Betegségedből van kiút. Nem küzdened kell
ellene, hanem hálát kell adnod érte. Tudom,
hogy ez nagyon furcsán hangzik számodra, de
pszichikailag csak akkor tudsz ráhangolódni
arra a fiziológiai rezgésszámra, mely képes
helyreállítani benned a megbillent egyensúlyt,
ha hitben érleled magadban azt a meggyőződést,
hogy Én csak olyat engedek meg számodra,
ami feltétlenül javadra válik.
HANG – 457. Be
Minden betegségnek elsődleges célja
nem a gyógyulás, hanem a megtérés.
A megtérésnek az a formája,
amelyet pályamódosításnak lehet nevezni,
feltétlenül célja minden betegségnek.

Csak az fog szolgálni benneteket,
aminek uralmát
megszüntettétek magatok felett!
HANG – 533. Be

A földi ember számára
a test egy olyan műszerfal, amely jelzi azt,
hogy a lélek hol és hogyan sérült meg.
A test annyira múlékony jószág, hogy nem is
képes betegségeket hordozni.
Csupán arról van szó, hogy a lélek sérülései
nyilvánulhatnak meg rajta.

HANG – 963. Be

Amikor azt látjátok, hogy egy jó embernek
valami testi baja van,
akkor nem arról van szó,
hogy ő ártott valakinek,
hanem arról, hogy őt bántották vagy bántják,
és ezt nem tudja lelkileg feldolgozni.

HANG – 1421. Be

Ha tehát valaki azért imádkozik,
hogy egy beteg meggyógyuljon,
s közben a kapott vagy szerzett tudományát
alkalmazza a betegen,
az kérhet ezért pénzt.
HANG – 1792. Be

HANG – 1421. Be

Semmiféle kapcsolat nincs az egészség, a
boldogság és a hosszú élet között! A Földre
senki nem születik azért, hogy egészséges
legyen, sem azért, hogy hosszú életű legyen.
Mindenki azért születik le a Földre,
hogy boldog legyen, illetve azért,
hogy lelkileg meggyógyuljon.

A szenvedéssel úgy lehet megtanulni együtt
élni, hogy árukapcsolásként hozzákapcsolod
az Én szenvedéseimhez. Tehát amikor te
szenvedsz, ha Hozzám kapcsoltad, ha Nekem
felajánlottad, akkor együtt szenvedünk, tehát
átélheted azt a kitüntetést, hogy részesülhetsz
az Én szenvedéseimben. Ez valóban kitüntetés!
HANG – 2215. Be

HANG – 1874. Be

Aki nem az egészségével foglalkozik,
hanem Velem, annak Én mindig biztosítom
azt az egészséget, amire szüksége van ahhoz,
hogy szívében az Én békémet ápolni tudja!

Nem egészségre születtetek a Földre,
hanem szeretetre!
HANG – 2874. Be

HANG – 291. Be
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