A Földre mindenki azért született, mert
születése előtt nem volt megfelelő
párkapcsolata Velem!
Tehát minden földi embernek egyedül a földi
élet az a létezési terület, ahol a kapcsolatát
ki tudja és ki kell Velem alakítania.

Újjászületett emberként
a Fény gyermeke vagy!
HANG – 2132. Új

HANG – 1918. Új

Az újjászületés olyan, mint amikor
a kiscsirke kijön a tojásból.
Kell ehhez saját erejének próbálkozása,
de az a világ, ami várja,
nem tőle van, hanem Tőlem!

Mindenki azért született a Földre, hogy
önmagán belül felismerje a boldogító Istent.
Ha ez megtörtént, akkor megtörténik az az
újjászületés, amelyről azt mondtam, hogy ez
feltétlen feltétele annak, hogy valaki az örök
boldogság megélője legyen (Jn 3;3)!

HANG – 2253. Új

Újjászületésed akkor történik meg, ha
magadba engeded a szabadság lelkét, tehát
azt az erőmet, aki minden megkötözöttséget
képes leoldani az Enyéimről, és képes
megszüntetni minden hiszékenységet annak
érdekében, hogy a hit és Belém vetett
bizalom egészséges fejlődésnek induljon.

HANG – 2878. Új

Az önzéssel és a felelősség áthárításával
már születésetek előtt
megkötöztétek magatokat.
Ez a ti "eredeti bűnötök"!
HANG – 3002. Új

HANG – 639. Új

Lelketek kegyelmi állapota nem a felvállalt
szereptől függ, hanem attól, hogy milyen
odaadottsággal élitek meg azt.
Ha egy utcaseprő jól seper, akkor sokkal
magasabb szintű lélek, mint akármelyik
főpap, guru, fakír vagy próféta,
akik szerepükben önmaguknak tetszelegnek.

Csak az utad sorsszerű.
Az ezen történő járásod hogyanja
azonban mindenkor tőled függ!
HANG – 3080. Új

HANG – 828. Új

A Föld bolygóra nem önszántukból születnek
általában a szellemi lények.
Nem, mert azt, amit itt rontottak el,
azt a Földön tudják csak jóvá tenni.
Más bolygón csupán
„finomításokról” lehet szó.

Minden szellemi lény magában hordja
időtlen világának lenyomatát.
Minden olyan problémában, amellyel jelen
életedben birkóznod kell, előző életedben fel
nem dolgozott, meg nem bánt, jóvá nem tett,
elmulasztott döntésed köszön vissza.

HANG – 4214. Új
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HANG – 4433. Új

