
Áldásom olyan, mint a tavaszi Nap ragyogása.
Ahol kitárt ablakra talál, 

ott bearanyozza a szobákat. 
Ahol zárt, lefüggönyözött ablakokra lel, 
ott is jelen van, és várakozik mindaddig, 

amíg be nem bocsátják. 

HANG – 1602

Az egészen biztos, hogy hatékonyan 
szeretni tanítani csak szeretettel lehet. 
A szeretet pedig olyan jóakarat, amely 

akkor is teszi azt, amit tennie kell, 
ha nehézségekbe ütközik. A szeretni tanítást

tedd életállapottá a magad számára. 

HANG – 2804

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

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

élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma
(simogatását megtisztítom, fölerősítem annak
javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese). 

HANG – 278 

Az önző ember az önzés tárgyától 
várja élete boldogulását. 

Ha az önzés nem válik szenvedéllyé, általában
könnyebben kezelhető magatartásmód. 

A józan ész, a hibák belátása 
ilyenkor csodákra képes. 

 HANG – 4675  

Kedvességed által kell 
örömforrásává válnod mások számára, 

ha hiszed, hogy benned élek. 

 HANG – 642 

Amint a hegymászók összekötik egymással
magukat – hogyha az egyik megbillen, 

akkor a többi segítse őt visszabillenni –, 
úgy kell nektek is a Szentlélek által szőtt

szálakkal egymásba kapaszkodnotok, 
hogy hűségesek tudjatok maradni 
egymáshoz és Hozzám az Úton!  

HANG – 3103 

     
Az állat minden életmegnyilvánulása két

ösztönre vezethető vissza. 
Az ön- és a fajfenntartás ösztönére. 

Éppen azért nincs örök életük, 
mert nincs értelme létüknek, 

amikor e két ösztön felbomlik. 

 HANG – 304

Ha tehát Hozzám tartozol, 
akkor egy vagy Velem, mert ugyanaz a Lélek

éltet téged is, mint Engem. 

Tudnod kell magadról, hogy semmi vagy
Nélkülem, és minden vagy Velem! 

 HANG – 672, 2668

Alázatos az, aki mindent vállalva pillanatnyi
meggyőződéséért, nyitott Felém a Tőlem

felkínált esetleges jobb elfogadására. 

Azt szoktátok mondani, hogy a gyakorlat teszi
a mestert. Ez így igaz. 

HANG – 130, 222

Minden kritikát végy komolyan, 
és fogadd el mindegyiket olyan vésőnek, 

amely faragni akar téged.  

HANG - 2773
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