Jónak lenni jó, de nehéz.
Rossznak lenni rossz, de könnyű.
Sokan inkább a bódultságot vállalják a
boldogság helyett! Ezek a rövidlátó emberek.
Hosszú távon a jóság a nyerő!

Sorsodat sem kikerülni, sem megszüntetni
nem tudod. Csupán arról lehet szó, hogy
menekülésben vagy szembesülésben éled meg
azt. Ha menekülésben, akkor tudnod kell, hogy
Én senki után nem futok. Ha szembesülésben,
akkor mindig számíthatsz Rám!

HANG – 1469. Em

Minden embernek földi szerepe a szeretni
tanítás! Ennek feltétele az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket.
Tehát a bölcs óvatosság fegyelmezettsége
mellett olyan szeretetszolgálatot kell élned,
amelyet nem használhatnak ki azok,
akik nem akarnak fejlődni lelkileg!

HANG – 1540. Em

Emberré az válik, aki még az embereket is
Istenért szereti, s nem önmagukért.
Igaz ember az, aki nem arra törekszik,
hogy neki legyen jó,
hanem arra, hogy a másik ember találja meg
egyre jobban az Istent.
HANG – 1910. Em

HANG – 1626. Em

Isten szemében az a szegény,
aki gazdagnak tudja magát.
A gazdag az, aki mindig a nála gazdagabbakat
figyelve azt éli meg, hogy neki nem adnia,
hanem állandóan kapnia, szereznie kell.
Így tehát az önzés uralja az életét.

Istennek nem az tetszik,
ha valaki szegény,
hanem az,
ha szegényíti magát, tehát másért él.
HANG – 2332. Em

HANG – 2328. Em

Minden kritikát végy komolyan,
és fogadd el mindegyiket olyan vésőnek,
amely faragni akar téged.
HANG – 2773. Em

Bármilyen lehet körülötted a sötétség,
ha te világítasz, akkor nem zavarhat az,
hogy mi van a fényen kívül!
Magatokban kell állandósítani a fényt!
Te a Fény gyermeke vagy!
HANG – 2809. Em

Senki nem nyithatja ki
másnak a szívét belülről, csak ő maga.
Emberi szívet kívülről csak betörni lehet.

A gőg, amely arra késztet, hogy mások fölött
uralkodni akarj, mindig gyávaságon alapul!
A gőgös ember fél attól,
hogy szembesüljön önmagával!

HANG – 3337. Em

HANG – Ember 3

HANG – 3594. Em

