A boldogság minden embernek
– legyen az gyermek vagy felnőtt –,
természetes létállapota!
Tehát a benső béke az, ami
a Földön elérhető legnagyobb boldogság.

Add te is falat kenyérként magadat
Értem másoknak, s szívbékédet akkor is élni
tudod, ha az egész pokol igyekszik zavart
kelteni körülötted!
Igen, mert a te szívbékéd az Én ajándékom!

HANG – 3174. Bo

Boldogságod nem attól függ,
hogy milyen betegséged van,
hanem attól, hogy azokat a lehetőségeket,
amelyek rendelkezésedre állnak, mennyire
itatod át szíved szeretetével!
Ez a lényeg!
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A szívbéke, tehát a boldogság,
nem a halál után kezdődik.
Ott csak egyértelműen láthatóvá válik!
Itt és most kell ezt magadban hordanod,
vagyis elhinned, hogy Isten benned
boldogító módon van jelen!
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Nem attól lesz valaki boldog,
hogy képes-e megtenni azt, amit szeretne,
hanem attól, hogy képes-e elfogadni azt,
hogy megtegye azt,
amit az Isten szeretne.

HANG – 3374 Bo

Előbb-utóbb minden szellemi lény ráébred arra,
hogy csak Általam, Velem és Bennem lehet
boldog. Amint nem lehet harapófogóval siettetni a virágbimbó kinyílását, úgy nem lehet
„kívülről” siettetni egy lélek fejlődését sem!
Nagyon komolyan kell venned és elfogadnod,
hogy mindenki csak önmagáért felel.
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Nem az a boldog, aki jól érzi magát,
hanem az,
aki a lelkiismerete szerint cselekszik.
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Boldog az, aki megteszi azt,
amit meg kell tennie.
Boldog az, aki tudja, hogy soha nem kell
megtennie azt, amire nem képes.
Segítségemet nem vágyaitok megvalósításához,
hanem feladataitok elvégzéséhez adom!
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Boldogságot
csak örök, soha véget nem érő kincs tud
teremteni az emberben.
Ez pedig nem más,
mint az Istennel megélt békés kapcsolat.

A legtöbb embert éppen az teszi boldogtalanná,
hogy vágyai, kívánságai nincsenek
összhangban képességeivel és lehetőségeivel.
Ne bonyolítsátok a dolgokat!
A boldog élet nagyon egyszerű!
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