
Nincs elmúlás! 
Csak átváltozás, csak megváltozás van 

(Jn 11;26). 

                                                                 HANG – 1631. Ha

Meg kellene tanulnotok, hogy a hosszú élet 
nem jobb, mint a rövid élet, és a rövid élet 
nem rosszabb, mint a hosszú élet! Amint a

repülőgépet a szakértők olyan kifutópályára
helyezik, ami neki megfelel, ugyanígy a földi
élet kifutó pályája pontosan megfelel annak 
az életnek, amelynek Hozzám kell szállnia. 

                                                         HANG – 1786. Ha

Akit te a halál angyalának nevezel, az
tulajdonképpen a te őrangyalod! 

Ő mindent megtesz a te földi életedben érted,
hogy a vele való színről színre történő

találkozás az örök boldogságod 
kiteljesedésének folytatását jelentse!

                                                     HANG – 2256. Ha

Amíg úgy látom, hogy szüksége van
környezetednek a te szeretetedre, 
és arra, hogy ők is növekedjenek 

az irántad való szeretetben, 
addig a Földön kell maradnod.     

                                                      HANG – 2443. Ha

A halál olyan ébredés, amely feltétlenül
kifizethető számlát nyújt be mindenkinek. 

Ha fájdalmak várnak rád, 
akkor ez fog megnyugtatni: 

megérdemeltem, mivel magam akartam ezt! 
Ha örök fénybe öltözöl, akkor ezt fogod

mondani: minden kegyelem!
                                                                     HANG – 2648. Ha

A halálon inneni élet a halál utáni élethez
mérten olyan, mint az alvó állapot az

ébrenléthez viszonyítva. 
A halál utáni élet egy igazi ébredés ahhoz
képest, amit a Földön ébrenlétben éltek. 

                                                                 HANG – 3166. Ha

Aki pedig már elment, 
egy olyan fénybe került, 

amely tökéletes önismeretre juttatja őt, 
és ez fogja meghatározni további sorsát. 

                                                                 HANG – 4299. Ha

Természetesen pokol nemcsak a Földön van!
Az, aki a földi életében poklot hord magában, 

a halála után a pokol fogja 
őt magában hordani! Isten nem oka, 

hanem feltétele a pokolnak.    

                                                                   HANG – 4434. Ha 

A halál után a megholtak, tehát az örökké élők,
feltétlenül azt választják, ami számukra a

legmegfelelőbb! A halál után mindenki maga
dönti el, hogy mi a legjobb a számára! 

Még az elkárhozottak is 
„jobban érzik magukat a pokolban”, 

mint éreznék magukat a Mennyországban! 
                                                                     HANG – 4719. Ha

Előttem fogtok számot adni, hogy teremtő
fényemben felismerjétek saját árnyékotokat. 

De akkor sem Én ítéllek meg benneteket, 
hanem az Ige, amit szóltam. 

Saját cselekedeteitek tükrében fogjátok 
meglátni valódi önmagatokat, 

és megy mindenki oda, ahová való! 
                                                                       HANG – 4763. Ha 
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