
A földi élet nem egy vidám, könnyed séta 
a boldog örökkévalóság felé, 

hanem a szenvedések kohójában kitisztult
önzetlen szeretet kialakításának ideje.

 
                                                                     HANG – 4336. Fö

Csak azt a fogadalmat helyeslem, 
amelyet valaki valami rossz ellen tesz, 

és nem azt, amit egy jó mellett. 
Ennek magyarázata az, hogy minden jónál 

lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja 
a jó mellett tett fogadalom. 

                                                                    HANG – 4398. Fö 

Mindenben van valami jó akkor is, ha az a jó
nincs egyértelműen akkor, ott éppen kifejtve.
Mindaddig, amíg az igazadat akarod igazolni

magad előtt és mások előtt is, erkölcsileg
leállítod magadban azt a fejlődést, amely a
benső béke irányában lendíthetne előre. 

                                                                         HANG – 4579. Fö 

Óvakodnod kell a két nagy rablótól. 
A múlttal és a jövővel való foglalkozástól. 

E kettő pontosan azt rabolja el tőled, 
ami a legfontosabb: a jelent! 

                                                                  HANG – 4617. Fö

Az önuralom hiánya mindig azt mutatja, 
hogy magatok helyett 

másokon akartok uralkodni. 

                                                              HANG – 4648. Fö

Az él szabadságban, 
aki minden külső és benső kényszer ellenére

képes gondolni, mondani és tenni 
a meglátott jót. 

                                                                     HANG – 4708. Fö

A Mennyország, vagyis a szeretet világa, 
és a pokol, vagyis a szeretetlenség világa 

között nincs közvetlen átjárhatóság. 
A kapu ide is és oda is a földi világ. 

Itt van az a hely, ahol befogadhatsz Engem, és
itt van az a hely, ahol megtagadhatsz Engem.

                                                                        HANG – 4734. Fö  

Nem a tévedésektől akarlak megóvni
benneteket, hanem a rossz szándéktól! 

A szándék kizárólag a ti kezetekben van!
Felétek való kiszolgáltatottságom rajtatok,

szándékotokon áll!

                                                                      HANG – 4744. Fö 

Nem tudsz megfelelni szüleidnek, rokonaidnak
és Nekem is. Nem, mert az Én akaratom nem

mindenben egyezik meg az ő akaratukkal. 
Én azt akarom, hogy Rám hallgass, hogy
benned élhessek, hogy általad is szebb 

lehessen a világ, ők pedig azt akarják, hogy
rájuk hallgass, hogy szebb legyen az ő életük. 

                                                                       HANG – 4744. Fö

A Föld magában hordja lehetőségként a
Mennyországot és a poklot is. 

Egyetlen eszköz arra, hogy kiderüljön, 
mi van a szívekben, mi a szívetek szándéka. 

                                                                    HANG – 4763. Fö

                                                                                                                                                    

HANG – Földi élet 4


