Ő egy, de két keze van:
Súly az egyik – hit a másik.
Az anyag csak a bal kézre hallgat, a szellem
csak a jobb kézre. Az ember a csoda.
Általa teljes a kör és az ölelés.

Minden átmenet próba.
Ne féld a sötétet elhagyni, mert
a gyökér – örökké a sötétben – egy marad
a virággal, a gyümölccsel!

ANGYAL – 29L.4

ANGYAL – 30L.4

Egyenes nincs. Még a sugár sem egyenes.
Minden kör. Higgyétek, a végtelen kör kis
részén mozogtok. S a végtelen nagy kör kis
része egyenes. Ezt ész fel nem foghatja.
Minden körök központja Ő. Minél szűkebb
a kör, annál erősebb az Ő közelléte.
De minden kör szükséges.

Mi növénynek a növés, állatnak a mozgás,
embernek az adás.
Az adás nem gyümölcs, hanem növekedés.
Előkészület.
Ha nem adtok mindig – elsorvadtok.
A gyümölcs az Új Világ.

ANGYAL – 30L.4

ANGYAL – 31H.4

Sose pótolj, sose tanácsolj, ne rágd meg az ételt!
… Állíts próbák elé, feladatok elé!
Csábíts, csalj magad után!
Ne vezess, ne fogd a kezet!
Még meg is lökheted kissé a bizonytalant,
s megerősödik benne a biztonság.

Annyi szín, annyi zaj éri az embert!
Valami újat kell mutatni, ami a leghangosabb
hangnál is erősebb, pedig halkabb.
Arra fognak figyelni. …
Ha figyelsz, a kövek is megszólalnak.

ANGYAL – 31L.4

ANGYAL – 31L.4

A sugárzás anyaggá válik – az anyag
sugárzássá. A teremtésben minden
a kettőből van: erő és anyag.
Külső sötétség a kettő önmagában.
A Teremtő minden teremtett mélyén pihen.

A mindenség minden csillaga csak sejt.
Az Ember a Szellem.
ANGYAL – 34L.4

ANGYAL – 34G.4

A mosoly a Megváltás példája. Jelkép.
A teremtő erő emeli az anyagot.
Ez rajtad múlik. …
Mindenki tanulja, próbálja meg a mosolyt!

A mosoly – jelkép. Uralom az anyag fölött.
… Az Angyal a mosolyban lakik, és
nem tud sírni, mert nincs min. …
A mosoly minden kicsi sejt imája.

ANGYAL – 35GL.4

ANGYAL – 35GL.4
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