzek, szúrásokat és
egyéb jeleket látok magamon, mozgásom korlátozódik és ezeknek nem tudom az okát!
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1630. Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
1. Nagyon szeretnék meggyógyulni! Mit kell tennem ennek érdekében?
2. Nehéz anyagi helyzetemből ki tudok-e kerülni? 3. Szeretném felnevelni
családomat!
1631. Kérdező: VÉLEMÉNYEKET KÉREK!
1. Egy kultúrtörténeti Társaságról kérek véleményt! 2. Hamvas Béláról kérek véleményt! 3. Segíthetek "áldás-mantrával"?
1632. Kérdező: MIT JELENT MEGBOCSÁTANI?
1. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem fáj a megbántás? 2. Merre kell elindulnom?
1633. Kérdező: NINCS SZÓ INKARNÁCIÓRÓL A BIBLIÁBAN
1. A Szentírásban nem olvastam inkarnációról. 2. Mit jelent e szó: karma?
3. Szóljak bele leányaim erkölcsi életébe? Talán nem jól szeretem őket?
1634. Kérdező: KIÉRDEMELHETŐ A KEGYELEM?
Hogyan érdemeltem ki a kapott kegyelmeket?
1635. Kérdező: CSAK A SEGÍTSÉGEMET AKARJÁK, DE ENGEM NEM
1. Miért csak akkor ragaszkodnak hozzám egyesek, ha segítek? 2. Unokáim
lelkére szeretnék hatni! 3. Meghalt szeretteimről szeretném tudni, mi van
velük!
1636. Kérdező: IDEGEN LÉNYEK LÁTOGATNAK
1. Zavaró számomra, hogy idegen lények látogatnak. 2. Szeretnék hasznos
munkát végezni! 3. Szeretném rendezni életállapotomat!
1637. Kérdező: AZ IMÁRÓL
1. Elég, ha kötött imának csak a Miatyánkot mondom? 2. Ha magamnak
mondok vigasztaló szavakat, az Tőled jön? 3. A HANG gondolatait szabad
közvetítenem?
1638. Kérdező: FÉRJEM ALKOHOLISTA
Alkoholista férjemtől féltem gyermekeimet. Mit tegyek?
1639. Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!
Mi a véleményed rólam?
1640. Kérdező: NEM AKAROK FÁJDALMAT OKOZNI!
1. Szavaimmal bántom környezetemet. 2. Egy álom hatására időnként gátlásos vagyok.
1641. Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK!
1. Mire figyelmeztet betegségem? 2. Milyen foglalkozás lenne számomra
megfelelő? 3. Párkapcsolatról, barátságról kérek véleményt!
1642. Kérdező: ÉRDEMES TEOLÓGIÁRA JÁRNI?
Járjak teológiára?
1643. Kérdező: MIÉRT VAN MEGKÖTÖZÖTTSÉGEM?
1. Jó úton jár a csoport, ahová járok? 2. Miért ragaszkodom valakihez jobban, mint bárkihez? 3. Isten akarja, hogy megkeresztelkedjek?
1644. Kérdező: FÉRJEM ATEISTAKÉNT HALT MEG
Hatékonyak voltak imáim ateista férjemért, aki meghalt?
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1645. Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ FELEKEZETEKHEZ TARTOZUNK
Az egyik gyermekem nem hisz. A másik a Szabad Keresztényekhez tartozik. A harmadik Jehova tanúja lett. Férjem református, én katolikus, öreg,
beteg ember vagyok.
1646. Kérdező: HOL TARTOK?
1. Megkaptam a prófétaság lelkét? 2. Valóban elvágtam az égi csatornát?
1647. Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
1. Véleményt kérek önmagamról! 2. A gyógyulásnak mik a feltételei?
3. Földi mesterem van-e?
1648 Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Egy nagy falat építettem álmomban, ami összedőlt, de nem temetett maga alá senkit. 2. Halott férjem segítséget kért tőlem. Imádkoztam érte.
1649. Kérdező: TÖBB GYÓGYÍTÓ ENERGIÁRA VAN SZÜKSÉGEM
1. Jó úton járok? 2. Szeretnék nagyobb gyógyító energiához jutni!
1650. Kérdező: ELLENE MONDOK A SÖTÉT ERŐKNEK!
Sötét erők kezdenek uralkodni rajtam, rajtunk!
1651. Kérdező: CSŐD SZÉLÉN ÁLL ORSZÁGUNK
Családom és egész országunk anyagi és erkölcsi csőd szélén áll!
1652. Kérdező: MAGAMRÓL ÉS EGY KICSIT A POLITIKÁRÓL
1. Harcoljak, vagy várakozzak? 2. Tudok-e segíteni gyermekemnek?
3. Első királyunk helyesli számunkra az Európai Uniót?
1653. Kérdező: KATASZTRÓFÁKRÓL ÁLMODOM
1. Miért álmodom katasztrófákról? 2. Hol tértem le az ÚTRÓL? 3. Hogyan
lehet embereket Istenhez vezetni?
1654. Kérdező: ÉLŐ-E A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL?
1. Valóban kapcsolatban állok Jézussal? 2. Ki a szellemi vezetőm? 3. Jézustól kapott meditációim hitelesek?
1655. Kérdező: BÖRTÖNBEN IS LEHET ÚJJÁ SZÜLETNI?
1. Újjászülettem-e? 2. Gyógyíthatok-e máskor is itt a börtönben? 3. Édesapám szólhat hozzám?
1656. Kérdező: A GONDVISELÉS EGYBEN PASSZIVITÁS IS?
Mi a helyes: teljesen a Gondviselésre hagyatkozás, vagy nekem kell magamnak lépni?
1657. Kérdező: NEHEZEN VISELEM A MAGÁNYT
Férjem meghalt. Társra vágyom! Engedélyezve van ez?
1658. Kérdező. NINCS ELÉG ÖNBIZALMAM
1. Egyéniség és személyiség között mi a különbség? 2. Mitől van a kisebbségi érzés? 3. Nem ellentmondás, ha segítek mást lelkiismerete szerint élni,
ugyanakkor nem vállalhatok vele bűnrészességet?
1659. Kérdező: FÁRASZTANAK KÖRÜLMÉNYEIM
1. Nehezen viselem el környezetemben a zajokat. 2. Nehezen viselem el
munkahelyemen a bezártságot.

115

1660. Kérdező: FOGALOM-TISZTÁZÁST KÉREK!
1. Mik a dimenziók? 2. Van-e összefüggés a dimenziók és a csakrák között? 3. Különböző dimenziókkal hogyan lehet kapcsolatot teremteni?
1661. Kérdező: VÁROM AZ ÉG SEGÍTSÉGÉT
1. Bűneimre kérek bocsánatot! 2. Égi segítséget kérek magam és enyéim
számára! 3. Kérek egy szentmisét egy meghalt jó emberért!
1662. Kérdező: ERŐT ÉS BÁTORÍTÁST KÉREK!
Bűneimre bocsánatot, környezetem szenvedéseire enyhülést kérek!
1663. Kérdező: LEHET BELŐLEM PAP?
Pap szeretnék lenni!
1664. Kérdező: NEM CSAK MAGAMÉRT KÖNYÖRGÖM
1. Világosságot kérek! 2. Társam lelkét gyógyítsd meg! 3. Bűneimre kérem
a bocsánatodat!
1665. Kérdező: SEGÍTSÉGEDRE SZORULUNK!
Uram! A Te segítségedet kérem mindannyiunkra!
1666. Kérdező: TÁRSAMMAL IS TÁRSTALAN VAGYOK
Társam nem segít. Mit tegyek?
1667. Kérdező: SZERETNÉK JÓL ÉLNI!
1. Szellemi segítőm hangját hogyan hallhatom? 2. Miért nincs megfelelő
munkám? 3. A mélyből jövő csuklás mit akar jelezni?
1668. Kérdező: MI LESZ VELÜNK?
1. Kisfiamnak fog valami baja történni? 2. Együtt maradunk élettársammal? 3. Apám nem fogad el. Mit tegyek?
1669. Kérdező: SZÁNDÉKOM SZERINT LESZEK BOLDOG?
A boldogság után vágyam teljesül e szándékom szerint?
1670. Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! MI ENNEK AZ AKADÁLYA?
1. Mire figyeljek fejlődésem érdekében? 2. Egy szellem-hölggyel beszélgettem álmomban, majd egy Fény jött felém. Ahogy növekedett bennem a
szeretet úgy jött felém. 3. Van vagy nincs duál?
1671. Kérdező: MI A NYELVEKEN-SZÓLÁS?
A nyelveken szólásról szeretnék hallani!
1672. Kérdező: JÓ, HA KÜLÖNC VAGYOK?
1. Házasságom zsákutcába jutott. Van kiút? 2. Többeket meghökkent,
életmódom, táplálkozásom. 3. Mit tehetek szüleimért?
1673. Kérdező: MIÉRT ZAVARÓ MOST BENNEM A HANG?
Régebben szólt bennem egy tiszta HANG. Most pedig zavaró e hang bennem.
1674. Kérdező: SZERETNÉK JÓL MEDITÁLNI!
1. Csak Jézus útját akarom járni. 2. Hogyan kell jól meditálni? 3. Hogyan
segíthetek magamon, másokon?
1675. Kérdező: ÚJJÁ SZÜLETTEM?
1. Gyakran elfog a sírás. 2. Álmaimról s egy csodálatos Nap-csodáról
3. Újjászületésem befejődött-e már?
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1676. Kérdező: BENSŐ BIZONYOSSÁGRA VÁGYOM!
1. Kaphatok információt a GYÓGY-KÖZPONTTAL
kapcsolatban? 2. Van bennem elbizonytalanodás. Jogos ez? 3. Mi segíthet
további fejlődésünkben?
1677. Kérdező: HIGGYEK A JÓSLÁSBAN?
1. Igaz az, amit jósoltak nekem? 2. Jó az út, amin elindultam? 3. Valóban el
kell hagynom hazámat?
1678. Kérdező: ÖSSZEFOGLALÓ HÁROM KÉRDÉS
1. A karmáról 2. Jézushoz tartozom? 3. Beavatásokról
1679. Kérdező: GYERMEKEIMNEK HOGYAN SEGÍTHETEK?
1. Mi a feladatom a Földön? 2. Leányom rövidlátó. Lehet ezen segíteni
természetes úton? 3. Fiam soványsága nem veszélyes?
1680. Kérdező: JÉZUS BÉKÉJÉT SZERETNÉM!
1. A bennem lévő béke Jézustól van? 2. Akire általában felnéztem, nem ért
velem egyet.
1681. Kérdező: SZERETETLENEK VAGYUNK EGYMÁSHOZ
1. Férjem és anyám nem tudják szeretni egymást. 2. Gond a házasélet!
1682. Kérdező: NAGY A KORKÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜNK
Kössek-e házasságot nálam tíz évvel fiatalabbal?
1683. Kérdező: BENSŐ NYUGTALANSÁG GYÖTÖR
1. Nincs bátorságom egy vallás mellett sem tanúskodni. 2. Bánt, hogy nem
tettem meg mindent apámért. 3. Megbuktam az életvizsgákon.
1684. Kérdező: NEM VAGYOK ELÉG BÁTOR ÉS BÖLCS
1. Két ember békétlenségét hogyan tudnám megszüntetni? 2. Miért ragaszkodom ahhoz, akiről tudom, hogy nem való hozzám? 3. Mire kell legjobban odafigyelnem?
1685. Kérdező: AKIK NEM SZÜLETHETTEK MEG, TUDTÁK EZT ELŐRE?
1. Miért nem találunk meg Téged mielőbb? 2. Az abortuszban elhaltak tudták, hogy nem jönnek világra? 3. Kérem áldásodat szeretteimre!
1686. Kérdező: JÓ AZ, HA VAN HÁZI-OLTÁROM?
1. Tanácsokat, útmutatást kérek! 2. Kézrátételes gyógyításokról kérek véleményt! 3. Házi oltárról kérek véleményt!
1687. Kérdező: FELADATOMRÓL
1. Mi a feladatom társaságunkban? 2. Szolgálatom Istennek tetsző?
3. Gyermekemet bevonhatom a "tanultak" körébe?
1688. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL, JELENSÉGRŐL
1. Álmaimról, egy jelenségről kérdezem a HANG-ot. 2. Jó úton járok?
1689. Kérdező: EGY NAGY ÉLMÉNYRŐL
Egy nagy élményben volt részem. Miért?
1690. Kérdező: TÚL ZÁRKÓZOTT VAGYOK
1. Miért vagyok olyan zárkózott? 2. Min kell változtatnom? 3. Milyen karma köt az eltartottamhoz?
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1691. Kérdező: JÖVŐMRŐL
1. Mi a feladatom? 2. Eljutok-e Tibetbe? 3. Gyógyítok-e?
1692. Kérdező: HISZEK BENNED URAM!
Bennem élsz! Segíts és figyelmeztess!
1693. Kérdező: MA IS VAN KINYILATKOZTATÁS?
1. Jézussal a kinyilatkoztatás kora lejárt? Nem? 2. A magánkinyilatkoztatásokat miért nem azok kapják, akikre vonatkozik? 3. A katolikus egyház hitét tanítja a HANG?
1694. Kérdező: ÖNISMERETRŐL
1. Hogyan ismerem meg magamat legjobban? 2. Anyós-após problémámat
hogyan tudom megoldani?
1695. Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI?
1. Lehetek-e karizmatikus csapat nélkül? 2. Jézus kegyelme alatt élek?
3. Jézus utját akarom járni!
1696. Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM NAGYON SÚLYOS
1. Maradjak-e férjem mellett? 2. Mit kell tennem gyermekeimért? 3. Anyám egészsége helyre fog állni?
1697. Kérdező: HOGYAN IRÁNYÍTSAM A GYERMEKEKET?
1. Nehezen bírok a rám bízott gyermekekkel! 2. Szelídséggel mikor kell
felhagynom a gyermekek érdekében?
1698. Kérdező: MI VAN GYERMEKEMMEL?
1. Hálás vagyok mindenért! 2. Gyermekem nincs jó helyen?
1699. Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!
1. Mi a célom a földi életben? 2. Házassági gondjaim vannak. 3. Hogyan
kell jól szeretni?
1700. Kérdező: MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?
1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom. 2. Honnan tudom, hogy bizonyos
képességem karizmává lett? 3. Szeretem a magányt.
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben,
egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú.
Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte.
1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató.
1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott
és Nagy-Budapest területén.
1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon.
1977-től nem kap engedélyt önálló működésre.
1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987ig.
Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon
egy pillanat alatt meggyógyul.
Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a Váci
Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez.
Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények gondolatait ismeri fel.
E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza.
"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea
kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" ( HANG )
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