Ahhoz, hogy valaki Általam gyógyítson, nem
kell mást tennie, mint imában azt kell kérnie,
hogy Isten akarata szerint induljon el az a
gyógyulási folyamat, amelyre a betegnek
szüksége van testi egészsége érdekében.
Ha ezt akár egyedül, de főleg legalább ketten
egyetértve élő hittel kérik, feltétlenül
meghallgatásra talál imájuk.

A boldogság mindig attól függ, hogy Velem,
Jézussal, milyen a szeretet-kapcsolata
valakinek, és nem attól,
hogy milyen az egészségi állapota.
HANG – 3305. Be

HANG – 2975. Be

Nem elnyomnod kell gondjaidat,
hanem átadni Nekem megsemmisítésre!
HANG – 3340. Be

A testi fájdalmak elsősorban nem arra valók,
hogy küzdjetek ellenük, hanem arra, hogy
tanuljatok belőlük. A fájdalmak csökkentése
nagyon is helyénvaló, de a hangsúlyt arra
kellene tennetek, hogy tanítsanak benneteket.
Ha ez nem volna lényeges feladatuk, akkor a
végtelenül szerető Isten soha és senkinek és
semmiféle fájdalmat meg nem engedne!
HANG – 3354. Be

A karmikus eredetű nehézségeknek legjobb
orvossága az, ha megtanultok
ezekkel együtt élni.
Ha szívbékére törekedve (Rám hagyatkozva)
vállalod ezt a keresztedet, akkor nemcsak
csökken, de meg is szűnik ez a „tartozásod”!

Gyógyíthatatlan betegség nincs,
de gyógyíthatatlan beteg van.
Bármilyen betegségben szenved valaki,
ha akarja, ráléphet a gyógyulás útjára.
Aki nem akar erre az útra rálépni,
az gyógyíthatatlan marad.

HANG – 3355. Be

Egy probléma – legyen az bármilyen súlyos –
csak akkor nyer feloldást lelkileg bárkinél,
ha az illető értelemmel is alátámasztható
okok alapján hálát is tud adni
a tragikus eseményekért.

HANG – 3537. Be

Testi egészséged olyan mértékben fog
növekedni, amilyen mértékben növekedni
fogsz az önzetlen szeretetben,
s amilyen mértékben komolyan veszed azt,
hogy csak azért felelsz, ami a feladatod,
és a feladatod mindig az, amire képes vagy.

HANG – 3618. Be

Nem a testi betegséged gyógyulása által
leszel boldog,
hanem a boldoggá levésed által
leszel testileg is egyre egészségesebb.
HANG – 3909. Be

HANG – 3909. Be

Szeretettel kérlek, tartsd sokkal nagyobb
értéken lelked szépségét, épségét,
mint tested pillanatnyi állapotát!
Ha erre törekszel, akkor tested is meg fogja
kapni, el fogja érni mindig azt az egészségi
állapotot, amire szüksége van ahhoz,
hogy szolgálni tudja lelked nyugalmát.
HANG – 4077. Be
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