Pici kis új több, mint minden régi. …
A piciny új: Isten országának magja benned.
Áldott az a talaj, mely befogadja a magot,
és áldott az ő termése.

Csak egy út van számodra: adni és nem kapni.
Csak Őtőle kaphatsz egyedül.
Mindenki másnak segítened kell – és adni.
Minden adatik, amire szükséged lesz.
Amíg hiánynak érzed, addig kapni akarsz.
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Aki a földön súlytalan, az úttalan.
Az anyag, amit magatokra vállaltok, az a súly.
Ha fel bírnátok fogni a súly vágyát a fény után,
ha meg bírnátok sejteni a fény vágyát a súly
után, akkor megízlelnétek a mámort.

A Szentháromság tebenned van, ha hiszel.
Teremtő – az Atya.
Teremtett világ – a Fiú.
És a híd – a Szentlélek.
Valójában – Egy.
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A Nirvána ott van, ahol a kettő egy.
Ahol a párhuzamosok találkoznak.
Látszólag nyugalom – valójában tett.
Látszólag csend – valójában
minden hang együtt.
Látszólag távol – valójában benned van.

Ha Őt szereted, mindent szeretsz.
Ha nem szeretsz eléggé, Őt nem szereted
eléggé, mert minden az Ő műve.
Szeresd Őt a tökéletességben.
Csodált Őt a tökéletlenben,
mert minden az Ő tükre!
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Szép, ami a szükségesnél több.
Ha hiszed, hogy van hangom, megszólalhatok.
A test mozog – ez szükséges, a tánc – az a
Ha nem hiszed, néma vagyok.
„több”, s ha valóban tánc – akkor szép.
Ha hiszed, hogy te vagyok, az leszek.
A hang szükséges – a dal a „több”. Az ábrázolás
Magasba vetett hit.
szükséges – csak ami „több” annál, az a szép.
Alacsonyba is lehet hitet vetni,
Az Új Világ csak a szépségből épülhet.
csak rajtad múlik.
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Jaj azoknak, akik nem hiszik már, hogy van
örök kárhozat, és szükségük van a félelemre.
Nem félnek semmit.
A félelem számukra támasz lenne.
Az örök kárhozat az, hogy nem tudják,
hogy benne vannak, hogy nem félnek.

A csíra a mag halála. A földben lakók halálnak
látják csupán, mert nem látják a csírát,
mely a föld fölött van.
Ne félj a haláltól, mert az nincs!
Ha velem cselekszel, halált nem ismersz.

ANGYAL – 25G.4

ANGYAL – 25L.4

ANGYAL-HANG

4.1.a

