A Szentlélek az egyetlen, aki képes
kinyitni bárki személyét,
és így tudja eggyé tenni a kettőt.
Így teszi eggyé az Atyát a Fiúval,
és így tesz eggyé Engem veletek.

Ami rombol, elkeserít és kétségbe ejt,
az soha nem Tőlem jön.
Ami mulandó, az csak eszköz, és nem cél.

HANG – 1023

HANG – 2827, 2838

A földi élet pillanata olyan,
mint a tűzből kipattant szikra.
Visszahull kiinduló helyére.
A jelen annyira pillanat, s a visszatérés annyira
a lényeg, hogy nem is érdemes más irányba
tájolódni annak, aki boldog akar lenni.

Nem győzöm hangsúlyozni
a földi élet mulandóságát!
Minden pillanat búcsúzás a Földön!
Csak a Velem való kapcsolat örök!
HANG – 1490

HANG – 488

Azon gondolkozz, hogy mit kell tenned a
A szűk kapu és a keskeny út, mely a boldogság
jelenben, amely vissza nem térhet,
útja, mindenkinek rendelkezésére áll.
és amelyről tudnod kell, hogy bármely
Az a tény, hogy ez keveseknek osztályrésze,
pillanatban meghalhatsz.
ez nem a Gonosz hatalmát jelzi,
Minden jelen pillanat egyben utolsó pillanat is,
hanem a ti hitetlenségeteket.
s így kell megszentelned.
HANG – 805

HANG – 1752

Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe,
de szíve mindig tele van olyan értékekkel,
melyek segíteni képesek. Egy jó szó, ha szívből
jön, eljut annak szívéig, akihez címezve van.
S a dolgok mindig a szívben oldódnak meg.
Vagy a szívben, vagy sehol.

Örömötöket pedig soha senki sem veheti el
tőletek, ha az az öröm azonos azzal,
ami az Én szívemet is átjárja.
Azért jöttem a Földre, hogy fájdalmaitokat
csökkentsem, és hogy örömötök teljes legyen.
Nem vagyok szűkmarkú!

HANG – 162

HANG – 44

Bár a földi élet lehetőséget ad arra, hogy
széttépődjenek az eget és Földet összekötő
szeretet szálai, de arra is, hogy erősödjenek,
szépüljenek, tisztuljanak ezek a szálak.
A ti részetekről mindent meg kell tennetek,
hogy örök kapcsolatban maradjatok Istennel,
a Szeretettel!

Az emberré válás útja az ezotéria!
Belülről lehet csak megtérni!
Belülről kell úgy átalakulni, hogy az képes
legyen átalakítani a rajtatok kívüli világot is.
HANG – 2713

HANG – 751
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