
Minden félelem gyökere a halálfélelem.
Nem elég megbarátkozni a halálfélelemmel,
de egyenesen várni és vágyni is kell arra a

pillanatra, amit ti halálnak neveztek, mivel ez
lesz az a pillanat, amikor a végtelen Szeretettel

színről színre találkozhattok.

HANG – 2648

Isten nem darabolható, mint a világ anyagi léte.
Isten nem függetleníthető az anyagi világtól,

mivel Ő tartja azt létben. Amint a te gondolatod
sem függetleníthető tőled, a gondolkodótól!

A szellem világában a te napi küzdelmeid,
hűséges próbálkozásaid is

égi otthont építenek örökéleted számára.
HANG – 4186, 1251 

A szeretet az adás boldogságában nyilvánul
meg! Minél többet adsz, annál boldogabb leszel,

és minél boldogabb leszel, annál többet fogsz
adni, mert megéled azt a csodát,

hogy aki az életéből Nekem ad valamit,
azt Én megszázszorozva adom vissza neki! 

HANG – 4764

Fénynek jöttem e sötét világba.
Mindaz, aki fényben akar élni, az Hozzám jön,
Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és

Rólam beszélget, olvas, ír, tanúságot tesz,
tehát Engem állít életének középpontjába.
Ez munka, kemény szellemi, lelki munka! 

HANG – 724  

Ha pedig hallani akarsz Engem, hát figyelj
lelkiismereted szavára. Én szólok hozzád e

benső mikrofonodon keresztül.
Velem csak az nem találkozik, aki nem akar

találkozni, csak az nem hall,
aki nem akar hallani Engem.

HANG – 409 

A jó nevelés alapfeltétele az önálló,
felelősségvállalásra, karó nélkül is egyenesen

maradásra nevelés. Az nevel jól, aki lehetőséget
ad neveltjének arra, hogy saját kárán,

keserves tapasztalatok árán megtanulja
az önnevelés nem könnyű mesterségét. 

HANG – 246 

Az ember nem más,
mint anyagban élő szellemi lény.

Feladata az, hogy az anyagot szellemiesítse. 

HANG – 575

Isten, a teremtett lét anyaggá sűrítése által
lehetővé tette boldogtalanná vált szellemi lényei

számára is az újrakezdést. 

Ő mindenben, ami van,
létbentartó módon jelen van.

HANG – 3878, 3603 

Sok szívben felragyogna a fény,
ha lenne valaki, aki rájuk tud mosolyogni,

s tud hallgatni, hogy ők beszéljenek. 

Aki lelkének épségét tartja a legfontosabbnak,
az testi egészségben, testi betegségben

egyaránt a jó utat választotta!

HANG – 631, 4618

Lelked mélyén inkább vagy mosolygásra
teremtve, mint komorságra.

Ha tehát törekszel megjátszani a mosolygást,
akkor valójában lelked igazi alaphelyzetét

igyekszel a felszínre hozni.

HANG – 4598
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