
 

 

 
 



VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL 

 

 

„Nagyon sok könyvet elolvastam már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fogható 

értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, világos 

értelmezéssel még nem találkoztam.” (K. Gyné) 

 

„Ma már úgy érzem, hogy a HANG-könyvek nélkül nem volna érdemes élnem. Ez egy 

igazi KINCS! ARANYBÁNYA számomra!” (özv. P. Péterné) 

           

„Csodálatos eredménye van ezen könyvek olvasásának! Nekem ezek segítségével 

sikerült visszatalálnom Istenhez, és úgy érzem, mindent megkaptam Vele.” (H. János) 

           

„A HANG-kötetek olvasása közben olyan életszemlélet alakult ki bennem, amely 

gyökeresen megváltoztatta az életem. Sokkal könnyebben veszem az akadályokat. 

Ilyen boldog és békés még nem voltam, mint mostanában, pedig 45 évet már 

megértem.” (P. Ferencné)       

    

„Hálás szívvel mondok köszönetet Istennek, hogy a HANG-kötetek által tisztultabban 

látok és ítélhetek meg dolgokat. Sok mindenben megváltoztam, nap mint nap érzem a 

vigasztalást, a lelki békét. Kiegyensúlyozottabb lettem, rálátok hibáimra. Őrangyalom, 

lelki mesterem segítő szeretetére egyre inkább ráérzek.” (M. Béláné) 

           

„Olyan szeretet árad a sorokból, amihez semmit sem lehet hasonlítani. Tulajdonképpen 

minden levélben egyet hirdet és kér tőlünk Krisztus. Ez nyújt vigaszt a 

mindennapjaimra, és ez boldogít, hogy Ő létezik, és szeret engem!” (K. Csaba) 

        

“Elmondhatom, hogy a Hangot olvasva jutottam el a helyes Útra, az egyedüli Útra, 

amin járni érdemes. A könyvek hatására nyílt ki a szívem szeme, találtam meg a lelki 

békémet, az én Uram, Jézus Krisztus, szeretetét, amit most már életem végéig 

szeretnék megőrizni. Mivel ez a szeretet elhozta számomra a Földön elérhető 

legcsodálatosabb boldogságot, másoknak is azt kívánom, legyen benne részük!” (K. 

Ferencné) 

 

Lehet egy ember életében nagyobb csoda annál, minthogy megélje a lelkében kiterjedő 

Isten boldogító jelenlétét? Biztos, hogy nincs! Valóban: Az Isten országa bennünk van!” 

(Cs. Adrien) 

          

„Mindennap, minden szentmisémben megköszönöm Istennek testvéreimet, a HANG-

könyvek olvasóit, terjesztőit. Tehát mindenkit, akik szeretnek, és mindazokat, akik 

kétkedve, esetleg ellenségesen szemlélik Jézus működését a bennem megszólaló 

HANG által.” (Dombi Ferenc katolikus pap) 



Dombi Ferenc 

Egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel 

Dombi Ferenc, a 43 Hang kötet szerzője 1927 november 25-én 

született (Hont.m.) Szob községben, egy tizenkétgyermekes család 

ötödik gyermekeként, mint első fiú. 

 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 1954-ben 

szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 1960-tól az 

állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott és 

Nagy-Budapest területén.  

 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül 

Alsószentivánon.  

 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 1979-től Pátkán működhet, mint 

plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-ig.  

 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon egy pillanat 

alatt meggyógyul. Az előző politikai rendszer bukása után, 1991-ben engedélyt kap a 

Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori 

munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete, és a helyi önkormányzat 

jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építenek számára, s a Váci Megyés 

Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez. Itt, 

INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, melyben égi lények gondolatait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza.  

 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea kell, hogy 

hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" (HANG)  

 

Működési engedélyét 1997 őszén, a Váci Megyés-főpásztor, a Váci Egyházmegye 

területére vonatkozóan visszavonta, majd azt 1999 őszén ismét visszakapta. 

 

Betegsége miatt 2002-től a székesfehérvári papi otthonban élt. 2004. május 1-én 

elhagyta a földi világot, és égi otthonába költözött.  
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Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL 

 
 

 

 

 

 

Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, 

amelynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga 

 

 

 

 

 

A HANG 
 
 
 
 
 

 
Lektorálta: Torma Károlyné, Devich Erzsébet 



 ELŐSZÓ  

586. KISFIAM GYÓGYÍTHATATLAN? 
Kérdező: A beteg kisfiammal magamra hagyott édesanya vagyok. Kisfiam 

valóban gyógyíthatatlan? 

587. KOPOGÓS VÁLASZOK 
1. Ki volt Mózes? 
2. Ki volt ker. János? 
3. Ki voltam én? 
4. Házastársammal miért volt olyan lehetetlen a kapcsolatunk? 

588. TEMPLOM, GYERTYA, GYÓGYÍTÁS, JELEK 
Egyik éjjel szimbólumok jelentek meg a kezemen, melyeket nem tudok 

megfejteni. 

589. A TISZTA ENERGIÁRÓL 
A TISZTA ENERGIÁRÓL 

590. TELJESÜLHETNEK VÁGYAIM? 
1. Kapcsolatba léphetek azzal, akire szükségem van? 
2. A gyomoridegem elmúlhat-e? 
3. Pár óra alatt miért gyengülök el? 

591. AZ UFÓKRÓL 
Az ufókról szeretnék hallani! 

592. TELE VAGYOK MIÉRTEKKEL 
Férjem tragikus körülmények között meghalt. Megölték. Tele vagyok 

miértekkel. Annyira egymásnak voltunk teremtve! 

593. MI A FELADATOM? 
Keresem okait annak, hogy miért jutottam ide, ahol most vagyok. Büntetés 

előző életem döntései miatt? Esetleg figyelmeztetés, hogy nem jó úton 

járok? Mi a feladatom? Férjem, mint amatőr politikus, hiszi, hogy harcolnia 

kell a magyarság érdekében. Nem tudom, hogy jól teszi-e? 

594. VÁLÓFÉLBEN VAGYUNK 
Válófélben vagyunk férjemmel. 

595. EGY NŐS EMBERT SZERETEK 
Pár éve beleszerettem egy nős emberbe. Az utóbbi időben ő nagyon 

megváltozott helytelen irányban. Szeretnék a HANG-tól megnyugtató 

választ kapni. 

596. SZAKMA VAGY HIVATÁS? 
1. Elvállalhatom az ezoterikus tv-sorozat vezetését? 
2. Problémáim eredetét nem látom. A karmikus teher könnyíthető? 



3. Szakma vagy hivatás? 

597. PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK 
Pályaválasztás előtt állok. Az a pálya, amit szeretek, az nem jövedelmező. A 

másik, amit nem érzek annyira közel szívemhez, jól keresőnek mutatkozik. 

Melyiket vállaljam? 

598. MEGGYÓGYULOK? 
Meggyógyulok-e betegségemből? Mi a feladatom? 

599. SZELLEMEK NYUGTALANÍTANAK 
Éjjel-nappal szellemlények serege nyugtalanít, kínoz. Mit lehet tenni 

ellenük? 

600. BOLDOGGÁ TUDOM TENNI AZT, AKIT SZERETEK? 
1. Rendbe jön-e egyik lábam? 
2. Boldoggá tudom tenni azt, akit szeretek? 
3. Mi a küldetésem? 

601. SZÜKSÉGES A TEMPLOMI ESKÜVŐ? 
1. Isten megbocsátja, hogy oly sokáig elhanyagoltam? 
2. Jó az út, amin eszmélésem után járok? 
3. Jót teszek azzal, amivel most foglalkozom? 
4. Templomi esküvő nélkül is szeret engem az Úr? 

602. LEÁNYOMRÓL KÉRDEZEK 
1. Lányom talál-e egy hű társat? 
2. Mit tegyen, hogy elégedett legyen? 
3. Mi az Úr kívánsága az ő és fia számára? 
4. Benső hangja kitől van? 

603. HOGYAN KERÜLÖK KÖZELEBB JÉZUSHOZ? 
1. Az érdeklődő mindent megkérdezhet a HANG-médiumtól? 
2. Hogyan kerülhetek közelebb Krisztushoz? 

604. TÉGED SZOLGÁLLAK? 
Téged szolgállak? 

605. SZORONGÁSSAL MEDITÁLOK 
1. Bizonyos szorongás blokkol le a meditálásban. 
2. Férjem levágott fejével álmodtam. 

606. FÉLEK ISTENTŐL, HALÁLTÓL 
1. Fiammal kapcsolatos problémámról kérem a véleményét! 
2. Félek Istentől, bár tudom, hogy szeret. 
3. Nem tudom kisírni magam. Félek a haláltól. 



607. VEZET TÖBB ÚT ISTENHEZ? 
1. Gyermekem megszületése és bizonyos könyvek visszavezettek Istenhez, 

bár kételkedéseim nem szűntek meg teljesen Vele kapcsolatban. 
2. Egy szeánszon nagyanyám szelleme olyasmit mondott, ami ellenkezik 

azzal, amit nekem a vallásomban tanítottak. Ez megzavart, bár akarok 

tovább is odajárni. 
3. Kell gyónnom, áldoznom? Vezet több út is Istenhez? 

608. ÚJJÁSZÜLETTEM? 
Miből tudhatom meg, hogy újjászülettem? Beszélj magadról, Uram! 

609. VÁGYOM JÉZUS UTÁN 
Kívánom Jézust! Nagyon kérem Őt, segítsen, mert egyedül nem megy! 

610. ROKONAIMÉRT IMÁDKOZOM 
Sokat imádkozom, hogy rokonaimhoz Isten legyen irgalmas. 

611. ÁLMAIMRÓL 
1. Álmaimról szeretnék magyarázatot kapni! 
2. Van-e médiumi képességem? 
3. Mit kell tennem Jézus befogadásáért? 
4. Fiam betegségét hogyan lehet gyógyítani? 

612. ELLENSÉGEMMEL HOGYAN BÁNJAK? 
1. Szomszédháború hogyan oldódhat meg? 
2. Túl aktív gyermekünkkel hogyan bánjunk? 

613. SZELLEM-ÍRÁSRÓL, ASZTROLÓGIÁRÓL 
1. A szellem-írást gyakorolhatom-e otthon? 
2. Kik gátolnak fejlődésemben? 
3. Jöhet olyan üzenet a szellemvilágból, hogy el kell válnom? 
4. Asztrológiai tudásom által kereshetek anyagi javakat? 
5. A médium-kör ülésével kapcsolatban kérek eligazítást. Gyermekem 

nagyon nyugtalan előtte. 

614. LELKI GYÓGYULÁSRA VÁGYOM 
Uram! Szeretnék Benned meggyógyulni! 

615. CSALÁDOMBAN NEM JÓL NEVELNEK 
1. Súlyos konfliktusom van a családommal. 
2. A szülőnek kötelessége nevelni a gyermekét, ha egyszer a világra hozta.  
3. Volt vőlegényemmel a kapcsolatom tisztátalanná tett? 
4. Mi a terve Istennek velem? 

616. PROBLÉMÁIM KARMIKUS EREDETŰEK? 
1. Tanfolyamaim tartalma Neked tetsző-e? 
2. Barátommal kapcsolatban kérek Tőled tanácsot. 



3. Mi folyik körülöttem? 
4. A sok problémám vajon karmikus eredetű? 

617. ERŐT, BÁTORÍTÁST KÉREK 
Kérek erőt és bátorítást! 

618. NAGYOTHALLÓ VAGYOK 
Mit kell tennem, hogy jobban elviseljen családom? Nagyothalló vagyok. 

619. SOK A PROBLÉMA A CSALÁDOMBAN 
Családomban és bennem is sok probléma halmozódott fel. Mi ilyenkor a 

teendőm? 

620. IMÁDKOZÓ NYUGDÍJAS VAGYOK 
Templomba járó, rózsafüzért imádkozó nyugdíjas vagyok. 

621. GYÓGYÍTHATOK-E? 
1. Gyógyíthatok-e? 
2. Ajándékot elfogadhatok-e a gyógyításért? 
3. Van-e jogom mások életébe beleszólni? 
4. Mi az életfeladatom? 
5. A házasságon belüli nemi élet hátráltatja-e a lelki fejlődést? 

622. ÉRDEMES GYÓGYÍTANI? 
1. Érdemes gyógyítással foglalkoznom? 
2. Unokáimat hogyan tanítsam? 
3. Milyen sors vár országunkra a jövőben? 

623. VAN-E FELADATOM A M.B.T.?-BAN? 
Van-e feladatom a Misztériumok Baráti Társaságában? 

624. JÓ IRÁNYT KÖVETEK? 
Jó irányt követek? 

625. SZERETNÉLEK SZERETNI, URAM! 
Uram! Szeretnélek szeretni, de mindig kudarcot vallok, amikor önmagamat 

kellene kézben tartanom. Mit tegyek? 

626. FIAMÉRT, ANYÁMÉRT ÉLEK 
Fiamért, anyámért élek, és a REIKI-t érzem annak a módszernek, amely 

legjobban segít biztosítani lelkem nyugalmát, és amely a legalkalmasabb 

arra, hogy általam másokat is e békéhez juttasson. 

627. MI A KÜLDETÉSEM? 
1. Mi a küldetésem? 
2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem? 



628. MEGTALÁLTAM-E A HELYES UTAT? 
1. Megtaláltam a Hozzád vezető utat? 
2. Helyesen döntöttem, hogy nem vállaltam gyógyítást olyankor, mikor úgy 

láttam, hogy készületlenek erre? 
3. Ellenkezik Isten törvényével a közösség tevékenysége? 
4. Az álmomban hallott HANG mire figyelmeztet? 
5. Mit kell tennem leendő gyermekeimért? 

629. ANGYAL-TANFOLYAMRÓL 
1. Szeretnék hallani az Angyal-tanfolyamról. 
2. Jézus van jelen nálam, amikor azt érzem? 

630. EGY JÓSNŐRŐL 
1. Hogyan lehet védekezni a gonosz szellemek ellen? 
2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus? 

631. NEM LÁTOK TISZTÁN 
Sok ellentmondásos információt kapok. Nem látok tisztán. 

632. KÉTSÉGEIM VANNAK 
Sokszor gyötörnek kétségek. Segítségre van szükségem! 

633. NEM VAGYOK FÖLDI LÉLEK? 
1. Nem vagyok földi lélek? 
2. Ki az a Rammer, aki álmomban meglátogatott? Egy bolygóra valók 

vagyunk? 
3. Mi baja kisfiamnak? 

634. EGY GYÓGYÍTÓRÓL ÉS APÁMRÓL 
Egy gyógyítóról szeretnék hallani, aki kozmikus energiával gyógyít! 

Apámról kérek értesítést! 

635. SOK KÉRDÉS MÁSOKRÓL, MAGAMRÓL 
Sok kérdés másokról és a magam sorsáról 

636. MI HÚZ VISSZA? 
1. Mitől folynak könnyeim akkor is, ha szívem nem bánatos? 
2. Mi húzza vissza benső boldogságomat? 
3. Áldozzam-e ott, ahol ismernek? 

637. MI A FELADATOM? 
1. Mi az életfeladatom? 
2. Fogadhatok el pénzt munkámért? 
3. Lányommal nem felhőtlen a kapcsolatom. 
4. Egy kapcsolatomról kérek véleményt, melyet a levélben részleteztem! 



638. NEM ÁLLOK KI IGAZAM MELLETT 
1. Viszolygok a problémáktól, a vitáktól. Nem merek kiállni igazam mellett. 
2. Kevés barátom van. Nem merek halottat megnézni, mert úgy gondolom, 

hogy nem fogok tudni megszabadulni a szellemétől. Igaz ez? 
3. Van más is rajtam kívül a lakásomban? 
4. Nagyon érdekelnek az ufók. 
5. Félek a kutyáktól. Mi ennek az oka? 
6. Ki voltam előző életemben? 

639. A HANG ÜZEN VALAMI KÜLÖNÖSET? 
1. Egy társammal való kapcsolatomat szeretném rendezni! 
2. Irtózom a rovarokról. Legyőzhető ez? 
3. Tudok-e segíteni a bátyámnak? 
4. Jó az, ahogy az égiekkel beszélek? 
5. A HANG üzen-e nekem valami különöset? 

640. A REIKI-RŐL SZERETNÉK HALLANI VALAMIT! 
1. A REIKI-ről szeretnék hallani! 
2. A csukott szemmel látottakról kérem a véleményét! 
3. Az ufókról szeretnék hallani valamit! 
4. Egy álomról kérdezem a HANG-ot, melyben romba dőlt ház mögé 

húzódva láttam az égen egy nagy FÉNYT, aki szólt. Nem tudom, hogy mit 

mondott. 
5. Anyám, aki meditálás közben ostyát kap, kérdezi, hogy ez mit jelent? 

641. JÓ ÚTON JÁROK-E? 
Jó úton járok-e? Férjem és fiam nem tartják a vallásukat. Hogyan tudnék 

segíteni rajtuk? 

642. HOGYAN TÉRÍTSEM MEG CSALÁDOMAT? 
Családom nem jár templomba, csak én. Mit kell tennem, hogy megtérjenek? 

643. EGY KAPCSOLATRÓL 
1. Egy kapcsolatról kérek véleményt! 
2. Egy meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról kérek 

véleményt! 
3. Egy álmom megfejtését kérem! Álmomban sok sárga rózsa között voltam, 

s kaptam egy piros rózsát, amely megszúrta a kezemet. 

644. A HANG ENGEM NAGYON SZERET 
A HANG engem nagyon szeret. 

645. SZERETNÉNK BECSÜLETBEN ÉLNI 
Nagy szeretetben, sok szenvedéssel és tisztességes próbálkozásokkal telt 

életünk. Vállalkozásaink következtében súlyos terheket vettünk magunkra, 



melyektől szeretnénk megszabadulni, hogy becsületes élettel éljük tovább 

Isten szándéka szerint életünket. 

646. TÁRSAM BIRTOKOLNI AKAR ENGEM 
Házastársam úgy gondolja, hogy őt az boldogítja, ha engem birtokol. 

Vállaljam ezt az áldozatot a családi béke kedvéért? 

647. LEHET KÜLFÖLDÖN MAGAMRA TALÁLNI? 
Szabad-e idegen országban keresnem életem megoldását? 

648. HOL TARTOK A KESKENY ÚTON? 
1. Hibáim közül melyeket nem veszem észre? 
2. Hol tartok a keskeny út-amhoz viszonyítva? 
3. Elfogadjam-e a felajánlott állás-lehetőséget? 

649. SZENVEDEK A MAGÁNYTÓL 
1. Milyen munkára hívott az Isten? 
2. Szenvedek a magánytól. 

650. EGY TANFOLYAMRÓL 
1.Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok. 
2. A jövőmet illetően szeretnék információt kapni. 
3. Kérek iránymutatást a gyermeknevelés terén. 

651. MI A FELADATOM? 
Mi a legfontosabb feladatom? 

652. EDDIGI ÉLETPÁLYÁMRÓL 
1. Eddigi életpályámról mi a véleménye az Úrnak? 
2. Milyen sors vár a tőlem külön élő családomra? 
3. Kaposmérőn rendezett ünnepünk sikeres volt-e az égiek szemében? 

653. SZERETNÉK TÁRSAT TALÁLNI 
1. Szeretnék társat találni! 
2. Anyagi biztonságot szeretnék, biztos munkahellyel. 
3. Baj van az egészségemmel. 

654. TÁRSAM VISSZATÉR? 
1. Van-e reményem arra, hogy házastársam visszatér családjához? 
2. Hibás vagyok házastársam hűtlenségében? 
3. Aggódom anyámért. 

655. NAGYON MEGGYÖTÖRT VAGYOK 
Nagyon meggyötört vagyok. Akiért szívből tudnék élni, azzal nem élhetek. 

Mit tegyek érte? 



656. TÁVOL VAGYOK GYERMEKEMTŐL 
Távol vagyok gyermekemtől. Szenvedek a magány miatt. Meddig tart ez 

még? 

657. MI A LÉLEKKERESZTSÉG? 
1. Egészségi állapotom siralmas. 
2. Egész életemet ilyen szenvedésekkel kell leélnem? 
3. Mi a Lélekkeresztség? 
4. Helyes-e az a szeretet, amellyel a tévelygő gyermekemet szeretem? 

658. HÁZASSÁGOM VÁLSÁGOS 
1. Egy meditációs csoportba járok. 
2. Házasságom válságos. 
3. Problémáim vannak gyermekeimmel kapcsolatban. Gyermekeim jövőjéért 

feláldozhatom-e házaséletünk látszat-nyugalmát? 

659. KI VAGYOK ÉN? 
1. Ki vagyok, és miért van annyi testi bajom? 
2. A dianetikával érdemes foglalkozni? 
3. Szerinted az ember növényevő? 
4. Igaz forrás az arámi nyelvű evangélium? 

660. VÁLLALKOZÁSOM SIKERES LEHET? 
Vállalkozásom miképpen lehet sikeres? 

661. HOZZAK ÁLDOZATOT A TOVÁBBKÉPZÉSÉRT? 
1. Akitől választ kaptam egy problémámra, „pénzért” vásárolta a tudását. 

Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 
2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a 

szeretet kibontakozását? 
3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam? 
4. Valaki egy nagyobb összeggel tartozik nekem. Menjek utána? 
5. Csütörtöki összejövetelünkön jelen vagy? 

662. JÉZUS MEGBOCSÁT NEKEM? 
Megbocsát nekem az én drága Jézusom? 

663. TANULJAK MÉDIUMÍTÁST VAGY SEM? 
1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását? 
2. Nem leszek negatív erőknek kitéve, ha ezt teszem? 
3. A Te helyesléseddel jött az, aki bejelentkezett nálam? 
4. Lelked akkor is a kapcsolatok lelke, ha mindenben elmegyünk egymás 

mellett? Ezt házasságommal kapcsolatban kérdezem. 
5. Mi a véleményed a DIANETIKÁRÓL? 
6. Amikor őrangyalommal beszélek, érintést érzek. Tőle jön ez? 



664. A REIKI ÁLTAL MEGVÁLTOZTAM 
A REIKI útján megváltozott az életem. 

665. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
1. Hogyan használhatom fel érzékenységemet pozitív módon? 
2. Mi a fontosabb: a jóság, a tisztaság vagy a tapasztalat? 
3. A megkülönböztetést, a kritikát lehet-e előnyös tulajdonsággá fejleszteni? 

666. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL 
1. Szeretnék tudni előző életemről, hogy értsem a kapcsolást. 
2. Sokszor vagyok bizonytalan, s nyomaszt a felelősség mások és magam 

miatt. 
3. Szeretném szeretteimet megvédeni a sok szenvedéstől, ami reájuk is vár.  
4. Szellemi vezetőmmel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni. 

667. FELESÉGEM ÜDVÖZÜLT-E? 
Feleségem üdvözült-e? Él-e még egy ismerősünk? 

668. MENNYIRE VAGYOK BEAVATOTT? 
Mennyire reális az én beavatottságom, és mi a teendőm abban az irányban, 

amit nekem közvetlenül a HANG mondott? 

669. JÖVŐM BIZONYTALAN 
1. Gyermekemet akadálynak élem meg a további fejlődésemben. 
2. Tehetségem kihasználatlan marad, ha gyermekemre fordítom időm nagy 

részét. 
3. Gyermekem születése óta romlott férjemmel a kapcsolatom. 
4. Nagy bizonytalanság van bennem jövőmet illetően. 

670. KAPTAM EGY JELET 
Kaptam egy jelet. Mire kaptam, és hogyan tudom felhasználni? 

671. MUNKÁM NAGYON TERHEMRE VAN 
Boldognak mondható házasságban élek. Szeretem a magányt, a csendet, és 

sokat foglalkoztat, hogy „miért is élek?” Nem félek a haláltól. A GYES után 

nem szeretnék visszamenni a munkahelyemre. Az ottani munka nagyon 

terhemre volna. Emberi kapcsolatokban szeretnék segítőként dolgozni. 

Jelentkeztem egy gyógyító tanfolyamra. Fiamon szeretnék segíteni 

elsősorban. Mit tegyek? 

672. SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON! 
Hogyan tudok segíteni magamon? 

673. ELADJAM A HÁZAT? 
1. Eladjam-e a házat? 
2. Felújítsam-e természetgyógyászati tevékenységemet? 



674. KERESZTELÉSRŐL ÉS EGYÉBRŐL 
1. Keresztelés által nem lesz keresztény az ember? 
2. Mondj valamit az Oltáriszentségről és a szentmiséről. 
3. Tudok-e segíteni volt barátomon? 
4. Egy időfizikusról kérek véleményt! 
5. Van szenvedés a mennyben, s lesz, amikor nem lesz? 

675. MI TÖRTÉNT VELEM? 
Mi történt velem? 

676. MI LESZ VELEM? 
1. Mi lesz velem? Egészségi problémáim vannak, s úgy tűnik inkább 

súlyosodnak, mint csökkennének. 
2. Leszázalékoltan nem tudok annyi fizetést kapni, amiből megélhetnék. Mit 

tegyek? 
3. Fontos az orvosi ellátás is? 
4. Gyakran álmodom kisgyermekről, kisgyermekkel. 

677. ÖSSZETÖRT VAGYOK 
Testileg, lelkileg összetört életű vagyok. Csak a gyermekeim tartják még 

bennem a lelket. 

678. KÉTSZER IS ELVÁLTAM MÁR 
2-es REIKI-m van Ettől megváltozott a benső életem, de nem tudom, hogy 

hogyan tovább. Kétszer is elváltam már. 

679. ANYÁM HALÁLA LETAGLÓZOTT 
1. Anyám halála letaglózott. 
2. Felnőtt fiam miatt el kellett adnom otthonomat. 
3. Ritkán találkozom enyéimmel. 
4. Ha pénzem lenne... 
5. Gyermekeim apját nem tudom szeretni. 

680. MIÉRT BÜNTET ISTEN? 
1. Magam és gyermekem sok betegséget megéltünk. Miért? Isten büntet? 

Bűneink miatt? 
2. Férjem azt mondja, hogy csak az imádkozik, aki bűnös. Neki a pénz az 

istene. 

 
 
 



ELŐSZÓ 

Jézus nevében elindul útjára a HANG-nak e nyolcadik kötete. Ez a kötet is a HANG 

üzeneteit, válaszait tartalmazza azokra a kérdésekre, amelyeket testvéreink fontosnak 

tartottak a HANG elé terjeszteni. 

Külön megköszönöm Jézusnak, hogy üzeneteit úgy fogalmazta, hogy nemcsak azokat 

építi, tanítja, akik kérdezik, de mindannyiunkat, akik olvassuk azokat. 

Egyre több olyan levelet kapok, amelyek arról tanúskodnak, hogy bárhol felütik e 

könyveket, mindig nekik szóló üzenetet, útbaigazítást olvasnak ki belőle. Sok olyan 

levél érkezett, amely már nem is kérdez, csupán hálálkodik, és elmondja, hogy e 

könyvek olvasása alatt választ kapott a lelkében, életében felmerült problémákra, s 

velem együtt mond köszönetet Istennek, hogy a sugalmazás nem zárult le olyan 

értelemben, mintha Isten már befejezte volna velünk a számunkra oly fontos 

kommunikálást. 

Nem fejezte be! Ma is mondja ugyanazt, amit mondott eddig prófétái, evangélistái 

által. Ugyanazt mondja, de életünkre alkalmazva, gyakorlati problémáinkat átvilágítva, 

s így segít bennünket, hogy azt a csodálatos könyvet, amelyet Bibliának hívunk, 

megfelelő módon tudjuk értelmezni és alkalmazni napjaink zűrzavaros szellemi 

kavalkádja közepette.  

Isten áldását, a tisztánlátás kegyelmét, Jézus békéjét kérem minden kedves HANG-

olvasóm számára. 

 

Testvéri szeretettel 

 

Dombi Ferenc 

lelkész 

Inárcs 

1995 

  



586. KISFIAM GYÓGYÍTHATATLAN? 

Kérdező: 

Kérdező: A beteg kisfiammal magamra hagyott édesanya vagyok. Kisfiam valóban 

gyógyíthatatlan? 

HANG: 

 » Gyógyíthatatlan betegség nincs! A földi életben mindenkinek és mindig van valami 

betegsége. De egyikről sem lehet azt mondani, hogy gyógyíthatatlan. Amikor ti azt 

mondjátok, hogy valakinek valami baja van, akkor tulajdonképpen egy tünetet 

neveztek meg, mint betegséget. 

Minden emberben van egy bizonyos erejű életenergia. Ti ezt immunrendszernek 

nevezitek. Amikor ez az életenergia valahol lebénul, kioldódik, akkor ez valamilyen 

betegségben nyilvánul meg. Amit te említesz, az valójában nem is betegség, hanem 

inkább rendellenesség. Gyermekednél lényegében nem is annyira hiányról van szó, 

mint inkább arról, hogy nála nem ott és úgy történnek az inger-felvevések, leadások, 

reagálások, ahogy az általában lenni szokott. Ez természetesen súlyos problémát 

jelenthet, de nem gyógyíthatatlan. 

Neked, mint Isten szeretett gyermekének, mélyebbre kell látnod, mint a felszín. 

Jobban rá kell hangolódnod arra a megváltozhatatlan igazságra, hogy a földi élet azért 

földi élet, hogy mindennap valami feladatot kínáljon fel megvalósításra. Aki a napi 

feladatainak elvégzésére koncentrál, az tapasztalni fogja, hogy a földi életnek is Ura 

vagyok, s gondviselő szeretetem nem ábránd. Az Én szeretetem munkáját ábránddá 

csak azok teszik, akik az ábrándozásnak adják át magukat, ahelyett, hogy a napi 

feladatukra koncentrálnának. 

Az ábrándozásnak kétféle formája van. Az egyik az, amikor valaki önmagát és 

problémáit embertársai problémáival próbálja összemérni, és rendre elégedetlenül arra 

a megállapításra jut, hogy másoknak sokkal könnyebb, jobb a helyzetük. A másik 

ábrándozási forma az, amikor valaki függetlenül attól, hogy mások hogyan élnek, arról 

ábrándozik, hogy mennyivel jobb lenne az élete, ha a körülményei jobbak lennének. 

Mindkét ábrándozás akadályozza a lélek, a szellem érlelődését, és ezzel az egész 

ember benső békéjének kialakulását. Igen, mert mint az egyik ismert költőtök 

mondotta: „Az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz!” 

Te szeretnéd, ha gyermekedben a rendellenességek megszűnnének, s így 

megszűnne az az állapot, amit most betegségnek mondasz. Kívánságod helyes. Én is 

szeretném. Ha pedig mindketten szeretnénk ugyanazt, akkor annak be is kell 

következnie. Ez nyilván meg fog történni. Nem is lehet másképpen. 

De kettőnk között mégis van egy nagy különbség. Te azt szeretnéd, ha mielőbb 

megtörténne ez, mivel már nagyon nehezen viseled el életed nehézségeit. Én pedig 

ennek megtörténéséhez még nem látom elérkezettnek az időt. Hálaadó imádság az útja 

annak, hogy megközelítsd, elfogadd látásmódom helyességét. 

Abban nincs semmi meglepő, hogy nem látunk egyformán. Én senkivel sem látok 

egyformán, aki a földön él. De a földön élők közül ez a különböző látás csak azokat 

zavarja, akik nem akarják elhinni, hogy Én jobban látok, mint ők. Aki elhiszi ezt, az 



nemcsak hisz Nekem, hanem igyekszik BENNEM hinni. Vagyis, kezembe helyezi 

életét úgy, ahogy van, s így átveszi Tőlem azt a szívbékét, amelyet csak Tőlem lehet 

átvenni, és csak annak, aki Nekem és Bennem hisz. Tehát annak, aki elhiszi, amit 

mondok, és Rám tudja bízni magát úgy, hogy nem támaszt feltételeket Velem 

szemben, mikor átadja életét Nekem. A hálaadó ima ebben nyújt nagy segítséget, mert 

látásra kényszerít, hogy látni akarj a szíveddel! 

Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Értsd meg! Az Isten nem ember, hogy 

csalódhatnál Benne! Ha feltétel nélkül Rám bízod magadat, akkor Én úgy, ahogy a te 

és gyermeked érdekében jónak látom, szintén feltétlenül teljesíteni fogom azokat a 

vágyaidat, melyek segítenek benneteket azon a fejlődési úton, amelyen képesek lesztek 

a mulandó élet eszközeit örök boldogságotok érdekében alkalmazni. Hitet adni nem 

tudok, mert szabad lény vagy, aki ha akarja, felnyitja szíve szemét, ha nem akarja, 

akkor nem nyitja fel. A hit a szív szeme! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

587. KOPOGÓS VÁLASZOK 

Kérdező: 

1. Ki volt Mózes? 

2. Ki volt ker. János? 

3. Ki voltam én? 

4. Házastársammal miért volt olyan lehetetlen a kapcsolatunk? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Nagyon megértelek! Tele vagy kérdésekkel, s szeretnéd, ha választ kapnál 

mindegyikre. Amit most mondok, azt el sem hiszed! Ha megválaszolnám kérdéseidet, 

annak nem az lenne a következménye, hogy megnyugodnál, hanem további kérdések 

áradata törne föl benned, melyeket ha újra megválaszolnék, újra arra kényszerítenének 

téged, hogy tovább kérdezz. 

A jelen kérdéseidre most kopogós válaszokat adok. Azért teszem ezt, mert nem a 

tudatodra, hanem a tudattalanodra akarok hatni. Ne sértődj hát meg, mert akkor nem 

fognak szavaim téged építeni, buzdítani és vigasztalni, hanem csak nehezíteni fogod 

saját jövőd kialakulását. Mondom hát azt, amivel tudattalanodat akarom megcélozni. 

Te nem Hozzám akarsz igazodni, hanem Engem akarsz magadhoz igazítani. Amíg 

nem látod be, hogy a szeretet irányában meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni, 

amíg nem látod be, hogy jelened nem azáltal oldódik meg, ha a múlttal foglakozol, ha 

a múltat akarod boncolgatni, hanem azáltal, ha a jelent azzal a szeretettel akarod 

megszentelni, amire képes vagy, tehát kedvemért tenni a jót ott és akkor, ahol és 

amikor éppen lehetséges, amíg ezt nem látod be, addig nincs lehetőségem arra, hogy 

érdemben segíteni tudjak neked. 

Engedd meg, hogy utaljak ker. Jánosra, akinek nem volt tudomása arról, hogy ő 

Illés. Azért nem volt tudomása, mert nem volt rá szüksége, hogy tudja. 



A kérdéseidre adandó válaszaim, melyeket kopogósaknak mondtam, a következők: 

1. Ha tudni akarod, hogy ki volt Mózes, olvasd el a Bibliát. Ha tudni akarod, ki 

volt ker. János, ezt is megtudhatod a Bibliából. Ha tudni akarod, hogy te ki voltál, légy 

türelemmel, és meg fogod tudni. Ha előbb nem, hát a halálod után. Ha tudni akarod, 

hogy miért lehetetlenült el házasságod, tárgyald ki feleségeddel. És még a legutolsó 

kérdésedre is válaszolok, melyet nem írattam bele a kérdező kérdései közé: János 1:18 

vers magyarázatát kéred. Ezt már gyerekkorodtól tudnod kellene: Én és az Atya EGY 

vagyunk. Azért mondhattam jelen időben, hogy az „Atya keblén nyugszik”, magamról, 

mert egylényegű vagyok az Atyával! 

Kedves Barátom! Már kaptál Tőlem levelet ezelőtt is. Van tehát mit beépíteni 

életedbe. 

Megáldalak HŰSÉGEMMEL!  « 

588. TEMPLOM, GYERTYA, GYÓGYÍTÁS, JELEK 

Kérdező: 

Egyik éjjel szimbólumok jelentek meg a kezemen, melyeket nem tudok megfejteni. 

HANG: 

 » Gyermekem! Több momentumra is reagálnom kell. Az egyik a templom, a másik a 

gyertyaláng, a harmadik a gyógyítás, és a negyedik a kapott jelek. 

A templomokban ma valóban nem sok helyen árad az a szeretet, amelyet Én 

hirdettem, és méltán elvárhatnék. Valóban nem azt halljátok legtöbb alkalommal, ami 

épít, buzdít és vigasztal, tehát lelkileg gyógyít benneteket. Valóban csak azoknak 

tudom ajánlani a rendszeres templomba járást, akik tudják a módját annak, hogy 

hogyan lehet ott Velem közvetlenül találkozni. De azt mindenképpen fontosnak tartom, 

hogy vasárnap különös módon akarj időt tölteni Velem, és semmiképpen sem 

kevesebbet, mint azok, akik templomba járnak, hanem e napon feltétlenül többet! 

A gyertya lángja nemcsak rossz szellemek jelenlétekor kormoz. Gyakran van így a 

jó szellemek jelenlétekor is, gyakran van olyan, hogy rossz szellemek vannak jelen, s 

mégis gyönyörűen égnek a gyertyák! E téren az általánosítás egészen biztosan az 

ördögtől van! Ha Én ilyen értelemben jelzést akarnék adni, azt előre egyértelművé 

tenném benned, és csak egyes esetre vonatkozóan tenném! Én nem szoktam 

fölöslegesen csodákat tenni. Nemcsak különböző gyertya anyagi összetétele lehet 

különböző, hanem ugyanaz a gyertya is más-más összetételű lehet különböző 

részeiben. Most nem is beszélek arról, hogy milyen csekély és emberi érzékekkel nem 

is érzékelhető légmozgás is mennyire tud egy ilyen kis lángocskát befolyásolni. 

A gyógyítással kapcsolatban jól látsz. A lélek sebei bizony gyakran kiverődnek a 

testen és annak funkcióinak zavaraiban. Az a szeretet-energia, amely képes hatékonnyá 

tenni az Én jelenlétem áldását, mindig rendelkezésére áll azoknak, akik hisznek 

jelenlétem gyógyító erejében, és vállalják az irgalmas szeretet befogadását magukba. 

Tehát akik fontosnak és lényegesnek tartják azt, hogy irgalmasságot, megbocsátást 

gyakoroljanak. 



A szimbólumokkal kapcsolatban most meg kell elégedned annyival, hogy pár éve 

elkezdték angyalaim megjelölni azokat, akikkel együtt tudnak majd dolgozni a 

közeljövőben a Föld megmentése érdekében. E jelek megfejtésének majd akkor lesz 

komoly jelentősége. Most legyen elég számodra az, hogy te is ezek között a 

megjelöltek között vagy. 

Megáldalak a BIZALOM ÉS A JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

589. A TISZTA ENERGIÁRÓL 

Kérdező: 

A TISZTA ENERGIÁRÓL 

HANG: 

 » A TISZTA ENERGIA globális mértékben megvalósítható, de az más kérdés, hogy 

ezt te fogod-e megtenni. Vannak olyan bolygók, ahol ezt már régen megvalósították. 

Ezeknek segítségére számítani lehet, de jelenleg a földi élet gátlástalan 

erkölcstelensége nem teszi lehetővé ennek létrejöttét. Sajnos, ami nem elrettentő az 

energiamezőben, az nem talál szponzorokat köreitekben. Ez van. 

Vannak már megjelölt személyek, akik alkalmasak lesznek arra, hogy 

küldötteimmel együtt dolgozva megújítsák a Föld színét. De küldötteim még nem 

jelenhetnek meg látványosan közöttetek, mert nincs meg hozzá a megfelelő erkölcsi 

légkör. 

Most nem mondhatok mást, csak azt, hogy sok kín-keserv után hamarosan 

megtisztul a földi élet, és hosszú időre meghatározó lesz az, amivel te most 

foglalkozol. 

Megáldalak a TÜRELEM ÉS BIZALOM LELKÉVEL!  « 

590. TELJESÜLHETNEK VÁGYAIM? 

Kérdező: 

1. Kapcsolatba léphetek azzal, akire szükségem van? 

2. A gyomoridegem elmúlhat-e? 

3. Pár óra alatt miért gyengülök el? 

HANG: 

 » Nagyon szeretnék olyanokat mondani neked, amelyek igazak is és lelkesítenek is 

téged. Számomra problémát jelent az, hogy lelked legmélyén nem Lelkem által akarsz 

lelkesedni. 

Minden ember életében nagyon fontosak azok az alapok, amelyekre építheti életét. 

Amint nem lehet két úrnak szolgálni, úgy nem lehet egyszerre sziklára és homokra 

építeni. Mondhatok Én szép elgondolásokat a felépítendő életépületedről, de az 

alapokat nem hagyhatom figyelmen kívül. És itt van az Én legnagyobb problémám 

veled. Anélkül, hogy tehetnél róla, számodra a homok természetesebb alapanyag, mint 

a szikla. Meg kell mondjam neked, kicsit tanácstalan vagyok. El kell döntenem, hogy 



várjak-e még, amíg csalódásaid, szenvedéseid megérlelnek az igazság befogadására, 

vagy ne várjak, hanem, mivel most kérdeztél, hát most válaszoljak, akkor is, ha 

válaszommal nem sokat fogsz tudni kezdeni. Ezt az utóbbit teszem. Kapcsolatba 

léphetsz azzal, akire szükséged van, de az neked most szinte semmit sem fog jelenteni. 

Igen. Neked egyedül Rám van szükséged. Velem kapcsolatba léphetsz, de Én nem 

ismerem a felületes találkozásokat. Az Én Lelkem kifejezetten a KAPCSOLAT Lelke. 

Életed minden problémájára egyetlen gyökeres orvosság az, hogy Velem kapcsolatot 

építs ki. Minden más csak tüneti kezelést ad bajaidra. Gyomorideg, fáradtság, mind 

abból ered, hogy életenergiád forrását, tehát Engem, olyan hordalékok árnyékolják le, 

amelyek amellett, hogy mulandóak és hazugok, nagyon kiabálóan követelik maguknak 

azokat a jogaikat, melyek soha nem is voltak. Téged sohasem ezek éltettek. Ezek csak 

bódítottak. 

Drága Gyermek! A felszín olyan kalandokra csábít, amelyek aztán halálos 

örvénybe sodorhatják boldogság utáni vágyadat. Ez azt jelenti, hogy letörhetik minden 

olyan antennádat lelkedről, amelyekkel jelenleg még égi üzeneteket foghatsz. 

Ígérni csak azt tudom, hogyha úgy imádkozol, hogy lelked valóban Hozzám 

emeled, akkor lehetőséget adok olyan baráti kapcsolat létesítésére, amely Engem 

állíthat életed központjába sziklaként, s akire aztán építhetsz ábránd-légvár helyett 

biztos otthont. 

De ehhez valóban komolyan kell tudnod imádkozni. Nem Miattam. Miattad! Mivel 

pszichés zavaraidnak oka te is vagy, ezért neked is meg kell tenned azokat a lépéseket, 

amelyeket megtehetsz, hogy aztán Én segíteni tudjak rajtad, neked. 

Szeretetem örök törvénye az, hogy szabadságodat mindenkor tiszteletben tartom. 

Akkor is, ha Ellenemre használod. Előttem még bűneiben is tiszteletre méltó az ember. 

Igen, mert mindig van lehetősége arra, hogy elkezdje helyesen szeretni önmagát, ami 

az Én leghőbb vágyam is. 

Megáldalak, hogy Tőlem, az ALAPTÓL indulj el a megújulás útjára.  « 

591. AZ UFÓKRÓL 

Kérdező: 

Az ufókról szeretnék hallani! 

HANG: 

 » Drága Gyermek! Beszéltem már arról, hogy az ufók helyett jobb angyalokat 

mondani, tehát küldötteket. Tudom, hogy ez sem precíz megnevezés, mert nemcsak 

olyanok mennek hozzátok, akik ebből a lényegesen más dimenzióból indulnak el, 

hanem olyanok is, akik már régen anyagba ágyazott szellemek, mint ti, csak fejlettebb 

intelligenciával rendelkeznek, s így képesek anyagi részüket úgy átlényegíteni, hogy 

aztán szándékuknak megfelelően bárhol újra materializált módon kapcsolatba 

kerülhetnek veletek. Ennek világosabb megértésére akkor fogtok jutni, amikor már 

angyalaim segítségével és a ti szeretetetek révén átalakulhat a Föld új Földdé. 



Bárhogy is van, annyi bizonyos, hogy a Föld nem megsemmisülésre, hanem 

megújulásra teremtetett, s meg is fog újulni. Angyalaim már most dolgoznak ezen, s 

már válogatják azokat, akikkel mint munkatársakkal tudnak majd dolgozni akkor, 

amikor már a földi ember belefáradt abba, hogy legfőbb ténykedése a gonoszság 

legyen. Meg kell mondanom, hogy ez az idő már nincs messze! Nem múlik el ez a 

nemzedék, és meg fogjátok látni angyalaimat, amint veletek és értetek dolgoznak majd, 

hogy amit a gonoszság tönkretett, az, mint tavasszal a megújult természet, abban a 

szépségben és jóságban mutatkozzék meg újra, ami az Én elgondolásom, és a Tőlem 

kapott szerep elfogadását mutassák meg nektek. 

Szó se lehet arról, hogy olyan ufók hassanak rátok, amelyek nem az Én 

jóságomnak hordozói. Vannak ilyenek!, de ezek egy benső kényszertől hajtva csak a 

magukhoz hasonlóak között képesek létezni. Ezek úgy kerülnek benneteket, akik az 

Enyéim vagytok, mint a fuldokló a vízbe merülést. Ne féljetek tőlük! Ők félnek 

tőletek, és messze elkerülik azt a helyet, személyt, ahol a legparányibb is van az Én 

tiszteletemből, szeretésemből. 

Drága Gyermekem! Fölmérhetetlen erő áll rendelkezésetekre! Maga az ISTEN! 

Igen. Isten nem uralkodik, hanem szeret, tehát szolgál benneteket. Szolgál teljes 

odaadással! Akinek csak akkora a hite, mint egy mustármag, az olyan erőt hordoz 

magában, hogy hegyekkel tud dobálózni (Máté 17:20). Tudják ezt a sötét lelkek, 

jobban, mint ti, akiknek ez birtokában van! Ezért nem kell félnetek tőlük. Ti a 

GYŐZTES oldalán álltok! Alleluja! 

Megáldalak a BÁTORSÁG ÉS ERŐ LELKÉVEL!  « 

592. TELE VAGYOK MIÉRTEKKEL 

Kérdező: 

Férjem tragikus körülmények között meghalt. Megölték. Tele vagyok miértekkel. Annyira 

egymásnak voltunk teremtve! 

HANG: 

 » Te orvos vagy. Sokat tanultál olyan törvényszerűségekről, amelyek meglétét 

igazolják a betegségek, s amelyekhez az egészség érdekében is igazodni kell. Tehát az, 

hogy valaki beteg lesz, illetve meggyógyul, ugyanúgy törvényszerűség 

következménye. Ez pontosan így áll nemcsak az élet egyes szakaszára, egyes 

részletére, hanem az egészre is. A betegségeknél beszélni szoktatok lappangási időről. 

Ez azt jelenti, hogy bizonyos törvényszerűség következményének végkifejlete még 

nem mutatkozik, csupán idő kérdése, és mutatkozni fog. 

Ha te, mint orvos, tudnád egyik betegedről, hogy megállíthatatlanul elindult már 

benne a halálos kór, de még lappangó állapotban van, és beszélned kellene az illető 

legkedvesebb hozzátartozójával, aki tele van reménnyel kedvese gyógyulása iránt, 

vajon mi mondanál? Hitegetnéd? Megmondanád, hogy készüljön fel a legrosszabbra? 

Menekülnél a szembesüléstől? Látod, egyiket sem tartanád jónak. Azt tartanád a 

legjobbnak, ha ez a kedves hozzátartozó már eleve, már régóta eljutott volna arra a 



szemléletre, hogy tudná, a törvényszerűségek mögött olyan VALAKI áll, aki akkor is 

jól teszi a dolgát, ha mi ezt nem látjuk át. Azért tartanád ezt a legjobb megoldásnak, 

mert nincs is más! 

Drága Gyermekem! Most gyónok neked! Mindig nagy fájdalom járja át szívemet, 

amikor azt látom, hogy gyermekeim nem arra használják fel földi életük legtöbb 

energiáját, hogy Én egyedül is elég legyek nekik. Fáj, amikor látom, hogy nagyszerű 

lelkek, akik igazán mindent a legjobban csinálnak, csak éppen az első gombot 

gombolták be rosszul. Nekem már előre fáj a nagy kétségbeesésük, csalódásuk, amikor 

majd ráébrednek, hogy mindent újra kell gombolniuk. Bennük ez még a lappangási idő 

stádiumában van, de Én már szenvedem a végkifejletet. Kimondhatatlanul fáj 

szívemnek az, mikor azt kell tapasztalnom, hogy nem kerülhetek az abszolút ELSŐ 

HELYRE életetekben. Tehát arra a helyre, amelyen ha lehetnék, akkor az a 

törvényszerűség, amelyet soha senki meg nem változtathat, azt igazolná, hogy nincs is 

második hely. A második hely csak fantáziálás! Igen, mert ahol Én irányíthatok, ott 

megteremtem az alázatnak azt a légkörét, amelyben a felszínen lehet ugyan vihar, de a 

mélyben mindig várja Enyéimet az Én békém. 

A legerősebb tölgyet is kettétörheti egy nagy vihar. De a legnagyobb vihar sem tud 

mit kezdeni a kicsiny ibolyával. Az ibolya ismeri a törvényszerűség hatalmát, 

belesimul anélkül, hogy lázadna ellene. Így a vihar elmúltával nem megtépázottan, 

hanem még frissebben, még üdébb illatozással mosolyog a Nap felé. 

Most próbálhatnám magyarázni, hogy mielőtt megszülettél, akkor sem akartad 

elfogadni ezt a sorsot, de szerető lelkek rábeszéltek, mert tudták, hogy erre van 

szükséged, de te annyira elnyomtad érveiket, hogy azok most sem tudnak 

megnyugtatóan hatni rád. Én mégis azt mondom: a földi élet baloldala annak a műnek, 

amely az örökéletben gyönyörűséged forrása lesz. Nagyon szeretnélek lelkileg 

gyógyítgatni, de az élet törvénye meg nem változtatható. Ez pedig így hangzik: Aki 

boldog akar lenni, és nem az, annak nem az Én akaratomat kell megváltoztatnia, 

hanem saját gondolkodását a Belém vetett bizalom irányában! Nagyon szeretlek. 

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

593. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

Keresem okait annak, hogy miért jutottam ide, ahol most vagyok. Büntetés előző életem 

döntései miatt? Esetleg figyelmeztetés, hogy nem jó úton járok? Mi a feladatom? Férjem, 

mint amatőr politikus, hiszi, hogy harcolnia kell a magyarság érdekében. Nem tudom, hogy 

jól teszi-e? 

HANG: 

 » Gyermekem! Jelen életed, sorsod, annyira össze van szőve mások életével, 

sorsával, hogy ennek ok-szálait soha ki nem bogozhatod. Szó sincs semmiféle 

büntetésről! Figyelmeztetésről igen! Mint tudod, aki szeret, az félti azt, akit szeret. 

Irántad való szeretetemnek természetes következménye az, hogy féltelek. Ez a féltés a 



gondviselésem másik neve. Ha tehát azon gondolkodsz, hogy mire figyelmeztetlek a 

különböző eseményeken keresztül, akkor ezt nagyon jól teszed, csak egyre vigyázz! 

Az Én figyelmeztetéseimnek mindig áldásos következményei vannak, és sohasem 

elkedvetlenítők. Az ősellenség nagyon igyekszik, hogy figyelmeztetéseimnek keserű 

szájízt adjon. Ezt a manőverét azáltal védheted ki, hogy hálát mondasz Nekem 

olyankor, amikor valóban figyelmeztetésemre találsz. 

Ma az egész világon azért tud annyira elhatalmasodni a szenvedés, mert 

figyelmeztetéseim nem azt eredményezik lelketekben, hogy hálát adjatok érte, hanem 

jobban szeretnétek lelketek mélyén, ha nem kapnátok Tőlem kemény 

figyelmeztetéseket. Édesanyám csodát csodára halmoz, mégsem hisz Neki a világ. 

Gondolj Medjugorjere! 

A nagy egyházak belegabalyodtak a túlélés révületébe. Ez számukra a 

legfontosabb, és nem az, hogy vezetőik Értem el akarnák veszíteni életüket. Pedig 

ennek lenne következménye az, hogy ők is, ti is olyan életet nyerhetnétek, amely 

méltóbb lenne hozzátok is, Hozzám is. 

A férjeddel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nemcsak a magyarság 

érdekében, de minden ember érdekében kell munkálkodnia mindenkinek, aki örök 

értékeket akar biztosítani magának. Te nem tehetsz más, minthogy imáddal tisztítod 

körülötte a légkört. Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem 

lehet, s ellenségszeretet nélkül pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb 

mindenkinek el kell döntenie, hogy akar-e mindenáron (csak így lehet) képviselni 

Engem, vagy nem akar. 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

594. VÁLÓFÉLBEN VAGYUNK 

Kérdező: 

Válófélben vagyunk férjemmel. 

Médium: 

Tisztelettel és szeretettel közlöm Önnel, hogy csak olyan problémákat tudok a 

HANG elé vinni, melyeket a saját fejemben rendezni tudok. Levele alapján ezt nem 

sikerült megtennem. 

Idézek leveléből: „Többször is volt válási szándéka ... mindig megbocsátottam 

neki.” – Ha neki volt válási szándéka, és mégsem vált el, akkor neki kellett 

megbocsátania Önnek. Nem? Idézek egy másik mondatot: „Férjem uram viselkedése 

nagyon változó volt, de ő inkább a maga kényelmét...örömét...könnyebbségét nézte.” – 

Kedves Asszonyom! Úgy gondolom, hogy ezzel általában minden ember így van. Ha 

pl. Ön nem a saját kényelmét nézné, hanem a férje kényelmét, akkor – gondolom – 

nem lenne semmi komoly probléma. Tehát Ön ugyanazt teszi, mint ő. Ezt így szoktuk 

mondani: minden szentnek maga felé hajlik a keze. 

Azt nagyon súlyos bajnak tartom, hogy nagy adósságba keveredett a házvétellel 

kapcsolatban, de levelében nem tűnik ki, hogy miért nem tudja elviselni férjét, sem az, 



hogy ő miért nem tudja elviselni Önt. Nem említi, hogy férje részeges, kicsapongó, 

kártyás, csavargó, szadista, tolvaj, garázda vagy efféle lenne. Azt említi, hogy férje a 

katolikus vallásból egy másik gyülekezetbe ment át. Gondolom, legtöbb gyülekezet így 

keletkezik. De ez semmiképpen sem magyarázhatja az Ön idegzeti tönkremenését. 

Azt megértem, hogy anyagi problémái miatt súlyos gondokkal küzd. Ha ez lenne 

az oka levele megírásának, ezzel is tudnék a HANG elé menni, s gondolom, idézné a 

HANG Máté 6:34-et. De lehet, hogy mást mondana, nem tudom. Annyit viszont tudok, 

hogy amíg én nem látom, hogy mit kíván Ön konkréten a HANG-tól, addig annyit 

tehetek, hogy megígérem: szívem szeretetével imádkozom Önért. Kértem Urunkat, 

adjon Önnek erőt, bölcsességet és főleg nagy bizalmat az Ő irányában. Kértem Istent, 

értesse meg Önnel, hogy amennyire egy Isten megteheti, Ő mindent elkövet, hogy az 

Ön erejét felülmúló nehézségei ne legyenek. Kérem Őt, hogy értesse meg Önnel, ha 

Ön úgy érzi, hogy erejét meghaladó keresztet kell hordoznia, akkor az Ön hite által 

legyen képes erre is. Értesse meg Önnel, hogy az Ön hitének nagysága nem Istentől 

függ, hanem Önön múlik. 

Testvéri szeretettel 

595. EGY NŐS EMBERT SZERETEK 

Kérdező: 

Pár éve beleszerettem egy nős emberbe. Az utóbbi időben ő nagyon megváltozott helytelen 

irányban. Szeretnék a HANG-tól megnyugtató választ kapni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Az Én szeretetemet az határozza meg, ami valóban jó neked, 

és nem az, amit te jónak gondolsz magad számára. Háromféle kapcsolat lehetséges: 

érdekkapcsolat, cimboraság és szeretetkapcsolat. Megnyugtató válasz a felszínen, mint 

egyedüli, ez csak a cimborák között lehetséges. Ők azért cimborák, hogy általuk 

cimborájuk pillanatnyilag jól érezze magát. Az ilyen kapcsolatnak mindig csúnya vége 

szokott lenni. Az Én kapcsolatom veled semmiképpen sem lehet ilyen. 

A tízparancs kilencedik parancsa nem a katolikus vagy bármelyik vallási felekezet 

találmánya, hanem a mindenkori emberi természet kitörölhetetlen törvénye. Nincs 

kivétel. Mindenki természetellenesen cselekszik, akár vallásos, akár nem, ha nem tartja 

meg a tízparancsot. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a következmények ilyen 

esetben egyértelműen fájdalmasak. 

Arról persze lehet szó, hogy egy házasember csak látszatra házasember, mert 

szívében sohasem mondott igent a másik félnek. Az ilyen látszatházasság nem tartozik 

bele a kilencedik parancs tilalmába. De az mindenképpen óvatosságra kell hogy intsen 

mindenkit, hogy aki egyszer játszadozott ígéretével, az máskor is megteszi ezt. Ezért 

tehát nem adhatok megnyugtató választ erre a kapcsolatodra, éppen azért, mert Én nem 

játszom a szavaimmal, hanem SZENT minden kijelentésem. Ezért Bennem senki nem 

csalódhat, mert mindenki kiszámíthatja, hogy magatartásától függően milyen lesz az 

Én reagálásom az ő döntéseire. 



Remélem megérted, hogy Én soha és senki számára nem lehetek bűnrészes. Soha 

és senkinél sem lehet Számomra az lényeg, hogy ki hogyan érzi magát. Számomra 

csak az lehet fontos, hogy valaki vállalja-e szeretetből az életelvesztésnek azt az 

áldozatát, amit vállalnia kell, vagy nem. Minden ezen múlik. Isten nem használható fel 

mulandó örömök oltárán olyan áldozatnak, amelyet csak cimborák szoktak meghozni 

egymásért. 

Nagyon szeretlek. Azt az életemet, amelyet föláldozhattam azért, hogy kimutassam 

szeretetemet irántad, föláldoztam. Ennél többet nem tehetek. Most rajtad a sor. Neked 

kell megmutatnod, hogy ki is vagyok Én neked! Én már megmutattam, hogy te ki vagy 

nekem. Nézz a feszületre! Onnan leolvashatod szeretetemet. Örülnék, ha te is 

megmutatnád Nekem, hogy Én honnan olvashatom le Irántam való szeretetedet?! 

Megáldalak a GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS LELKÉVEL!  « 

596. SZAKMA VAGY HIVATÁS? 

Kérdező: 

1. Elvállalhatom az ezoterikus tv-sorozat vezetését? 

2. Problémáim eredetét nem látom. A karmikus teher könnyíthető? 

3. Szakma vagy hivatás? 

HANG: 

 » 1. Kedves Barátom! A döntő és a lényeges a jóindulatú hozzáállás e témához. Ezt 

nem lehet úgy megtanulni, hogy valaki jól tájékozott legyen benne. A nagy higgadtság 

és józanság mellett nincs másra szükséged, mint a jóindulatú hozzáállásra. Nagyon 

fontos egy olyan tartózkodás, amelyet Én valamikor így fogalmaztam meg: 

„Óvakodjatok az emberektől.” Tehát nem egy hideg bizalmatlanságról van itt szó, 

hanem egészséges higgadtságról. Szereplés előtt kérd Lelkem bölcsességét. Nem 

foglak soha magadra hagyni, ha te nem hagysz el Engem. Benned megvannak azok az 

alapfeltételek, amelyekre szükségem van, hogy a NÉZŐK pozitív hatásokkal 

gazdagodjanak műsorod láttán. 

2. A karmikus terheltségek valójában nem terheltségek, mivel személyiségedre 

szabottak, tehát amilyen döntések elé állítanak, azok nem kívánhatnak tőled 

lehetetlent. Ha pedig azt éled meg, hogy valami karmikus kényszer erődet felülmúlja, 

akkor tudnod kell, hogy Én úgy mentem el, hogy itt is maradtam közöttetek, éppen 

azért, hogy szolgáljalak benneteket akkor, amikor HITBŐL kell tennetek valamit, ami 

természetesen nem természetes. Ha magadban olyan gondolat merül fel az említett 

terheltségekkel kapcsolatban, amelyek Hozzám hoznak közelebb, vagyis növelik 

erődet, akkor állj szóba az ilyen gondolatokkal. De ha olyankor is föl akarnak menteni, 

amikor lelkiismereted által ellenkezem veled, akkor jobban jársz, ha a lelkiismeretedre 

hallgatsz, és nem a kimagyarázkodásra. 

3. Szakma vagy hivatás? E téren rendet kell teremtenem benned. Egyetlen hivatás 

van a világon: a szeretni tanítás. A többi mind, pap, orvos, mérnök, takarító, stb., mind-

mind szakma, foglalkozás. Ez utóbbiak időszakosak és pénzt kereső foglalkozások. Az 



előző, tehát a hivatás, a szeretni tanítás, ez időfeletti, mindenkori kell hogy legyen, és 

nem használható fel pénzszerzésre, csak adásra. 

Bármi lehet tehát a szakmád, a munkád, mindig át kell azt járnia a hivatásodnak. 

Csak olyan munkát vállalhatsz, ami nem akadálya annak, hogy másokat szeretni taníts. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

597. PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK 

Kérdező: 

Pályaválasztás előtt állok. Az a pálya, amit szeretek, az nem jövedelmező. A másik, amit 

nem érzek annyira közel szívemhez, jól keresőnek mutatkozik. Melyiket vállaljam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Feltétlenül a kevésbé jövedelmezőt válaszd! Több okon is ezt 

kívánom tőled. Az egyik ok az, hogy aki Hozzám tartozik, annak a kevés is sok, aki 

pedig nem tartozik Hozzám, annak a sok is kevés. Tehát egyáltalán nem lehet lényeges 

szempont az, hogy valaki többet vagy kevesebbet keres. A lényeg az, hogy valaki 

Hozzám tartozik vagy sem. 

A másik ok az, hogy egyetlen hivatás van a világon: a szeretni tanítás. A többi 

mind foglalkozás, munka. 

A harmadik ok a szíved szava. A szeretet-diktálta útról csak akkor szabad 

lemondani, ha józan ésszel belátható, hogy a szeretni tanítást, mint hivatást nem segíti 

elő. A te esetedben éppen ezt segíti elő a szíved szerinti szeretet-diktálta út. 

Téged is meg fog érinteni az evilági érvényesülés szele, s te is ki leszel téve olyan 

csábításnak, amelyet csak erős benső elszántsággal tudsz majd semlegesíteni. A „mit 

eszük, mit iszunk, mibe öltözködünk” kérdések fölmerülnek benned is, ha nem is olyan 

élesen, mint a világ fiaiban. De akkor jusson eszedbe, hogy éppen ezekre mondtam, 

hogy nem szabad átadni magatokat a gondnak, mert tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 

minderre szükségetek van. Ti keressétek az Isten országát és az ő igazságát, s mindent 

megkaptok, amire szükségetek van (Máté 6:31-34). 

Azt sokszor hallottad már, hogy Én nem vagyok személyválogató, de igenis, 

szerepeket kiosztó vagyok. Te a tanítás szerepét kaptad, és ha nem ezt az utat 

választod, akkor úgy jársz, mint az a színész, aki nem azt a szerepet akarja eljátszani, 

amit kapott a rendezőtől, hanem azt, amire ostoba emberek rábeszélték. Két rossz fog 

ebből származni. Nem fogja építeni a közönséget, mert elrontja az egész darabot, és 

önmaga is rosszul fogja érezni magát az ostoba módon felvállalt szerepében. 

Minden életnek Rendezője Én vagyok. Nagyon komolyan figyelmeztetlek, ne 

engedj gazdasági szempontoknak, mikor a jövődről van szó. A jövőd Nálam van! 

Áldásomról le lehet mondani, de nem lehet átváltoztatni, megmásítani. Te valóban két 

út előtt állsz. Vagy áldásomat választod, vagy lemondasz erről. Csak Istened 

véleményére hallgass, és ne hidd, hogy emberek jobban akarhatják neked a jót, mint 

Én. 



Imaéleted reformra szorul. Meg kell újítanod a Velem való beszélgetést, mert csak 

úgy tudod átvenni Tőlem azokat a gondolatokat és erőket, amelyekkel gazdagítani 

akarlak. Légy összeszedettebb, mikor Velem beszélgetsz. Én nagyon figyelek rád. 

Több figyelmet kérek tőled Felém. Örömömet, békémet, erőmet és bölcsességemet 

meg akarom osztani veled. Légy nyitottabb Felém, és határozottabb mások felé, 

amikor Rólam, RÓLAM ÉS RÓLAD van szó. 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG és a bátorság lelkével!  « 

598. MEGGYÓGYULOK? 

Kérdező: 

Meggyógyulok-e betegségemből? Mi a feladatom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Betegségeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy nincs 

gyógyíthatatlan betegség, bár bizonyos szempontból, már a születéskor mindenki 

magában hordja olyan bajnak a fullánkját, ami miatt előbb-utóbb meg fog halni. 

Amikor valakinek a testében olyan rendellenesség tapasztalható, amit betegségnek 

szoktatok nevezni, akkor a legelső feladata mindenkinek az kellene hogy legyen, hogy 

időt szenteljen lelkének állapotára. 

Egy ember nemcsak kifelé él, hanem befelé is. Az örökélet befelé lesz nyilvánvaló, 

míg a kifelé élt élet mindig arról tanúskodik, hogy mulandó a világ, és mulandó az 

ember földi élete. Azok, akik legfőbb feladatuknak azt tartják, hogy azzal 

foglalkozzanak, ami mindenképpen mulandó, éppen a lényeg mellett mennek el. 

Ahogy múlik felettük az idő, úgy lesznek kénytelenek belátni, hogy nem arra 

használták idejüket, amire kapták. És ez állandó nyugtalanság forrása lesz bennük. – 

Most rátérek a második kérdésedre: 

Neked sincs más feladatod, mint minden embernek a világon. Ez pedig az, hogy a 

rendelkezésedre álló eszközökkel tartsd ébren és erősítsd magadban azt a szeretetet, 

amely valójában az Én életem benned. 

Ma is van a világon olyan közismert ember, aki csak fejét tudja mozgatni, s minden 

más végtagja, testrésze teljesen béna, és mégis boldognak tudja magát, mert megtanult 

befelé élni. 

Szeretni mindenki képes, ha akar, mert az szeret, aki jót akar környezetének, és 

nem arra fekteti a hangsúlyt, hogy környezete tegyen jót vele. A leglehetetlenebb 

betegségekben is lehet valaki jó ember és lehet rossz ember. Olyan testi betegség 

nincsen, hogy valaki annak következtében egyáltalán ne tudna magának parancsolni. 

Sajnos, sok olyan beteg van, aki éppen a betegségére hivatkozva érzi feljogosítva 

magát arra, hogy másoknak parancsolgasson. 

Jó, ha tudod: Helyes önismeretre jutni szinte lehetetlen addig, amíg valaki valami 

betegséget nem kapott. A betegség meg tudja úgy kérdezni az embert, hogy az illető 

képtelen hazudni. Lehet hát mondani, hogy mindenki olyan, amilyennek betegségében 

mutatkozik meg mások előtt. 



Feladatod tehát az, hogy rövid földi életed folyamán tanulj meg helyesen szeretni, s 

ezáltal akkor is segítesz másoknak, ha látszatra te szorulsz a legnagyobb segítségre. 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

599. SZELLEMEK NYUGTALANÍTANAK 

Kérdező: 

Éjjel-nappal szellemlények serege nyugtalanít, kínoz. Mit lehet tenni ellenük? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Meg tudom adni bajodra az orvosságot, de ez olyan, amit nem 

könnyű bevenni. Túl keserű azoknak, akiknek nincs elég hitük ahhoz, hogy az Én 

gyógyító erőmre ráhagyják magukat. Tehát csak akkor tudok segíteni, ha megvalósítod 

azt, amit most kívánok tőled, bármilyen képtelennek is tűnik ennek megvalósítása. 

Tanácsom tehát a következő: 

KEZDJÉL EL HÁLÁLKODNI, ÉS ENGEM DICSŐÍTENI, AMIKOR AZT 

TAPASZTALOD, HOGY AZ EMLÍTETT SZELLEMEK KÍNOZNI KEZDENEK!!! 

Ugye képtelenségnek tűnik szemedben? Pedig ez a hited próbája. Én nem tudok 

segíteni ott, ahol nem találok elégséges hitet. Még saját környezetemben, lakhelyemen 

sem tudtam kifejteni kellőképpen isteni erőmet, amikor nem találtam hitet az Én erőm 

kiáradásának befogadására. De ahol találtam, ott még akkor is hatékony volt az erőm, 

amikor egy pogány százados kérte ezt tőlem. 

Arra kérlek hát, erősítsd hitedet! Higgy abban, hogy veled és benned élek! Higgy 

abban, hogy erőm a te erőd is! Ha egy súly oly nehéz, hogy nem lehet fölemelni, akkor 

nemcsak az a megoldás, hogy a súlyt csökkentitek, hanem az is éppen olyan hatékony, 

ha az erőt növelitek. Én ezt akarom tenni a te életedben. Addig akarom növelni erődet 

az Én erőmmel, amíg könnyen le nem tudod győzni ezeknek a szellemeknek a 

támadásait. Ha erőmmel már legyőzted őket, akkor el fognak kullogni, és nem fognak 

zavarni többé. De ehhez nagyon komolyan HINNED kell az ÉN ERŐM 

JELENLÉTÉBEN. 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnék segíteni. E téren minden a hiteden múlik. 

Hinned kell Bennem, hinned kell a gyógyszerekben, hinned kell az orvosi 

segítőkészségben, hinned kell a JÓBAN! 

Megáldalak a HIT LELKÉVEL!  « 

600. BOLDOGGÁ TUDOM TENNI AZT, AKIT SZERETEK? 

Kérdező: 

1. Rendbe jön-e egyik lábam? 

2. Boldoggá tudom tenni azt, akit szeretek? 

3. Mi a küldetésem? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! Én nem akarlak hitegetni. Nem mondhatok el olyat jövődről, 

aminek bekövetkezte több szabad cselekedetedtől függ. Csak olyat tudok mondani 

jövőddel kapcsolatban, aminek folyamata már elindult, s jelenleg is tart. Az a 

természeted elleni kényszer, amit gyakran érzel magadban, nagy erőről tanúskodik, de 

ennek az erőnek iránya még hagy kivetni valót maga után. 

Nem elég akarni valamit. Csak értelmileg kitisztázott dolgok segíthetnek előbbre a 

boldogulás útján. 

A te testi problémád olyan karmikus eredetű, amelyet valamikor jónak láttál 

felvállalni, éppen akaratod erejére nagyon számítva. 

Most megpróbálok némi értelmi tisztázást adni életed leglényegesebb pontját 

érintve. 

Egy negatív mondattal kezdem: senki nem tud boldogítani senkit. Kétségtelen, 

hogy minden ember boldog akar lenni. Boldogságra vagytok teremtve. Tehát 

MAGAMRA! Ezt kell egyszer tisztán és világosan látnod. A mulandóság 

fölfedezésekre való, és nem állapotok rögzítésére. Amikor valaki fölfedezi, hogy a 

természetébe oltott boldogság utáni vágy nem más, mint vágyakozás arra az útra, 

amelyen haladva a remény harmonikusan képes éltetni azt, aki erre rátalált, akkor 

elvben már boldog, gyakorlatban pedig egyre boldogabb. Olyan ez, mint amikor valaki 

biztos abban, hogy jó vonatra szállt. Biztos abban, hogy ez a vonat az, ami elviszi őt a 

boldogság országába. Ezért egyre boldogabb, minél jobban múlik az idő, és fogy az út 

hossza. 

Drága Gyermek! Te még ott tartasz, amikor valaki nem az úti célt tette élete 

céljának, hanem a vonatot. Az úti cél másodlagos még. Van olyan gyermeki szint, 

amikor ez természetes. De ezt ki kell nőnöd, mert az életet nem lehet eljátszogatni. 

Határozott, egyértelmű döntéssel kell vállalnod azt az életformát, amelyben azt kell 

megvalósítanod, hogy akit szeretsz, az ÉN vagyok, és földi lény helyembe nem léphet, 

csupán annyit tehet, hogy Hozzám segítsen téged, és Hozzám segítsed őt! Csak azt 

tudod boldogítani, és csak az tud téged boldoggá tenni, aki erre vállalkozik. A te 

életednek ez az értelme, ez a célja. Ezért születtél, és ezért fogsz meghalni. Ami pedig 

e kettő között van, az annyiban érték, amennyiben Velem kapcsol össze. 

Nagyon szeretlek, és nagyon várom a találkozást veled! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

601. SZÜKSÉGES A TEMPLOMI ESKÜVŐ? 

Kérdező: 

1. Isten megbocsátja, hogy oly sokáig elhanyagoltam? 

2. Jó az út, amin eszmélésem után járok? 

3. Jót teszek azzal, amivel most foglalkozom? 

4. Templomi esküvő nélkül is szeret engem az Úr? 



HANG: 

 » 1. Drága Gyermekem! Első kérdésedet azért fogalmazhattad meg, mert úgy 

gondolod, hogy közvetlenül megkárosítottad Istent éveken keresztül azáltal, hogy nem 

foglalkoztál Vele. Ha így gondolod, nem jól gondolod. Egyedül magadat károsítottad 

meg! Ez természetesen fájdalmat okozott Istennek, mert mérhetetlenül szeret téged, de 

attól kezdve, hogy visszafordultál Hozzánk, az egész Mennyországnak örömét 

növelted. 

Hidd el! Istennek az fáj, amikor magatoknak kárt okoztok lelketekben, és örül, 

amikor Hozzá visszatérve meggyógyíthat benneteket. Minden rendes szülő szenved, 

amikor gyermeke betegséget szerez magának, és örül, ha a gyermek vállalja, hogy 

meggyógyuljon szülei kezelése által. Így vagyunk Mi is veletek. Ne azon sopánkodj, 

hogy hűtlen voltál, s ezzel sok jótól elestél annak idején, hanem örülj, hogy most 

benned élhetünk (János 14:23), s így gazdagodhatsz abban az életben, amivel 

megajándékozhattunk téged. 

2. A szív bőségéből szól a száj. Az a tény, hogy örömmel beszélsz Rólam, és 

örülsz, ha másokat érdekel az Én életem, ez ékes bizonyítéka annak, hogy benned élek, 

tehát anélkül, hogy megfogalmaztad volna, vállaltál Engem úgy is, mint UTAT. 

Akiben él az a vágy, hogy nemcsak növekedni akar a szeretetben, hanem erről 

tanúságot is akar tenni mások előtt azért, hogy másokban is felébressze ezt a vágyat, az 

a legjobb úton halad saját boldogsága irányában. 

3. A gyógyítás és a szeretni tanítás vágyától irányított tanulások, tanfolyamok 

mindig áldásom hordozói. Minden REIKI és nem REIKI módszer jó, ha Hozzám 

akarja közelebb hozni e módszer alkalmazóit. De tudnod kell, hogy Én nem módszer 

vagyok csupán valami cél elérésére, hanem Én vagyok az ÚT ÉS A CÉL egyszerre. Ez 

azt jelenti, hogy Értem csak Velem lehet járni, dolgozni, élni. 

4. A templomi esküvők egyáltalán nem tartoznak a lényeghez. Ezek 

hozzátartoznak bizonyos egyházi intézmények fennállásának és fenntartásának 

lényegéhez, de lényegében nem tartoznak Hozzám, mint CÉL-hoz. Templomi 

esküvővel is lehet nagyon távolra kerülni tőlem, és templomi esküvő nélkül is lehet 

nagyon közel kerülni Hozzám! 

Az kétségtelen, hogy botrányt okozna, ha a te vallásodban lévők azt látnák, hogy te 

is járulsz szentáldozáshoz, de ennek a botránynak nem az lenne az oka, hogy ezt Én 

helytelenítem, hanem az, hogy egyházatok vezetői és tagjai jelenleg olyan szinten 

vannak, amilyenen vannak. Erre valóban áll: Az Én gondolataim nem a ti 

gondolataitok, az Én útjaim, nem a ti útjaitok. 

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

602. LEÁNYOMRÓL KÉRDEZEK 

Kérdező: 

1. Lányom talál-e egy hű társat? 

2. Mit tegyen, hogy elégedett legyen? 

3. Mi az Úr kívánsága az ő és fia számára? 



4. Benső hangja kitől van? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. Ez neked is, neki is 

csak ártalmára lehet. A megkötözöttség mindig elfogultságot jelent, és csak rövidtávon 

ad látszatra jó tanácsokat. Sokkal komolyabban kell venned a Velem való személyes 

kapcsolatot, ha azt akarod, hogy felismerd akaratomat, és aszerint igazítsd 

gondolataidat, szavaidat és cselekedeteidet. Meg kell tanulnod, hogy Isten nem egy 

olyan érdekes valaki, aki mindentudásával és mindenhatóságával azért létezik, hogy 

Tőle függetlenül az ő képességeit saját pillanatnyi érdeketek szerint 

felhasználhassátok, hanem, hogy ŐVELE együtt a SZABADSÁG, tehát a 

megkötözöttségek feloldása felé tudjatok haladni. 

Nagyon fontos számodra, hogy saját lelki fejlődéseddel törődj, mert közel van már 

találkozásunknak ideje. Senki nem hivatkozhat arra, hogy azért nem ért rá Velem és 

saját lelkével foglalkozni, mert azokkal a problémákkal volt elfoglalva, amelyek nem 

az ő területére tartoztak. Egy felnőtt gyermek életéhez pedig a szülőnek már semmi 

köze sincsen, hacsak nem az, hogy ezt elmondja felnőtt gyermekének. 

Nagyon fontos volna rájönnöd arra, hogy minden szülőnek csak addig van feladata 

gyermekeivel kapcsolatban, amíg nagykorúvá nem nevelődtek. Utána már ártalmára 

van gyermekének, ha a szülő akar a nagykorú gyermek életébe nagy okosan beleszólni. 

Rá kell jönnöd, hogy ma már nincs más feladatod, mint az, hogy készülj a Velem való 

találkozásra, és számold fel azokat a vérségi megkötözöttségeket, melyeket úgysem 

tudsz véglegesíteni, mert a halál nem fogja megkérdezni tőled, hogy jónak látod-e az 

ilyen kapcsolat megszakítását vagy sem, hanem menned kell, és ha a gyermekeddel 

való megkötözöttséget viszed magaddal, az nem olyan értéket fog jelenteni, amelynek 

örülni fogsz, hanem éppen ellenkezőleg, ez lesz az egyik legnagyobb problémád akkor. 

Örülnék, ha már benned is megszólalhatna a HANG, és elmondhatnám közvetlenül 

neked ezeket, melyeket most így voltam kénytelen elmondani. Örülnék, ha elhinnéd, 

hogy amit mondtam, azt a te érdekedben mondtam, és szándékom semmiképpen sem a 

fájdalomokozást, hanem a szabaddá válást célozta. Amennyire neked fájnak az 

elmondottak, annyiban Nekem is fájnak. Együtt szenvedek veled, mert szeretlek. 

Minden vágyam az veled kapcsolatban, hogy te együtt tudj örülni Velem – ÖRÖKKÉ! 

Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy szabaddá válj! (2Kor. 3:17) 

Megáldalak az ALÁZATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

603. HOGYAN KERÜLÖK KÖZELEBB JÉZUSHOZ? 

Kérdező: 

1. Az érdeklődő mindent megkérdezhet a HANG-médiumtól? 

2. Hogyan kerülhetek közelebb Krisztushoz? 

HANG: 

 » 1. Drága Gyermekem! Természetesen mindent meg lehet kérdezni Tőlem, de 

válaszaimat nem befolyásolhatják a kérdezők vágyai, kívánságai. Nagyon fontos és 



alapvető részetekről az, hogy higgyetek szeretetemben. Azok, akik azt keresik, 

kutatják, hogy hol lehet válaszaimban megtalálni valamit, ami azt igazolhatná, hogy 

nem Én, Jézus, vagyok az, Aki szólok, hát az ilyen emberek biztosan meg fogják 

találni azt, amit kerestek. Kétezer évvel ezelőtt szavaimban is mindig megtalálták az 

ilyen keresők azt, amivel igazolva látták, hogy ámítom a népet (János 7:12 és 47), s 

amit mondok, az azért nem lehet Istentől jövő, mert Én mondom, aki nem jöhettem 

Istentől. Ma már általában mindenki tudja, hogy Istentől jöttem, ezért szavaimat úgy 

próbálják semlegesíteni, hogy azt igyekeznek kimutatni, hogy nem is az Én szavaim. 

Hát aki akarja, az ezt igazolni is tudja. Félelmetes, hogy mire képes az emberi 

okoskodás annak érdekében, hogy ne kelljen megtérnie. 

Mondanivalóm tartalma is mindig kikezdhető volt azok részéről, akik ezzel a 

szándékkal vizsgálták szavaimat. Így van ez ma is, és így lesz mindaddig, amíg Atyám 

véget nem vet annak a folyamatnak, amit ti földi életnek neveztek. 

Alapvető tehát, hogy úgy olvassátok szavaimat, hogy azokban AKARJÁTOK 

megtalálni azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Aki így áll Hozzám, az hitével, tehát szíve 

szemével megtalálhatja Nálam szíve békéjét akkor is, ha szavaimat nem aranypapírba 

csomagoltam. 

2. Arra a kérdésedre, hogy hogyan kerülhetsz közelebb Hozzám, egyszerű választ 

adok, de megvalósítása már nem olyan egyszerű. Válaszom így hangzik: Ne kívülről 

várj eligazítást, hanem belülről, lelkiismereted felől. Meg kell tanulnod, hogy érett 

lélek vagy már, és Én igenis szólok közvetlenül neked belülről is. Problémáidra 

természetesen kívülről is kapsz segítséget, de ezek csak annyiban igazi segítségek, 

amennyiben benned békét teremtenek. Tehát mégiscsak belülről, lelkiismereted hangja 

miatt kell elfogadnod azokat is, amik kívülről kínálják fel magukat. 

Nem kell ehhez semmi egyéb, mint reggel pár percet szánnod arra, hogy felajánld 

magadat Nekem, aztán napközben többször figyelned kell befelé, tehát Rám, hogy 

örülök-e neked. Majd este szintén pár percet szánj arra, hogy megköszönd még az 

esetleges butaságokat is, amiket elkövettél, mert azokkal is tanítani akartalak valamire. 

Ezeket elmondani: egyszerű. A gyakorlati élet azonban egy olyan terület, ahol sok 

a zavaró állomás. Ezért a reggeli és esti pár percet, amit Velem akarsz együtt tölteni, 

komolyan meg kell tervezned és szervezned. Nem felületes, futó találkozásokra van 

szükséged Velem, hanem olyanra, melyben az Én teremtő erőm érintését élheted át. Új 

világot akarok teremteni benned! Erre kell neked Számomra lehetőséget biztosítanod. 

Nagyon szeretlek, és nagyon számítok a REGGELI imáidra is! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

604. TÉGED SZOLGÁLLAK? 

Kérdező: 

Téged szolgállak? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! Kérdésed arról tesz tanúságot, hogy az elbizonytalanítás 

ördögének támadásait szenveded. Ez nagyon jó jel! Amikor valakit az ősellenség úgy 

támad, mint téged, akkor ez annak a jele, hogy veszélyben vannak miattad hadállásai. 

Nagyon jó jel ez, mert azt jelzi, hogy a mulandó élet hontalanságának érzését 

Nálam akarod feloldani. Azt jelenti, hogy szíved mélyén él benned a remény, 

bizonyosság, hogy igazi otthonod Én vagyok! 

Arra a szeretetre hivatkozva kérlek, amely szeretet létben tart téged, tehát 

Szentlelkem szeretetére, hidd el, hogy benned élek, és legyen ez a tudat benned olyan 

öntudat, amelynek akkor sincs semmi köze a gőghöz, ha bárki is ezzel vádolna téged. 

Tudatosítsd magadban azt, hogy Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség! Hidd 

el, hogy valamit komolyan képviselni csak elszánt öntudattal lehet. Amíg megmarad 

benned a tanulékonyság szelleme, addig tanításom lelke is munkálkodni képes benned. 

Te ismersz már annyira, hogy tudod: nem az a fontos, hogy mit gondolsz 

magadról, hanem az, hogy mit gondolsz Rólam! Akár egy, akár sok nullának gondolja 

magát valaki, törekednie kell átélni, hogy a nullák előtt az EGYES Én vagyok, s így 

maguk a nullák is óriási értéket hordoznak. 

Szereped nagysága nem mérhető emberi mércével. Természetesen az a kegyelmi 

erő sem, amelyet e szerephez feltétlenül lelkedbe ültettem. IGAZSÁG ÉS ÉLET azért 

és addig vagyok, amiért és ameddig ÚT is lehetek számodra. Akkor vagyok ÚT, ha a 

szeretet bölcsessége és a bölcsesség szeretete sínpárján gördül életed vonata. A szeretet 

bölcsessége azt a bizonyosságot érteti meg veled, hogy a szeretet mérhetetlenül 

gazdagabbnak látja az életet, mint az, aki ennek híjával van. A bölcsesség szeretete 

pedig azt biztosítja számodra, hogy úgy tudj két lábbal a földön élni, hogy szíved a 

Mennyországot hordozza. 

Áldásom vagy, és az is maradsz! Légy bátor és elszánt benső bizonyosságod 

érdekében. Nem akárki, a mindenható Isten hordoz tenyerén! Legyen bátorságod ennek 

tudatát átélni. Gondolj azokra – nem mondok neveket –, akik a világ legkülönbözőbb 

pontjain ennek a bizonyosságnak erejében csodákra voltak képesek a szeretet 

terjedésének szolgálatában. 

Megáldalak SZERETETEM ÉS ERŐM BÖLCSESSÉGÉVEL!  « 

605. SZORONGÁSSAL MEDITÁLOK 

Kérdező: 

1. Bizonyos szorongás blokkol le a meditálásban. 

2. Férjem levágott fejével álmodtam. 

HANG: 

 » 1. Benned élek! Itt nagy hangsúlyt kell tenned e szóra: ÉLEK! Szorongásod abból 

adódik, hogy járatlan talajon lépkedsz. Bizonytalanságodat csökkentheted olyan 

meditációval, amely nem csupán ellazítást igényel, hanem egy természetes 

koncentráltságot arra, hogy ÉLEK benned. 



A FÉNY és a sötétség, mint tudod, nem azonos fajsúlyúak. A legkisebb fény is 

mérhetetlenül nagyobb, mint a legnagyobb sötétség. Sőt! Nyugodtan lehet azt 

mondani, hogy ahol a FÉNY megjelenik, ott szükségszerűen eltűnik a sötétség, mivel a 

sötétség nem más, mint a FÉNY hiánya. 

Szorongásod feloldója csak a FÉNY lehet, tehát az a tudat, hogy ÉLEK benned. 

Ezt a bizonyosságot magadba kell szuggerálnod, mivel a földi élet, ez az anyagba 

rögzült szellemi lét, csak gyakorlás által puhul annyira, hogy a VALÓSÁG hordozója 

legyen. Nem a sötétség, hanem a FÉNY a valóság! A fizikai és a szellemi munka 

ellentétes következményét egy hasonlattal érzékeltetem: Minél mélyebbre süllyedsz a 

tengerben, annál sötétebb lesz körülötted minden. Minél mélyebbre fúrod szellemedet 

az anyagba ágyazottságodba, annál jobban a FÉNNYEL találkozol magadban. Mivel 

Önmagamra teremtettelek, ezért a FÉNY gyermeke vagy, és nem a sötétségé! 

2. Álmod azt akarja aláhúzni benned, hogy elirányítód csak Én lehetek, s bár neked 

nagyon szeretned kell férjedet, de ne akarj az ő fejével gondolkodni, hanem az 

Enyémmel az ő érdekében is. Férjed egészségi állapota csupán feladatokat ad 

számodra, de semmiképpen sem gondot! Az ő gyógyulása is annyiban valósul meg, 

amennyiben feladatnak, és nem gondnak éli meg betegségét. 

Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon bízom abban, hogy a teljesség igényével 

akarsz Engem életed partnerévé tenni. 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

606. FÉLEK ISTENTŐL, HALÁLTÓL 

Kérdező: 

1. Fiammal kapcsolatos problémámról kérem a véleményét! 

2. Félek Istentől, bár tudom, hogy szeret. 

3. Nem tudom kisírni magam. Félek a haláltól. 

HANG: 

 » 1. Jobban át kell élned, hogy fiad nem a tiéd, hogy nevelésre kaptad, hogy 

elsősorban neked kell felajánlanod neki Engem. 

Abban a korban, amelyben van, neked kétszeresen kell arra vigyáznod, hogy 

megtanulja tőled az önfegyelmet és megértést egyaránt. A benne lévő idegrendszeri 

bizonytalanság, amely minden emberi fejlődés tehertétele, arra kényszerít, hogy 

sokszorozd Bennem erődet. 

Nagyon jól tetted, hogy megfelelő időben pofonokkal űzted el belőle a 

hisztérikusan ártó szellem jelenlétét. Az is nagyon okos dolog tőled, hogy te magad is 

tanultál ebből, s tudod, hogy ami egyszer megtörtént, az másodszor is megtörténhet. 

Ezért fokozott elővigyázatra van szükség. Egy nagy gyereket nem szabad még játékból 

sem dédelgetni! Az ő labilitása éppen abban áll, hogy vagy teljesen hideg, vagy 

teljesen forró akar lenni. Te ezt csak állapotszerű mértéktartással tudod fékezni benne. 

Feladatod teljesítéséhez teljes erőbedobás szükséges. Feladatod pedig az, hogy ne 

légy megkötözve gyermekeddel akkor sem, ha ő azt éli meg, hogy ő meg van kötözve 



veled. Tehát SZABADDÁ kell válnod tőle olyan értelemben, hogy Tőlem kell kérned 

vele szemben a tanácsot és erőt egyaránt. Azért nagyon fontos ez, mert legtöbb szülő 

éppen azáltal árt legtöbbet gyermekének, hogy a VÉR szavára hallgat, amikor 

kialakítja gyermekével kapcsolatát. Ebből származik a legtöbb és legsúlyosabb 

nehézség később, mikor generációs problémáról van szó. 

2. Istentől való félelmed oka az, hogy az Általam, Jézus által felkínált életformát 

csupán a felületen valósítod meg, s nem fordítasz Rám olyan koncentrált figyelmet, 

amely megszüntethetné félelmedet. Én általában senkiben sem szoktam direkt módon 

megszüntetni a félelmet, hanem indirekt módon. Tehát minél többet foglalkozik valaki 

Velem, minél több szellemi erőt fejt ki azért, hogy Rólam tanuljon, és minél több időt, 

energiát áldoz arra, hogy imáiban, elmélkedéseiben Velem azonosuljon, annál jobban 

fogja tapasztalni, hogy volt félelem, nincs félelem. 

3. A haláltól való félelem annyiban jogos, hogy életre, és nem halálra vagytok 

teremtve. Ha az előző pontban felkínált tanácsomat megvalósítod, akkor e téren is 

megszűnnek problémáid. 

A Velem való EGYSÉG mindenképpen a legfontosabb. Ez természetesen nem 

csupán állapot, hanem folyamat. Ha döntöttél, és bejelentetted magadnak, hogy 

EGYSÉGBEN vagy Velem, akkor már ezen az úton haladsz. Erre kérlek szeretettel! 

Megáldalak az OKOSSÁG ÉS BÉKESSÉG LELKÉVEL!  « 

607. VEZET TÖBB ÚT ISTENHEZ? 

Kérdező: 

1. Gyermekem megszületése és bizonyos könyvek visszavezettek Istenhez, bár 

kételkedéseim nem szűntek meg teljesen Vele kapcsolatban. 

2. Egy szeánszon nagyanyám szelleme olyasmit mondott, ami ellenkezik azzal, amit nekem 

a vallásomban tanítottak. Ez megzavart, bár akarok tovább is odajárni. 

3. Kell gyónnom, áldoznom? Vezet több út is Istenhez? 

HANG: 

 » Azt nagyon bölcsen tetted, hogy Hozzám fordultál kérdéseiddel. Nagyon szeretnék 

olyan eligazítást adni, amely előbbre tudja vinni lelki fejlődésedet. Figyelj hát! 

Nem az a szándékom, hogy szépeket mondjak neked, hanem az, hogy igazat. De 

azért nem baj, ha a kettő egybeesik néha. Ez történik ennél az első problémádnál is. 

Téged nem Istentől vitt el bizonyos időre életed sodra, hanem nem tudtál mi 

kezdeni azzal a torz istenképpel, amelyet gyermekként kialakítottál magadban. Nem 

történt hát visszafejlődés, hanem egyszerűen az, hogy nem tetted azt, aminek nem 

láttad értelmét. 

Gyermeked születése olyan hatással volt rád, hogy egy benső sejtésnek engedve 

fogadtad meg azt, amit megfogadtál. Amikor pedig bizonyos könyvek kezedbe 

kerültek, s te előző értelmetlenségedet igazolva láttad, ezek segítettek téged abban, 

hogy újból kezdj gondolkodni. 



Azért tartom nagyon okosnak, hogy Hozzám fordultál most, mert nem adtad fel 

kételyeidet. Én arra kérlek, ne is add fel mindaddig, míg értelmeddel be nem látod, 

hogy mit kell feladnod. 

Szabadságra vagy teremtve! Csak a szabadságban lehet Engem torzítástól 

mentesen megtalálni (2Kor. 3:17). Nem azért kaptad az értelmedet, hogy mások 

gondolkodjanak helyetted! Természetesen azért sem, hogy te gondolkodj mások 

helyett. Hidd el, a tekintélyelv a legsilányabb elv az értelmes ember életében, ha lelki 

békéjét meg akarja találni. Még az Én szavaimat is csak akkor fogadd el, ha annak 

értelmét belátod. Különben csupán ruha lesz rajtad, álarc, amely többet rejt el az 

igazságból, mint leleplez. 

A teljességhez tartozik, hogy Én most nem a HIT ellen ágálok az ész érdekében, 

hanem az ellen, hogy értelmileg megalapozatlan hittel akarj játszani lelked húrjain, 

illetve hogy másoknak erre felelőtlenül engedélyt adj. 

Amit azon a szellemidéző szeánszon tapasztaltál, annak semmi köze sincs sem 

nagyanyádhoz, sem Hozzám. Meg kell mondjam, hogy jelen korotokban nagyon sok 

szemtelen szellem jelentkezik be hozzátok a világosság angyalának képében, s olyan 

szellemi, lelki táplálékkal akarnak ezek etetni benneteket, amely táplálékban semmi 

tápszer nincsen. Azon a szeánszon a bejelentkező szellem nincs megfelelő kontroll 

alatt részetekről! 

Igenis, kell GYÓNNI! Mindenkinek kell gyónni. Van olyan, aki szüleinek, van, aki 

barátjának, van, aki házastársának, van, aki orvosának, van, aki pszichológusnak gyón, 

csak olyan nincs, aki senkinek sem gyón. Ha valaki nem tudja kiadni magából azt, ami 

lelkileg megterheli, az előbb-utóbb a bolondokházában köt ki. 

Szerintem az teszi legjobban, aki egy lelkipásztornál gyón, mert ez szokott a 

legdiszkrétebb és lelkileg legeredményesebb lenni. Persze, meg kell válogatnod, hogy 

kit kérsz föl erre. Egyre kevesebb ilyen lelkipásztor van, de van! Ne dőlj be az olyan 

általánosításoknak, hogy a papok ilyenek, meg olyanok. Van közöttük ilyen is, és van 

olyan is. Ismétlem: NAGYON fontosnak tartom a GYÓNÁST! 

A szentáldozásban pedig annyira jelen vagyok étel formájában, hogy Én, aki 

igazán tudtam, hogy mit beszélek, azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfia testét, 

abban nem lesz élet! Mert az Én testem valóban étel! (János 6:53), de érdemes az egész 

János 6-ot elolvasnod. 

Ha már egyszer a tekintélyelv alapján akarsz igazság birtokába jutni, akkor inkább 

Én legyek tekintély előtted, mint az a szemtelen szellem, aki bolondját akarja járatni 

veled. 

Te azt csinálsz, amit akarsz, de Én biztos, hogy nem ajánlom neked azt az említett 

szeánszot. Az a közösség nincs jól kitisztítva! 

Ha a mulandó idő lehetőséget ad rá, és ha nem kaptok időben észhez, tapasztalni 

fogod, hogy azok, akik arra a szeánszra járnak, hová fognak jutni idegileg. Íme, most 

ezt előre megmondtam neked. Nincs sok út! ÉN VAGYOK AZ ÚT EGYEDÜL AZ 

IGAZSÁGHOZ ÉS AZ ÉLETHEZ. 

Megáldalak az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 



608. ÚJJÁSZÜLETTEM? 

Kérdező: 

Miből tudhatom meg, hogy újjászülettem? Beszélj magadról, Uram! 

HANG: 

 » Drága Barátom! Benső nyugtalanságod mutatkozik meg kérdéseid mögött. Ezek a 

nyugtalanságok természetednek olyan vergődéseit mutatják, amelyek akkor sem 

találnának nyugvópontra, ha minden felmerülő kérdésedre öledbe hullana egy értelmes 

válasz. 

Nem is igyekszem megnyugtatni háborgásodat, mert nem akarom, irántad való 

szeretetből nem akarom erőnek erejével leállítani benned azt, ami jelenleg téged éltet. 

Sok-sok megtapasztalás által kell folytatnod földi életed felfedező útját, mert csak a 

megtapasztalások adhatnak szilárd támpontot annak a világnézetnek kialakításához, 

amelyben a Bennem hívés, tehát az életed Nekem átadása benső vágyként törhet fel 

benned. 

Magyarázhatnám neked az Atyával való kapcsolatom megvilágítására a Nap és 

sugarának hasonlatát, mint olyan valóságot, amely az anyagi világban bár kettő, de 

mégis EGY. És még azt is hozzá tehetném, hogy a Lelkem mindkettőben a TŰZ. 

Beszélhetnék arról, hogy jogosan tarthatom magam Istennek és Embernek egyaránt, 

mert nem ugyanarról mondok két egymást kizáró állítást. Egy a természetem az 

Atyával, de nem azonos Vele a személyem. Jelenleg ez sem neked, sem másnak nem 

ad olyan információt, amelynek következtében jobban növekedhetnél a szeretetben, 

ami az egyedüli fontos a te életedben. 

Azt viszont fontosnak tartom tudatni veled, hogy az újjászületés és az 

istenélmények nem azonos fajsúlyúak. Te nem vagy újjászületett lény olyan 

értelemben, amilyen értelemben tanítványaim újjászülettek pünkösd napján, mikor 

Lelkembe belemerítkeztek. A te istenélményeid arra valók, hogy akkor se add föl a 

keresést, a vágyakozást, amikor már úgy érzed, hogy mindenből kiábrándultál. Igen, 

mert természeted nyugtalansága bemerevíthet, ha nem adok olyan lelki élményeket, 

amelyeket adok. Abban biztos lehetsz, hogy amikor újjászületik valaki, akkor az Én 

Lelkem által kap olyan beavatást, amely által más színben látja a világot. Ennek 

bekövetkezte részben függ tőled. Ezt a részt így fogalmazhatom: gyermeki Rám 

hagyatkozás mindabban, ami nem napi munkád elvégzését érinti. Tehát úgy kell 

tudnod várni az újjászületésedet, mint aki mindig kész azt elfogadni, de ennek 

érdekében nem rendkívüliségek által teszed magad alkalmassá Felém, hanem a 

mindennapi élet apró bajainak elviselésében úgy hagyatkozol Rám, hogy semmit nem 

vársz Tőlem, bár tudod, hogy mindent Tőlem kaptál eddig is, és kapsz ezután is, akkor, 

amikor Én azt majd jónak látom. 

E válaszomat a becsület diktálta. A HANG-médium nem teheti meg, hogy azt a 

közel negyven levelet, amely a te leveled előtt jött, félretegye azért, hogy neked több 

levélnyi választ elküldjön. Ennél lényegesen szerényebbnek kell lenned, s jobban meg 

kell tanulnod várni! 



Számodra ugyan közhely, de mégis igaz és fontos: nagyon szeretlek, de ne 

gondold, hogy a közvetlen személyes kapcsolat Velem csupa leányálom! Velem csak a 

Mennyországban zavartalan és boldog az élet. A földi életben a Velem való 

sorsazonosság jellemzi Enyéimet! 

Megáldalak!  « 

609. VÁGYOM JÉZUS UTÁN 

Kérdező: 

Kívánom Jézust! Nagyon kérem Őt, segítsen, mert egyedül nem megy! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Bizony, egyedül nem megy! De Én nem hagytalak árván 

benneteket. Lelkem benned él, és bármikor Hozzám fordulsz, Én nemcsak 

meghallgatlak, de meg is akarlak vigasztalni. Fel akarom erősíteni benned az Én 

jelenlétem valóságát. 

Te jól tudod, hogy Nekem minden szavam szent és igaz. Amikor tehát azt 

mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és 

lakóhelyet veszünk nála (János 14:23), akkor bizony Én rád is gondoltam! Jobban át 

kell élned, hogy soha nem vagy egyedül. 

Abban a társaságban, amelybe jártál, ahol sokat imádkoztatok és énekeltetek, ahol 

lelked békét élvezett, természetesen jelen voltam és vagyok is, de ne azt sírd vissza! 

Alaposan át kell gondolnod, hogy mi miatt nehezteltek rád akkor azok, akiknek nem 

tetszett az, hogy te odajártál. 

Ma sok olyan irányzat van, ahol Én is kénytelen vagyok ott lenni, mert nevemben 

jönnek össze, de sajnos, legtöbb helyen csak azzal vannak elfoglalva a jelenlévők, 

hogy jól érezzék magukat, énekeljenek, imádkozzanak. De azzal már nem sokat 

törődnek, hogy engedjenek Engem is szóhoz jutni úgy, hogy feladatokat adjak nekik. 

Azért nem tudják ezt megtenni, mert az ősellenség akadályozza őket abban, hogy 

komolyan Rám figyeljenek. Hiába szeretném elmondani ilyen helyeken, hogy 

szeressék ellenségeiket, hogy merjenek az állami hatalmasságok elé tükröt tenni, s 

merjék leleplezni azt a sok gonoszságot, amelyek annyi embert tönkretettek már 

közöttetek. 

Nem. Sajnos, nem azért szoktak legtöbb helyen összejönni, hogy az Én akaratomat 

fürkésszék, hanem azért, hogy az Én akaratomat megpróbálják saját akaratukhoz 

igazítani. Nem ők akarnak megváltozni, hanem Engem akarnak megváltoztatni. 

Drága Gyermekem! Amíg magányodban, tehát abban az állapotban, amit úgy 

mondtál, hogy egyedül nem megy, nem találod meg Bennem önmagadat, addig a 

közösségbe járás csak pótcselekvés lesz számodra, mint ahogy mindenki számára az, 

aki magányában nem tud mit kezdeni Velem! 

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném, ha megértenél. Nagyon szeretném, ha elég 

lennék neked! 

Megáldalak BÉKÉM LEKÉVEL!  « 



610. ROKONAIMÉRT IMÁDKOZOM 

Kérdező: 

Sokat imádkozom, hogy rokonaimhoz Isten legyen irgalmas. 

HANG: 

 » Gyermekem! Tudom, hogy nem így tetted föl a kérdést Nekem. De Én azért 

fogalmaztam így, mert az a kívánságom, hogy ezt tedd. Ne azt nézd, hogy ki a hibás, 

és azt sem, hogy ki mit érdemel. Ezt bízd Rám. Én vagyok az IGAZSÁG, és senki 

más. 

Te akkor teszel jót, ha szívedben az irgalom és a türelem otthonra talál. Nincs más 

feladatod, mint az, hogy bízz Bennem. Bennem még soha nem csalódott senki. Földi 

életetek nagyon rövid. Kár olyasmire vesztegetni az időt, ami a halál óráján nem 

nyugtatja meg szívedet. Légy nyugodt! Ne emberektől várj visszaigazolást 

szeretetedre, hanem higgy abban, hogy amit szeretetből tettél, azért nem szoktak a 

Földön jutalmazni. A földi élet nem arra való, hogy itt végleges otthont építsetek ki 

magatoknak. 

A földi élet nem más, mint egy kis hidacska, egy rövid kis útszakasz, amire nem 

érdemes nagy hangsúlyt tenni. A te hazád is a mennyben van. Ha ezt lelked legmélyén 

átéled, akkor már itt a Földön is örömet, békét fogsz hordani magadban, akkor is, ha 

mindenki igazságtalan lesz veled szemben. De ha nem az a legfontosabb neked, hogy 

átvedd az Én békémet, akkor te mindig azt és azokat fogod figyelni, akiket okolni lehet 

a te nyugtalanságod miatt. Mondanom se kell, hogy akkor Én nem is tudok benned élni 

boldogító módon. 

Bízzál jobban Bennem, aki benned ÉLEK!  « 

611. ÁLMAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Álmaimról szeretnék magyarázatot kapni! 

2. Van-e médiumi képességem? 

3. Mit kell tennem Jézus befogadásáért? 

4. Fiam betegségét hogyan lehet gyógyítani? 

HANG: 

 » Gyermekem! 1. Álmaidban megélt eseményeket ne azonosítsd az ébrenlét 

valóságához. Az álomnak képszerű nyelvét meg lehet tanulni ugyan, de e nélkül is 

tudhatja bárki, hogy lelkiismerete mit kíván tőle. 

Az álmaidban látott rokonok arra szólítják fel tudatodat, hogy imádkozz értük, bízd 

sorsukat az Én szeretetemre, s ezzel már meg is tetted azt, amit neked megtenned kell 

az ő érdekükben. 

A halottakért mondott imának azért van nagy jelentősége, mert nagyobb szeretet-

energiát bocsát ki az ilyen ima a világmindenségbe, mintha csak általánosan, 

mindenkiért imádkoznátok. 



A halottakért mondott ima arról is tanúságot tesz, hogy az imádkozó nemcsak 

Bennem hisz, hanem abban a szeretetben is, amelyet nem képes megszüntetni a halál 

sem. Főleg emiatt válik az ilyen ima hatékonnyá. 

2. Médiumi képessége mindenkinek van. Minden ember úgy van teremtve, hogy 

van a természetében egy olyan engedelmeskedő képesség, ami képes fogni a Tőlem, 

tőlünk jövő információkat. Ahhoz viszont, hogy ez a képesség áldást hordozzon, 

nagyon szükséges, hogy senki ne erőltesse ennek a képességnek működését, mert 

ennek erőltetése olyan hiúsági, énközpontú forrásokkal szennyezi az információkat, 

amelyek sokkal többet ártanak, mint használnak. Tehát Rám kell bíznod e képességed 

működését. Sőt! Neked inkább leállítanod kell, mint bíztatni magadban ennek 

növelését. 

A rövid földi élet azok számára gyümölcsöző, akik a szolgáló szeretet egyszerű 

életét törekszenek megvalósítani, és akik csak nagyon ódzkodva vállalják magukra azt, 

hogy rendkívüliségeknek adják át magukat. 

Drága Gyermekem! Én a józanság és a tanulékonyság Lelkét adtam neked is, és 

amennyiben EZ irányíthat téged, annyiban bízhatsz abban, hogy megmenekülsz 

minden önámítástól, és élvezheted szívedben a Tőlem felkínált lelki békét. 

3. Az Én befogadásomra semmi mást nem kell tenned, csak azt, hogy szeretned 

kell, tehát jót akarnod kell mindig és mindenhol. A többit Rám kell bíznod. Engem 

nem lehet megerőszakolni! Nem lehet rávenni arra, hogy olyasmiben segédkezzem, 

amit nem az alázat légköre éltet. 

4. Fiad betegsége az ő számára nagy lehetőség arra, hogy tisztuljon benne a Velem 

való kapcsolat. Tisztuljon és mélyüljön. Mert a mélységben lehet átvenni Tőlem 

adományaimat, amelyek aztán szintén a mélységek iránti vágyat fokozzák abban, aki 

nem Engem akar felhasználni, hanem azt akarja, hogy Én használjam fel őt úgy, ahogy 

Én azt jónak látom. 

Megáldalak a JÓZANSÁG ÉS ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

612. ELLENSÉGEMMEL HOGYAN BÁNJAK? 

Kérdező: 

1. Szomszédháború hogyan oldódhat meg? 

2. Túl aktív gyermekünkkel hogyan bánjunk? 

HANG: 

 » 1. Drága Gyermekem! A földi életben nem kerülhető ki, hogy ellensége legyen 

valakinek. Neked a hangsúlyt arra kell tenned, hogy te ne légy ellensége senkinek sem. 

Az az ellenséged, aki neked rosszat akar. Te semmiképpen sem lehetsz senkinek az 

ellensége. Most elmondom azt a három szempontot, amit neked látnod és tenned kell 

ellenségeddel kapcsolatban: 

a) Amennyire rajtad áll, kerüld a vele való találkozást. b) A mindenkinek kijáró 

tiszteletet neki is meg kell adnod. Tehát ha köszön, vissza kell köszönnöd. Sőt, 

legalább egyszer előre kell köszönnöd. Ha nem fogadja köszönésed, akkor többé nem 



kell köszönnöd, hogy ne adj neki több bűnalkalmat. c) Imádkoznod kell ellenségedért, 

hogy a benned lévő jóakarat, ami tulajdonképpen a szeretet, ki ne aludjon. 

Nekem is nagyon sok ellenségem volt, s Én sem tehettem mást, mint amit neked 

javasolok. Természetesen Nekem is fájt az, hogy vannak ellenségeim, s te sem lehetsz 

e téren közömbös. De tudnod kell, hogy ilyenkor a fájdalmad az Én fájdalmam benned. 

Tehát veheted kitüntetésnek! 

Abba sohasem szabad belemenned, hogy a béke kedvéért bűnrészessé válj. Nem 

viselkedhetsz ellenségeddel szemben úgy, hogy ő azt gondolja, hogy helyesled azt, 

amit te valójában lelkedben nem tartasz helyesnek. 

Ez annyit jelent, hogy soha nem szabad arra törekedned, hogy ne legyenek 

ellenségeid! A békességszerzés és szeretés nem annyit jelent, hogy igyekezz 

ellenséged szívében békét teremteni, hanem annyit, hogy a saját szíved békéjét óvd 

attól, hogy olyan állapotba kerülj, amiről tudod, hogy Nekem ellenemre van. 

2. Azt mondod, hogy nehéz természetű fiúgyermeketek sok imádság után született. 

Igen. Amikor ő titeket választott szülőkül, úgy gondolta, hogy éppen imádságaitok 

révén élő kapcsolatban fogtok maradni azzal az erőforrással, AKI által segíthettek 

rajta. Ritka kivétellel az ilyen kiimádkozott gyermekek ilyenek. Azért van így, mert az 

imádságnak normális értéke éppen abban van, hogy kiiktatja az önző szempontokat. 

Az aranyos, kedves, okos, jó gyermekért imádkozni: ÖNZÉS. Más dolog az, hogy 

amikor már egy gyermek útban van, akkor azért imádkoznak a szülők, hogy a 

megszületendő gyermek csupa jóság legyen. De ha valaki gyermekért imádkozik, 

akkor azt azzal a szándékkal kell tennie, hogy ráteszi életét a szeretet oltárára úgy, 

ahogy azt Isten majd elvárja tőle. 

Föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy te csak önmagadért felelsz, s ezért ne légy 

mással szemben eredmény-centrikus. Meg kell tanulnod, hogy egy gyermeknek nem a 

szülő hatására, hanem akár a szülő ellenére is Istent-szeretővé kell válnia. Tehát 

szabaddá kell válnod gyermekedtől olyan értelemben, hogy az érte érzett felelősség 

gondot jelentsen neked. Te csak önmagadért vagy felelős. Ilyen értelemben meg kell 

tanulnod feladatokban gondolkodni és nem személyekben. Tehát nem érdekes, hogy 

mi lesz vele, hanem az a döntő, hogy te, hogy ti, a körülmények mérlegén mérve, 

megtettétek-e azt, amit szívetek diktált. 

Ha eddig gyermekedért imádkoztál, most imádkozz egyre többet azért, hogy 

Lelkem bölcsessége tudjon úgy irányítani, hogy szíved békéje veszélybe ne kerüljön. 

Megáldalak 

SZERETETEM, BÉKÉM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!  « 

613. SZELLEM-ÍRÁSRÓL, ASZTROLÓGIÁRÓL 

Kérdező: 

1. A szellem-írást gyakorolhatom-e otthon? 

2. Kik gátolnak fejlődésemben? 

3. Jöhet olyan üzenet a szellemvilágból, hogy el kell válnom? 

4. Asztrológiai tudásom által kereshetek anyagi javakat? 



5. A médium-kör ülésével kapcsolatban kérek eligazítást. Gyermekem nagyon nyugtalan 

előtte. 

HANG: 

 » Gyermekem! 1. Kinyitottad lelkedet, mielőtt a szellemek megkülönböztetésének 

adományát megkaptad volna. Túlsietted a dolgokat, és most sok olyan szellem 

settenkedik körülötted, akik csak arra várnak, hogy mikor és hogyan tudnának benned 

zavart kelteni. Sokkal többet kellene nemcsak Rám hivatkoznod, hanem Velem 

foglalkoznod. Sokkal többet kellene olvasnod, tanulmányoznod az evangéliumokat. 

Sokkal komolyabban kellene venned a bejelentkező szellemekkel szemben használt 

kontrollt. Nem szabadna hiszékenynek lenned! A hit és a hiszékenység két nagyon 

különböző forrásból fakad. A hiszékenység mögött mindig ártó erők állnak, akik a 

világosság angyalának képében próbálják ki- és felhasználni a médium gyengéit, akár 

kívül, akár belül találhatók azok. Sokkal több józanság és alázat kell ahhoz, hogy ne 

válj áldozatává ezeknek az erőknek, mint amit eddig beépítettél magadba. 

Neked nagyon meg kell tanulnod a hálaadó imákat! Mindenért hálát adni! Akkor 

is, ha nem érted, hogy ez mire jó. Azért fontos ez, mert eleve tudnod kell, hogy Én 

valóban mindenható vagyok a szeretet körén belül, s így nem baj, ha a földi életben a 

szeretet nem élvezet, hanem áldozat. Nevetségesen rövid az a földi élet, amelyet ti 

annyi mindenre fel akartok használni, pedig csak egy a szükséges! 

2. Természetesen, ha vannak terveid, azokat akadályozhatják földi és földön túli 

lények egyaránt. De szeretetedet senki és semmi nem akadályozhatja, hogy kiáradjon 

környezetedre. Ha valakinek az a legfontosabb, hogy szíve szeretetét, tehát azt a 

jóakaratot, amely az Én Lelkem vezetése alatt áll, ápolja és fejlessze, akkor maga a 

terv már nem is érdekes. Örök boldogságod nem terveid végrehajtásától függ, hanem 

szíved szeretetétől. Szeretni szeretetlenül nem lehet. 

3. A szellemvilágból nagyon is jöhet olyan felszólítás, hogy válj el. De ez sohasem 

jó szellemtől jön. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. Az előfordulhat, hogy valaki, 

miután elhagyták, Lelkem sugallatára kereshet másik kapcsolatot. De olyan, hogy Én 

valaha is bíztatnék valakit a házastársi kapcsolat széttépésére, ez ellene mondana annak 

az állításomnak, hogy amit Isten összekötött, ember szét ne válassza! Olyan is 

előfordulhat, hogy valaki Értem! kénytelen elhagyni hosszabb-rövidebb időre 

házastársát. De ez az elhagyás nem lehet azonos azzal, amit ti elválásnak neveztek. 

4. Kenyérkereső forrás minden olyan elfoglaltság lehet, amit becsületes munkának 

ítél meg a lelkiismereted. Olyan munkát viszont, amit nem ilyennek ítél a 

lelkiismereted, ingyen sem szabad csinálnod. 

5. E téren nyomatékkal ismételhetném az 1-es pontot. Senkinek sem ajánlom, hogy 

ilyen utat válasszon magának házastársa beleegyezése nélkül. Mivel a te kapcsolatod 

jelenlegi pároddal számodra problematikus, ezért nem sok jót jósolok neked a médium-

körbe való járásod kapcsán. Annyi zavaró körülménynek teszed ki magadat, hogy a 

megtévesztőnek könnyű lesz olyan gondolatokat sugallni neked, amelyek rövidtávon 

lehetnek ugyan érdekesek, de életedben sokkal több gubancot fognak jelenteni, mint 

megoldást. 



Újra és újra arra hívom fel figyelmedet, hogy Velem foglalkozz többet! Az Én 

személyes kapcsolatom veled téged is, családodat is áldásomban részesítheti. 

Megsérült emberi természetetek nagyon hajlamos a hiszékenységre, ahelyett, hogy 

hinnétek Bennem, vagyis átadnátok magatokat Nekem. 

Megáldalak a JÓZANSÁG ÉS ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

614. LELKI GYÓGYULÁSRA VÁGYOM 

Kérdező: 

Uram! Szeretnék Benned meggyógyulni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Én pedig szeretném, ha meggyógyíthatnálak! Annyira már 

ismersz Engem, hogy tudod: ha te is meg Én is együtt akarunk valamit, akkor 

mérhetetlenül erősebbek vagyunk, mint az egész világ! Tehát mivel Nekem is hő 

vágyam az, hogy meggyógyulj, ezért felajánlom neked segítségemet. Először ketté 

bontom mondanivalómat, aztán majd részletezem. 

I. Mindig a jelen a fontos, és nem a múlt és nem a jövő. Tehát nem arról van szó, 

hogy lapoznod kell egyet eddigi életed könyvében, hanem arról, hogy egy új könyvet 

kell kezdened, amelyet Velem és Bennem készítesz magad számára, és egy kicsit az 

Én számomra is. A múlt csak annyiban lehet számodra érdekes, amennyiben 

kikerülhetetlen a jelened építésében. Vannak tehát tapasztalataid, amelyeket fel lehet és 

kell használnod. 

II. Miután tudomásul vetted, hogy a jelen a legfontosabb az életedben, meg kell 

vizsgálnod a jelenben az élő kapcsolataidat. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Ezért 

Lelkem irányítását kapcsolataidban kell felfognod, elfogadnod. 

Most nézzük részletesebben: Az új könyv egy új élet elindulását követeli meg 

tőled. Újjá kell születned saját testedben, vagy inkább így mondom: fel kell szítanod 

magadban az újjászületés valóságát. 

Te már kaptál ebből olyan megtapasztalást, amely képesít arra, hogy 

megelevenedve benned, mint tavasszal a természet, te is virágba borulj Általam. Rám 

kell szánnod naponta bizonyos időt. Ha tudatosítod magadban az Én jelenlétemet, 

akkor kezdd el dicsőíteni azt a végtelen JÓSÁGOT, aki képes az istenszeretőknek 

mindent a javukra fordítani. Tehát a dicsőítő ima az a terápia, amely gyógyítani fog, és 

olyan szemeket fog nyitni számodra, amely szemekkel többet és boldogítóbbat fogsz 

látni magadban és magad körül egyaránt, mint eddig láttál. 

Ha pedig a múltad árnyaival kell küzdened, akkor két feladat előtt állsz. Az egyik 

az, hogy meg kell értened azt és azokat, akik ártalmadra voltak. Ez nagyon fontos. A 

megértés nem azonos a helyesléssel, de nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szeretni tudd 

azokat, akik bántottak, nehézzé tették eddig életedet. A megértés után már 

pszichikailag képes leszel megbocsátani. Megértés nélkül a megbocsátás csupán üres 

frázis marad. A másik tehát a szívből jövő megbocsátás. 



III. Azért kell kapcsolataidat Elém hoznod, mert életed értelmét kapcsolataid 

határozzák meg. Kapcsolataid nem véletlenül alakultak. Már születésed előtt vállaltad 

kapcsolataidat. Ezek életed karmikus vonásai. Ezekben kell olyan döntéseket hoznod, 

amelyeket már születésed előtt is jónak láttál. Az akkor jónak látott döntésekre azért 

nem emlékezhetsz, mert a jelen életedben pártatlannak kell lenned e téren. Most abból 

tudod meg, hogy milyen egy jó döntésed, ha arra gondolsz, hogy halálod óráján örülni 

vagy bánkódni fogsz miatta. 

Lehetőleg minden valamire való emberi kapcsolatodat hozd Elém. Közösen 

beszéljük meg ezeknek milyenségét. Kérd őrangyalodat is, hogy segítségedre legyen 

lelki sebeid gyógyítgatásában. Az égi barátaid sokat segíthetnek, ha kéred őket. 

Most legyen elég ennyi. Bőséges feladattal bíztalak meg e pár sorban. Láss hozzá! 

Mindig veled vagyok. Hangsúlyozottan mondom neked: Nemcsak benned vagyok. 

ÉRTED VAGYOK BENNED!!! 

Megáldalak JELENLÉTEM BIZONYOSSÁGÁVAL!  « 

615. CSALÁDOMBAN NEM JÓL NEVELNEK 

Kérdező: 

1. Súlyos konfliktusom van a családommal. 

2. A szülőnek kötelessége nevelni a gyermekét, ha egyszer a világra hozta. 

3. Volt vőlegényemmel a kapcsolatom tisztátalanná tett? 

4. Mi a terve Istennek velem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Te egy óriási tévedésben vagy! Először is, nem a szüleid 

akartak téged, hanem te akartad a szüleidet. Másodszor, nem kötelességük a gyermek 

érdekében semmit sem csinálni! Ha akarják, elfogadják a gyermeket, ha akarják, 

elvetik a gyermeket. Ehhez a gyermeknek semmi köze! A gyermek akkor egy másik 

szülőt fog magának választani, ha születése előtt a szellemvilágban van olyan érett az 

illető, hogy maga választhasson. Ha nem érett arra, akkor majd mások fognak helyette  

dönteni születése körülményeiről. Nem hallottál még a karmáról? A karma az a 

sorsvonal, amelyet már születésed előtt vállaltál, hogy a vállalt keretben olyan szeretet-

döntéseket hozz, amelyek lehetővé teszik számodra azt, hogy fejlődj lelkileg. Nincs itt 

szó semmiféle eleve elrendelésről, de igenis szó van egy olyan sorsvonalról, amelyet 

választottál, és amelyre szabad döntéseid által fűzöd föl magadat. 

Szüleid nem felelnek érted! Ők önmagukért felelnek, s ez az a terület, amelybe 

neked nincs beleszólásod, mint ahogy nekik sincs abban, hogy te felnőtt fejjel ártasz 

vagy használsz magadnak. Te magadért felelsz, s a felelősséget magadért nem 

háríthatod át senkire a világon! 

Drága Gyermekem! Bármennyire is kényelmetlen, de meg kell mondanom, hogy 

nincs igazad! Neked egyedül és kizárólag csak magadat kell megnevelned, és senki 

mást. Ha pedig mások nem magukat nevelik, ahhoz neked nincs semmi közöd. Az az ő 

ügyük. Bőven elég feladat számodra az, hogy meglásd saját szemedben a gerendát. 



Majd ha ezt kivetted, akkor hozzáláthatsz, hogy kivedd mások szeméből a szálkát. De 

ahhoz, hogy ezt elérd, ez a jelenlegi földi életed önmagában nem ad elég időt. Foglald 

hát le magad saját neveléseddel! Számomra is nagy örömöt jelentene, ha e munkádat 

be tudnád fejezni még ebben az életedben. Persze, ennek a lehetősége megvan, de 

akkor tényleg nem szabad mások hibáival törődnöd, csak azzal, hogy környezetedet és 

körülményeidet hogyan fordítsd arra, hogy TE növekedni tudj a szeretetben. 

Volt vőlegényeddel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy Előttem azok a 

tisztátalanok, akik önző módon megfeledkeznek arról, hogy szándékomat kutassák, s 

inkább saját akaratuk fontos számukra, mint az Én akaratom. Ez veled is és másokkal 

is sokszor előfordul az életben. Ha valaki ezt belátja, akkor Én örömmel bocsátok meg. 

Sőt, minden bocsánatkérés az egész Mennyországot nagyobb örömre hangolja. Nem az 

tehát az érdekes, hogy mit csináltál, hanem az, hogy Velem hogyan rendezted el életed 

dolgait. Minden ezen múlik, és nem azon, hogy kivel mi történt. Minden azon múlik, 

hogy Velem és veled, tehát kettőnk kapcsolatában tettél-e lépéseket azért, hogy tudj 

tiszta szívből Engem szeretni. Én mindig így szeretlek téged, bármit teszel is! 

Nekem veled mindig a jelenben van tervem. Ez pedig az, hogy boldog légy! Azt 

akarom, hogy megtaláld Nálam szívednek azt a békéjét, amelyet már kétezer éve 

elhoztam közétek, és itt tartogatok számodra az Én szívemben. Az a tervem, hogy 

egészen az Enyém légy! Az a tervem, hogy ne akarj szolgálni két úrnak, mert úgysem 

fog sikerülni. Az a tervem, hogy ne akadj fenn mások búján, baján, gyarlóságán, 

hanem akarj Engem megismerni egyre jobban. Az a tervem veled, hogy minden nap 

tedd fel magadnak a kérdést, ki is vagyok Én neked!? Tedd fel a kérdést, hogy neked 

mi a terved Velem!? 

Ez az Én tervem veled. 

Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!  « 

616. PROBLÉMÁIM KARMIKUS EREDETŰEK? 

Kérdező: 

1. Tanfolyamaim tartalma Neked tetsző-e? 

2. Barátommal kapcsolatban kérek Tőled tanácsot. 

3. Mi folyik körülöttem? 

4. A sok problémám vajon karmikus eredetű? 

HANG: 

 » 1. Drága Gyermekem! Amikor emberként köztetek jártam, akkor is mindent 

elkövettem, hogy ne mástól külső ruhaként, hanem ti magatok belülről éljétek át azt, 

hogy mi jó nektek és mi nem. Egyszerűen nem tudom megmondani, hogy jó-e a te 

tanfolyamod tartalma. Azért nem tudom megmondani, mert önmagában semmi sem jó, 

csak annyiban, amennyiben Rám irányul. Na már most! Arra senki sem képes, az Isten 

sem, hogy helyettetek Rám irányítottá tegyen valakit. Még az imát sem tudja senki 

erkölcsi tartalommal megtölteni, csak az, aki végzi. 



Nem ruházható át a felelősség sem Rám, sem másra, amikor valamibe belekezdesz. 

Nekem minden tetszik, ami neked tetszik, mivel te istenszerető lélek vagy, s így 

minden javadra válik, amit jó szándékkal teszel. Tanfolyamaid tartalmának vannak 

olyan érdekeltjei, akik jóra használják fel, és vannak olyanok, akik nem jóra használják 

fel. Ezért nem lehet általánosságban sem jónak, sem nem jónak minősíteni. 

2. Baráti kapcsolatodra azt tudom mondani, hogy minden barátság akkor barátság 

csupán, ha egyben segítség is. Ha mindketten abból indultok ki, hogy segíteni 

akarjátok a másikat, akkor feltétlenül okos ápolni e kapcsolatot, s biztos lehetsz abban, 

hogy az Én Lelkem, Aki a kapcsolatok lelke, szívbékét fog biztosítani számotokra. 

Amennyire nem lényeges az emberi tekintet, annyira fontos az Én jelenlétem tudata, 

igenlése. 

Fölhívom figyelmedet arra, hogy Engem nem pótolhat semmiféle kapcsolat! Ezt 

feltétlenül vedd számításba! 

3. Ami körülötted folyik, az valóban nem akármilyen kihívás számodra. Az a pici 

kis földi élet, amely jelenleg is annyira nagynak és fontosnak akarja mutatni magát, 

csak a halállal szembesítve hajlandó megmutatni saját, igazi arcát. A földi élet 

álarcosbáljának végén, mikor az álarcok lehullanak, akkor értitek majd meg igazán, 

hogy boldogító értéke nincs az álarcosbálnak. Minél jobban megvilágosodhat ez a 

Földön, annál nagyobb fényben jártok. Minél kevésbé engeditek e gondolatot 

magatokhoz, annál tovább akartok önmagatokra ismerni az álarcosbálban, ami nyílván 

képtelenség. 

4. Karmikus sorsod velejárója életutad keresztútjának stációi. Hidd el, hogy amikor 

Engem vittek a kivégzésem helyére, nem Én voltam a sajnálatra méltó, hanem azok, 

akik sajnálkoztak Fölöttem. Oda is szóltam nekik: „Ne miattam sírjatok, hanem 

magatok miatt!” 

Hidd el, hogy minden megpróbáltatásod ellenére, te sokkal közelebb vagy az 

irigylésre méltókhoz, mint a sajnálatra méltókhoz! Benső békéje csak annak lehet, aki 

REMÉNYBŐL él! A remény pedig, mely a benső béke horgonya, akkor kapaszkodik 

sziklába, ha Belém kapaszkodik. Ez a remény válik egykor BIRTOKLÁSSÁ. 

Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!  « 

617. ERŐT, BÁTORÍTÁST KÉREK 

Kérdező: 

Kérek erőt és bátorítást! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Szó sincs róla, hogy rosszabb lennél másoknál! Szó sincs róla, 

hogy magadra hagytalak! Szó sincs róla, hogy büntetést kellene szenvedned. Nem! 

Elmondom neked, hogy miről van szó: 

Először is meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy földi életed rövidke 

szakasza bármennyire fontosnak mutatja magát, mégis csak SZAKASZ! Tehát 

egyáltalán nem az EGÉSZ! 



Bízom abban, hogy már eljutottatok a fejlődésnek arra a fokára, amelyben szóba 

állhattok azzal a gondolattal, hogy megszületésetek előtt már léteztetek. Tehát te nem 

egy véletlennek a műve vagy, nem is mások vágyainak vagy gyümölcse, hanem szabad 

döntésed hozott le téged is erre a Földre, éppen úgy, mint mindenkit. 

Vannak olyan alkotások, amelyeknek ha csak egy kis részét látja valaki, képtelen 

megérteni az egészet. Így van ez az emberek földi életével. Előzményeit nem látod, de 

akkor is tudnod kell róla, hogy van előzménye életednek, mert csak így vagy képes 

olyan erőket mozgósítani, amelyek ebből a dimenzióból áradnak idegzetedre, és 

erősítik benned azt a REMÉNYT, amely képes a napi gondok fölé emelni, és képes 

értelmet adni azoknak a szenvedéseknek, amelyek e nélkül éppen azért, mert 

értelmetlennek, sőt kárhoztatónak tűnnek, idegileg felőrölhetik életedet. 

Bármennyire igyekszik is valaki, a földi élet számára megoldást nem ad. Amint a 

hajós, ha jó hajós, iránytűjét fényév távolságnyi csillagra kell irányítania, hogy el 

tudjon igazodni a nyílt tengeren, éppen így, aki az örökélet mérlegén mérlegel, az 

képes helyesen súlyozni. 

Szavakkal nem tudom elmondani, hogy mennyire szeretlek, s mennyire melletted 

vagyok életed minden pillanatában. De megsejthetsz e szeretetből valamit, ha 

nyugodtan ránézel a feszületre, s Hozzám bújsz, hogy erőm a te erőd is legyen. A 

kereszt elmondja, hogy gyengeséged az Én gyengeségem lett. Ez volt az ára annak, 

hogy erőm a te erőd legyen! 

Igaz, erőm nincs Rajtam kívül. Tehát, ha erőmet akarod, akkor Engem kell 

akarnod! Engem, aki akkor is szívedben vagyok, ha nem akarod, de akkor nem tudom 

átmelegíteni Magammal életedet úgy, hogy megélhesd: ha megosztod Velem 

szenvedésed terheit, akkor Én megosztom veled békém, harmóniám örök világát. Én a 

Magam részéről többet tenni nem tudok. Ne azon töprengj hát, hogy Én mit akarok 

veled, hanem arról gondolkodj, hogy te mit akarsz Velem! 

Megáldalak JELENLÉTEM BIZONYOSSÁGÁVAL!  « 

618. NAGYOTHALLÓ VAGYOK 

Kérdező: 

Mit kell tennem, hogy jobban elviseljen családom? Nagyothalló vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Nagyon megértelek, de neked is meg kell értened nagyon 

azokat, akikkel együtt élsz. Minden lelki probléma csak akkor kezd megoldódni, ha 

valaki önmagából indulva kezdi Velem megoldani a problémáit. 

Nem szabad engedned, hogy másoknak fölöslegesen terhet jelentsen az, ha te nem 

hallod őket. Téged sem bánthat ez! Hidd el, kisebb annak a felelőssége, aki nem hall 

jól, mint annak, aki jól hall! 

De van egy terület, ahol soha nem szabad megsüketülni: Ez a BEFELÉ HALLÁS 

területe. Az Én Lelkem benned él, és szólni is akar hozzád, csak engedd Őt szóhoz 

jutni. Feltétlenül találj módot arra, hogy bensőleg elcsendesedj, s így éld át azt, hogy 



Én benned vagyok, a szívedet, lelkedet arra választottam ki, hogy benned lakóhelyem 

legyen. Vedd ezt nagyon komolyan, és mindennap takarítsd ki lelkedből azokat a 

nyugtalanságokat, szorongásokat, csüggedéseket, amelyek gátolják az Én jelenlétem 

boldog átélését benned. 

Imáid akkor értékesek, ha benned hoznak létre változást. Meg kell tanulnod jobban 

meglátni eddigi életedben az Én szeretetem jeleit, s időt kell szánnod arra, hogy minél 

több hálaimát mondj ezekért. 

Sem lelki szemeid, sem benső hallásod nem mehet tönkre anélkül, hogy te ne 

akarnád. A Velem való kapcsolatodnak te vagy megteremtője, hordozója és ápolója 

egyaránt. Én ki vagyok szolgáltatva a te hitednek, jó szándékodnak, akaratodnak. 

Annyiban tudok benned és érted élni, amennyiben te akarod. 

Szeretettel kérlek, jobban figyelj Rám, és jobban figyelj azokra, akik sokszor nem 

is rosszakaratból, hanem egyszerűen az evilági feszült hajsza miatt nincsenek eléggé 

tekintettel rád. 

Én figyellek, várom szavaidat, és adni akarom békémet. 

Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

619. SOK A PROBLÉMA A CSALÁDOMBAN 

Kérdező: 

Családomban és bennem is sok probléma halmozódott fel. Mi ilyenkor a teendőm? 

HANG: 

 » Gyermekem! Mivel Engem kérdeztél, ezért nem tehetem meg, hogy ne szóljak 

hozzád, bár nem azt fogod Tőlem hallani, amit vártál. 

Nagyon fontos, hogy világos legyen előtted a következő: Csak a te életedet tettem 

a te kezedbe! Családod tagjai, környezeted, ezek mind-mind olyan lehetőségek, 

amelyekkel élned, illetve visszaélned lehet. 

Akkor élsz ezekkel a lehetőségekkel helyesen, ha tudod, hogy az ő sorsuk nem 

függ attól, hogy te hogyan döntesz velük kapcsolatban, hanem a te sorsod függ ettől. A 

te döntéseid a te életedet határozzák meg. Tehát egyedül magadért felelsz! Ne féltsd a 

tieidet, és ne gondold, hogyha a te elgondolásod szerint történnének velük a dolgok, 

akkor ők közelebb kerülhetnének Hozzám, ami a lényeg. Nem. Nekik mindegyiknek, a 

legkisebbtől a legnagyobbig, szintén saját döntésük alapján fog kiformálódni a Velem 

való kapcsolatuk. 

A fentieket azért nagyon fontos tudnod, mert az ősellenség mindent el akar követni 

annak érdekében, hogy olyasmi miatt is gondban légy, ami miatt nem kell, sőt!, nem 

szabad gondban lenned, mert nem a te szabadság-területedhez tartozik azok 

rendbetétele. 

Ha elfogadod a fenti gondolatsort, akkor tudni fogod, hogy Én senkit és soha nem 

hozok olyan helyzetbe, hogy saját hibáján kívül eltávolodhatna Tőlem. 

Drága Gyermek! Mérhetetlen szeretetem lehetőséget adott neked arra, hogy két 

irányban rendet teremts magadban. Az egyik: meg kell tanulnod, ki kell dolgoznod, 



hogy milyen területen és milyen mélységben van a te szabadságod határvonala. Tehát 

szabaddá kell tenned magadat olyan megkötözöttségektől, amelyek fölösleges 

felelősségterhet raknak rád. A másik pedig: mélyítened kell magadban az önszeretetet, 

amely csúcsérték, tehát a magadért érzett felelősséget. Mindkettő olyan életprogram, 

amely sorsdöntő számodra. 

Meg kell tanulnod, meg kell élned azt, hogy szabad vagy családodtól olyan 

értelemben, hogy sorsuknak az a dimenziója, amelyben eldől boldogságuk, nem függ a 

te magatartásodtól. Ez minden szülőnek komoly vizsgát jelent. Saját édesanyám is csak 

kemény önfegyelem árán tanulta meg, hogy az ő élete nem befolyásolhatja az 

Enyémet, s az Én életem nem lehet előny számára, másokhoz viszonyítva. Sajnos, 

legtöbb szülő általában megbukik ezen a vizsgán. E téren anyám valóban példakép 

minden szülő számára! Megtanult szabaddá válni Tőlem, mint gyermekétől, hogy 

Hozzám, mint Istenéhez helyesen tudjon kapcsolódni. Neki egyáltalán nem volt 

könnyebb, mint nektek, ezt megtenni. Sőt! 

Az önszeretetet elmélyítésének pedig az a célja, hogy szíved békéjét ne mások 

magatartása, hanem kizárólag a te Hozzám kapcsolódó viselkedésed határozza meg. Ez 

azt jelenti, hogy amit elsősorban nem Értem teszel, hanem gyermeked érdekében, azt 

helytelenül teszed. Ha valamit igazán Értem teszel, annak szükségszerűen az a 

következménye, hogy átveszed Tőlem az Én békémet. Tehát lelked nyugalmánál 

fontosabb nem lehet számodra semmi, még akkor sem, ha még jobban feltornyosulnak 

is körülötted a bajok. 

A háborgó tengeren, amikor tanítványaim félelmükben felébresztettek, akkor nem 

dicséretet kaptak Tőlem, hanem dorgálást. Igen, mert az Én jelenlétem még akkor is, 

ha úgy tűnik, alszom, mindent felülmúló biztonságot kell jelentsen a Bennem 

hívőknek. Azt pedig talán nem kell magyaráznom, hogy hitük sekélyes voltát csak 

azért dorgálhattam, mert okai ennek ők voltak. 

Kezedben van hát sorsod, békéd, boldogságod, és nem azoknak a körülményeknek 

vagy játékszere, amelyek alapján azt látod, hogy tieidnek különböző nyomorúságokat 

kell elviselniük. Lelked mélyén szabaddá kell válnod a felszíntől! Ehhez Én mindent 

megadok neked! 

Mérhetetlenül szeretlek! Veled vagyok, és érted Vagyok veled. Ne Engem akarj 

magadhoz igazítani, hanem magadat Hozzám. Ezt várom tőled. Azt akarom, hogy 

Velem, Bennem és Általam BOLDOG LÉGY! Megáldalak a BIZALOM 

LELKÉVEL!  « 

620. IMÁDKOZÓ NYUGDÍJAS VAGYOK 

Kérdező: 

Templomba járó, rózsafüzért imádkozó nyugdíjas vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Nincs életedben egyetlen olyan pillanat sem, amely elkerülné 

figyelmemet. Neked is, mint Nekem, a földi élet szenvedései képesek növelni vágyadat 



a Velem való színről színre találkozás után. Amíg ez nem történik meg, addig nemcsak 

te, de Én is várom a találkozást veled. 

Van azonban egy olyan találkozás, amelyre nem kell egyikünknek sem várni. Ez 

éppen a te templomba járásod. Nem Magamért, hanem érted, értetek maradtam itt 

abban a formában, amely által táplálék lehetek azoknak, akik nem Engem, hanem 

önmagukat akarják megváltoztatni azáltal, hogy Velem találkoznak. 

Feltétlenül növelni akarom benned az Én erőmet! Nincs olyan nehézség, nincs 

olyan gond, amely nyugtalanná tehetne, ha törekszel átélni, hogy az istenszeretőknek 

minden javukra válik. Te igenis, istenszerető vagy! Szolgáló szereteted minden 

pillanatában csiszolod életednek azt a koronáját, amely egész lényedet át fogja 

ragyogni egy örökkévalóságon át. Ez nem üres beszéd! Az szól most hozzád, Aki 

azért, hogy egyszer találkozni tudjon veled, vállalta azt a keserves kínszenvedést, 

amelynek súlyát a maga mélységében nem is értheti meg teremtett lélek. 

Nagyböjti idő van. A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt szeretetemről, 

mely közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is. A HANG című 

könyvem 2-es kötetének végén olvasd el a MEDJUGORJE-i Keresztutat, ha van rá 

lehetőséged. Nagyon sok lelki élményben lesz részed, és ráérezhetsz arra, hogy azért 

éltem értetek, hogy ti Értem éljetek. Csak így igazi a szeretetet kettőnk között. Nem 

elég az, ha Én mindent megteszek. A te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, 

hogy te is tegyél meg mindent Értem. Nem valami többlet-feladatra gondolok, hanem a 

szándékod egyértelműségére. Nem kell sem többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, 

de amit teszel, azt ÉRTEM tedd! 

Rózsafüzéred által lelked fel tud lazulni, mint a jól megdolgozott termőföld, 

mielőtt magot vetnek bele. Anyám kívánsága, hogy imádkozzátok a rózsafűzért, nem 

nekünk, hanem nektek fontos. Fontos, mert hiába hull szeretetem magocskája lelketek 

talajára, ha azt nem dolgozta meg imáitok ekéje. De ne csak kötött imákat mondj! Szólj 

Hozzám saját szavaiddal is! Szeretem gondolataidat. Örülök akkor, ha közvetlenül, 

saját szavaiddal fejezed ki kívánságaidat, háládat Felém. Beszélj gyakrabban 

őrangyaloddal is! Ő ezt várja is tőled. Sokat tud segíteni neked abban, hogy egészséged 

javuljon, és szíved békéje mélyüljön. 

Nagy szeretettel adom áldásom életedre.  « 

621. GYÓGYÍTHATOK-E? 

Kérdező: 

1. Gyógyíthatok-e? 

2. Ajándékot elfogadhatok-e a gyógyításért? 

3. Van-e jogom mások életébe beleszólni? 

4. Mi az életfeladatom? 

5. A házasságon belüli nemi élet hátráltatja-e a lelki fejlődést? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! Valóban tudod már mindegyik kérdésedre a választ. Nem is 

emiatt kérdeztél, hanem azért, mert úgy érzed, hogy szavaimban, amelyeket 

közvetlenül mondok neked, erőt, bátorítást és olyan szeretetet kapsz, ami szíved 

békéjét erősíteni tudja. Igazad van. Először tehát tőmondatokban elmondom azt, ami te 

már úgyis tudsz. 

Gyógyíthatsz, elfogadhatsz ajándékot, van jogod tanácsot adni, életfeladatod a 

szeretés és a szeretni tanítás, a házasélet lényegéhez tartozik a nemi élet, mely nem 

akadálya, hanem elősegítője annak, hogy Velem harmonikus kapcsolatban járjátok a 

földi élet útját. 

Most megpróbálom elmondani neked azt, amire fel akarlak használni a földi 

életben. 

A békességteremtés nehéz munkájában szeretném kérni segítségedet. Partnernek 

akarlak ebben. Ennek érdekében látnod kell azt, hogy az emberek azért vannak 

haragban egymással, mert vagy elvárásaik vannak, vagy terveik másokkal. Azt kell 

megértetned emberekkel, hogy nem az erények, hanem a gyengeségek, mások 

gyengeségei segítik előre az embereket a szeretet útján. Neked is nagy szükséged lesz 

majd arra, hogy ezt magadévá tedd. Aki egyszer ezt átlátja, az még hálálkodásra, 

dicsőítésre is képes olyankor, amikor mások gyengeségeivel találkozik. Természetesen 

nem a gyengeséget, nem a rosszat dicsőíti, hanem a lehetőséget arra, hogy szeretetéről 

tanúságot tehet, s ezzel másokat a szeretet útjára irányíthat. 

A másik, amit neked is meg kell tanulnod, és másokkal is valahogyan meg kell 

próbálnod elfogadtatnod, az az, hogy Isten tervei és az emberek tervei szinte sohasem 

fedik egymást, mikor másokról van szó. Vagyis, azt kell megértetned emberekkel, 

hogy mindenkinek saját érdeke az, hogy szeressen, hogy megbocsásson, hogy 

másokon segítsen. 

Nagyon természetes, hogy nem erre a csavarra jár a legtöbb ember gondolkodása. 

A tiéd sem. Ezt mindenkinek magának kell kibirkóznia önmagából. Ezt hívjuk 

ÖNNEVELÉSNEK. Erre kell ráirányítanod azokat, akik problémáikkal, bajaikkal 

felkeresnek téged. Talán mondanom sem kell, hogy erre az önnevelésre csak akkor 

tudsz hitelesen hivatkozni, ha saját életed példájából is megbizonyosodsz arról, hogy te 

sem nevelhetsz mást, csak irányt mutathatsz. Neked sincs más feladatod e téren, mint 

az, hogy önmagadat neveld. 

Minden ember a cselekedetei tükrében ismerheti meg helyesen önmagát, és nem 

azáltal, hogy mit gondol önmagáról, illetve hogy mások mit gondolnak róla. Aki nem 

tart rendszeresen lelkiismeretvizsgálatot, az lélektanilag képtelen arra, hogy helyes 

önismeretre tegyen szert. Minden lelkiismeretvizsgálatnak a lényege az, hogy a mit és 

a hogyan kérdésre világos választ adjon magának az, aki vállalja az önvizsgálatot. 

Tehát amit és ahogyan cselekedett valaki, az tanúskodik az illető valódi értékéről, és 

nem az, hogy mit gondol önmagáról. 



Drága Barátom! Nagyon nagy szükségem van békességteremtő társakra a jelen 

korotokban közöttetek. Kérlek, imádkozz gyakran a megfelelő BÖLCSESSÉG 

adományáért, hogy gyümölcsöt termő legyen kettőnk együttes munkája. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

622. ÉRDEMES GYÓGYÍTANI? 

Kérdező: 

1. Érdemes gyógyítással foglalkoznom? 

2. Unokáimat hogyan tanítsam? 

3. Milyen sors vár országunkra a jövőben? 

HANG: 

 » Mint látod, csak olyan kérdésekre válaszolok, amelyek közvetlenül téged 

érintenek. Nem szoktam senkinek másokról véleményt mondani. 

1. Nagyon természetes, hogy érdemes gyógyítással foglalkoznod. Minden olyan 

cselekedet, amely szeretetből történik, örömömre szolgál, és növeli benned is az Én 

békémet. Lényeges, hogy ne az legyen a legfontosabb számodra és mások számára 

sem, hogy testi egészségük helyreálljon, hanem az, hogy lelki egyensúlyuk érdekében 

tegyék meg azt, amit az evangéliumok alapján kívánok tőletek. Mindenkinek tudnia 

kell, hogy jobb, ha keze, lába, szeme, stb. vész el, semhogy az egész ember (Máté 

18:8-9). 

2. Unokáiddal akkor foglalkozol helyesen, ha önzetlenségre tanítgatod őket. 

Törekedned kell arra, hogy előttük az erőszak mindig utálatos dolog legyen. Meg kell 

neked is, nekik is értenetek, hogy Én a béke és megbocsátás Istene vagyok, és 

megértem gyengeségeiteket. Tehát nektek is meg kell értenetek egymás gyengeségeit. 

A gyermekeknek nem a fejüket kell tömni ismeretekkel, hanem a szívüket kell 

irgalomra, segítésre hangolni. E téren nagyon sokat segíthet egy hithű nagymama! 

3. Országotokról nem sok jót mondhatok. Ti azt mondjátok, hogy a ti országotok 

Anyám országa. Én pedig azt mondom nektek, hogy az egész Föld Anyám országa. 

Nem kivételezünk senkivel. Attól, hogy első királyotok neki ajánlotta az országot, ti 

nem lettetek sem jobbak, sem különbek másoknál. A kegyelmi életben nincs protekció. 

Minket nem tud senki lefizetni gyermekei vagy unokái érdekében. 

A ti országotok nagyon káromkodó ország. Nagyon fontos volna, ha gyarapodna 

azoknak a száma, akik többet és buzgóbban imádkoznának, éppen azért, hogy 

országotokban a káromlás iszonyatát mérsékeljék. Tőled is kérek további buzgóságot 

és okosságot, hogy unokáidat önzetlen életre és buzgó imára neveld. De vigyázz! 

Gyermeket csak akkor és csak addig szabad imádkozásra bíztatni, amikor és ameddig 

önkéntesen, szívesen teszi ezt. E téren már nagyon sokat ártottak azok a felnőttek, akik 

kényszert alkalmaztak, hogy a gyermeket imára bírják. Földi ajándékozással sem 

szabad kecsegtetni a gyerekeket az imádkozás érdekében. 

Légy tehát bölcs, megértő és elnéző, de ne légy soha bűnrészes! 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 



623. VAN-E FELADATOM A M.B.T.?-BAN? 

Kérdező: 

Van-e feladatom a Misztériumok Baráti Társaságában? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Az Enyéimnek mindig, mindenütt van feladatuk. Amikor Én 

szerepeket adok valakinek, akkor az a szerep általában nem helyhez kötött. Ha mégis 

olyan kérésem volna, hogy meghatározott helyre irányítsak valakit, akkor azt mindig 

közvetlenül az illetőnek, és félreérthetetlenül megmondom. Annyira így van ez, 

hogyha valaki jó szándékkal nem akar arra a helyre menni, ahová Én irányítom őt, 

akkor egyszerűen lehetetlenné teszem számára, hogy a saját feje után menjen. Gondolj 

Jónásra és Ninivére! 

Azt kell világosan látnod, hogy milyen szereped van. Ennek látását megkönnyítem, 

ha Hozzám fordulsz. Szereped mindenképpen az, hogy rugalmas hozzáállással tudj 

kapcsolatokat kiépíteni különböző nézetek képviselőivel úgy, hogy gerincességedhez 

ne férhessen kétség. Ezt azzal a nyitottsággal tudod megtenni, amely óvatossággal 

párosul. A nyitottság azért nagyon fontos, mert senki sem látja át tökéletesen a maga 

egészében az életet. Ahhoz viszont, hogy a kis mozaikokat össze tudjad szedni, 

szükséges a megfelelő nyitottság. 

A nyitottság gyakorlatban abból áll, hogy tanulékonyan állsz hozzá bárminemű 

eszméhez. Legtöbb ember azért nem képes lelkileg fejlődni, mert megszerzett 

ismeretei elfogulttá teszik más felfogásokkal szemben, s így nem tanulásra, hanem 

védekezésre használják fel szellemi energiájuk nagy részét. Én pontosan azt kérem 

tőled, hogy e téren légy rugalmas. 

Amíg Mellettem akarsz maradni, addig Mellettem is fogsz maradni. Jól ismerem 

gyengéidet, és jól ismerem azokat a nehézségeket, amelyeket át kell hidalnod. Erődön 

felül csak akkor kell vállalnod feladatot, amikor egyértelművé vált előtted, hogy az Én 

erőm a te erőd is. Ne félj hát! 

Az óvatosságra azért van szükséged, mert a te természetedben is ott van a vágy, 

hogy mielőbb eredményeknek örvendhess. Ez pedig felületességre akar rávenni téged, 

pedig a jó munkához valóban IDŐ kell. Semmit nem elhamarkodni, semmit nem 

elsietni, semmit nem elkapkodni. 

Ezek után talán már nem lesz számodra furcsa, hogy nem veszem át tőled a 

felelősséget azért, hogy eldöntsd, érdemes-e a kérdezett társaságba járnod. Bármit 

teszel, tudnod kell, hogy Engem mindig magad mellett tudhatsz, s ha szükségét érzem, 

feltétlenül tudatni fogom veled, hogy mire kell vigyáznod. 

Elkötelezett csak Velem kapcsolatban légy! Én ott vagyok mindenütt, ahol az Én 

nevemben jönnek össze emberek. S mindazok, akik azért jönnek össze, mert 

szeretnének másokon segíteni, azok akkor is az Én nevemben vannak együtt, ha ezt így 

nem mondják ki. 

Azt kell tehát felmérned az említett társaságban, hogy valóban az önzetlen szeretet 

irányába akarnak-e beállni. Helyed mindig csak ilyen társaságban lehet. 



Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

624. JÓ IRÁNYT KÖVETEK? 

Kérdező: 

Jó irányt követek? 

HANG: 

 » Kérdésed már önmagában arról tanúskodik, hogy nem vagy szeleburdi. Örömmel 

mondhatom, hogy nem vagy a másik végletnek sem betege. Tehát nem vagy betegesen 

aggályos. 

Nagyon jó irányt követsz. Nem is kell problémát csinálnod abból, hogy hol tartasz, 

mivel aki a fény irányába vette útját, az egyre jobban kifényesedik, s aki a fénynek 

háttal halad előre, az egyre jobban besötétül, függetlenül attól, hogy bármelyik milyen 

távolságra van a FÉNYTŐL. 

Jól érzed tehát. Nem az a lényeg, hogy jelenleg milyen vagy, hanem az, hogy 

milyen irányban haladsz. 

Valamikor azt mondtam tanítványaimnak, hogy ők már tiszták a Tőlem kapott 

tanítás által. Tehát azzal, hogy tanításomat magukba ölelték, automatikusan kiszóródott 

belőlük minden, ami nem volt odavaló (János 15:3). 

Mindaddig, amíg nemcsak a személyem, hanem főleg a tanításom érdekel, te az 

Enyém vagy, bármilyen vagy! 

Azt nem nehéz senkinek sem felmérnie önmagában, hogy érdekli-e őt az Én 

tanításom vagy sem. Ami valakit érdekel, arra az illető mindig talál időt, energiát. 

Fontos tehát, hogy legyen Rám időd. Evangéliumaim nagyon alkalmasak arra, hogy 

munkára, feladatok elvégzésére szólítsanak fel, s egyben képesek felszítani az 

olvasóban azt az erőt, ami szükséges az Általam felkínált feladat megvalósítására. 

A legfontosabb feladat számodra is az, hogy igyekezz átalakítani gondolkodásodat, 

mert a tisztánlátást semmivel sem lehet pótolni. Ahol ködösítést észlelsz, ott fokozott 

elővigyázatra van szükséged, hogy Lelkem, a REND Lelke ne váljék tehetetlenné 

benned. Ha kérdések merülnek fel benned, írd össze azokat, és találd meg a módját 

annak, hogy azok kitisztázódjanak, mert nektek ADATOTT tudni az Isten országának 

titkait!(Lukács 8:10). E téren nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség van. De hát a te 

életedben ez ne legyen! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

625. SZERETNÉLEK SZERETNI, URAM! 

Kérdező: 

Uram! Szeretnélek szeretni, de mindig kudarcot vallok, amikor önmagamat kellene kézben 

tartanom. Mit tegyek? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! Amit te kudarcnak élsz meg, az valójában semmi más, mint 

anyagba ágyazott korlátaid tudomásul vétele. Ne azon rágódj, hogy milyen vagy, 

hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Lelki, szellemi energiáidat jobban arra 

kellene irányítanod, hogy másoknak okozz örömöt szolgálataiddal. Ez nemcsak azt 

eredményezné, hogy magadat jobban át tudod lépni, hanem azt is, hogy egyéni 

problémáid sokkal jobban megoldódnának, mint ahogy az közvetlen küzdelem árán 

lehetséges. 

Adnivalója mindig mindenkinek van, ha Hozzám tartozik. Sokszor nem kell egyéb, 

mint az, hogy adj valamit idődből annak, aki ezt igényli. Sok magányos ember élete 

felett feloszlanának a gondfelhők, ha lennének olyanok, akik néha rájuk nyitják az 

ajtót. Sok szívben felragyogna a fény, ha lenne valaki, aki rájuk tud mosolyogni, s tud 

hallgatni, hogy ők beszélhessenek. 

Drága Gyermek! Hidd el, nem kell sok ahhoz, hogy valaki az Én jelenlétemet 

megéreztesse másokkal. Te tele vagy jó szándékkal, és van ahhoz képességed, hogy 

bele tudd élni magadat mások problémáiba. Ez olyan képesség, amely az Én 

szívemben hordja gyökerét. Tőlem kap erőt, meleget, pozitív látást. 

Vannak olyan kellemes kellemetlenségek, amelyeket te kísértéseknek nevezel. És 

vannak olyan kellemetlen kellemességek, amelyeket Én mások szolgálatában végzett 

áldozatvállalásnak nevezek. Aki erre teszi a hangsúlyt, az feltétlenül megtapasztalja e 

kijelentésemet: „Aki elveszíti életét, megnyeri azt!” (Lukács 9:24). 

Most nem mondok többet. Nagyon szeretlek, úgy, ahogy vagy! A másokért élés az 

útja annak, hogy nyomorúságaid leoldódjanak rólad. 

Megáldalak SZERETETEM MELEGÉVEL!  « 

626. FIAMÉRT, ANYÁMÉRT ÉLEK 

Kérdező: 

Fiamért, anyámért élek, és a REIKI-t érzem annak a módszernek, amely legjobban segít 

biztosítani lelkem nyugalmát, és amely a legalkalmasabb arra, hogy általam másokat is e 

békéhez juttasson. 

HANG: 

 » Kétségtelenül sok lelki szenvedés megtapasztalása van mögötted. Az a cél, amiért 

a Földre jöttél, szükségessé tették ezeket a szenvedéseket, hogy döntéseid jó irányt 

vegyenek, és a szenvedések kohójában szándékaid tisztuljanak. 

Az eddigi csalódásaid szűkítették azok körét, akikben a jövőben még csalódnod 

kell. Szűkítették, de nem szüntették meg. 

Én jó pedagógusnak és jó emberismerőnek tudom Magamat, ezért úgy gondolom, 

hogy te már elérted azt a lelki fejlődési fokot, ahol keményebb igazságokra is 

szükséged van a továbbiakban. Ezért mondok most olyasmit, ami nem elkedvetleníteni 

akar, hanem fölkészíteni, erősíteni és mielőbb célba juttatni. Mert minden földi élet 

alkalmas arra, hogy célba juttassa vállalóját, ha ő maga is ezt akarja. 



Az általad említett eszköz jellegű hármasság, fiad, anyád és a REIKI, bár 

eszköznek szükségesek a te életedben, de egyáltalán nem tartoznak a lényeghez, s 

feltétlenül csalódást fognak okozni neked, ha fejlődni akarsz. Ha nem akarsz fejlődni, 

akkor el lehet ezekkel töltened az idődet, de lényegében nem oldottál meg szinte 

semmit abból, amiért a Földre születtél. És mivel nem magadtól jössz erre rá, hanem a 

velük kapcsolatos csalódások által, ezért bizony a te számodra ez olyan lesz, mintha rá 

se jöttél volna. Tehát nem fognak olyan értéket jelenteni, amelyek könnyebbé tehetnék 

további életedet. 

Mi hát a feladatod? SZABADDÁ kell válnod!!! Ezt egyetlen módon teheti meg 

földi halandó: Értem, Velem és Általam kell élned mindennap. Mindaz, aki jobban 

szereti fiát, anyját, REIKI-t, mint Engem, nem méltó Hozzám!(Máté 10:37). 

Lelkem csak akkor és annyiban tud boldogítani téged, amikor és amennyiben 

szabaddá tetted magadat (2Kor. 3:17.). Erre feltétlenül rá fogsz jönni, de nem mindegy, 

hogy magatehetetlen csalódások árán, amilyenekben már volt részed, vagy pedig 

Értem szeretetből vállalt áldozat árán éred ezt el. 

Mindennap föl kell tenned magadnak a kérdést, hogy mit jelentettem ÉN 

számodra. Ha azt látod, hogy azt jelentettem, hogy jobban élj fiadért, anyádért, REIKI-

ért, akkor Engem ledegradáltál, föláldoztál a bálványok áldozati oltárán! Tudom, 

súlyos szavak ezek. Nem is mondanám e szavakat akárkinek. De te már nem vagy 

szememben akárki! Te már egy kicsit Én vagyok. És ez nagy szó! Súlyosabb 

kijelentés, mint az előző szavak. 

Mindenkinek az az istene, amivel, akivel tele van. Amíg valaki csak Isten létét 

hiszi el, ezzel még nem tett meg szinte semmit. Ezt az ördögök is elhiszik (Jakab 2:19). 

Aki családjáért él, az önmagáért él. Becsapva önmagát, próbál nyugalmat találni 

lelkének. Aki másért él, tehát Értem, az először önmagát, majd családját használja fel 

erre, amennyire ez lehetséges. Gyakran, sőt legtöbbször csak odáig jut el az Engem 

szerető lélek, hogy családját átlépve, önmagát adja másokért. Ide mindenki eljuthat, ha 

Értem él! 

Aki nem erre törekszik, az képtelenségre törekszik. Arra törekszik, hogy egyszerre 

két úrnak szolgáljon. Ez azért képtelenség, mert aki nem egyedül Értem él, nem 

egyedül Nekem szolgál, annak már nem is vagyok benn életében. Engem nem lehet 

sorba állítani másokkal, s úgy első helyre tenni. Nekem mindennap szándékom, tervem 

van veled, s ez a legritkább esetben van kapcsolatban fiaddal, anyáddal, REIKI-vel. 

Néha igen. 

Drága Gyermekem! Mint említettem, mindenkinek lehetőséget adok földi életében 

arra, hogy helyes döntései következtében ne kelljen újra végigjárnia a csalódások 

kálváriáját, s ne kelljen újra leszületni ide, ahol mindenkinek előbb-utóbb vizsgáznia 

kell abból, hogy leoldotta-e megkötözöttségeit, melyeket főleg a családi kötelékek 

szálai szoktak szó szerint húsbavágóvá merevíteni. 

Mérhetetlen szeretetem természetesen nem elégedhet meg kevesebbel, mint azzal, 

hogy a LEGJOBBAT akarja neked, tehát Önmagamat! 

Megáldalak!  « 



627. MI A KÜLDETÉSEM? 

Kérdező: 

1. Mi a küldetésem? 

2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem? 

HANG: 

 » 1. Kedves Barátom! Küldetésed többrétű. 

Van egy általános, mindenkire érvényes, amely alól senki, soha föl nem menthető. 

Ezt így fogalmazhatom meg: SZERETNI TANÍTÁS. Nincs ember, aki nem ezért 

született volna le a Földre! Még az elvetélt gyermeket is ez a küldetés hozza le a 

Földre. E küldetés teljesítése nagyban függ attól, hogy mekkora szeretettel él valaki a 

Földön. Mert a legcsodálatosabb dallam is csupán nehezen elviselhető cincogás, ha 

nincs a húroknak rezonáló doboza. E doboz a te szíved szeretete. Ez adja meg szeretni 

tanításodnak azt a hátteret, azt a rezgésszámot, amely által elfogadhatóvá, sőt vonzóvá 

válhat tanításod. 

Küldetésed szűkebb értelemben az, hogy az előzőhöz megtaláld, kifejleszd azokat 

az eszközöket, amelyekre szükséged van. Küldetésed tehát tanulás, átszellemiesítése 

mindennek, amivel találkozol. 

A legszűkebb értelemben pedig küldetésed az, hogy Velem egy bensőséges, 

személyes kapcsolatot akarj kialakítani. 

Meg kell mondjam neked, hogy a legtöbb ember, még a legjobb szándék mellett is, 

csupán nevemet szokta emlegetni, amikor a Velem való kapcsolatát ki akarja fejezni, 

de alig van közöttetek olyan, aki valóban ismerne Engem. 

Sokan szerettek Engem, de félre vagytok tájékoztatva Velem kapcsolatban. Tehát 

éppen ezért komoly és nem akármilyen hozzáállás kell ahhoz, hogy valaki Engem 

olyannak ismerjen meg, amilyen vagyok. 

Mondhatnád, hogy az Engem megismerésnek mi akadálya van? Mondhatnád, hogy 

miért nem mutatom be Magamat megfelelően, hogy jól megismerhessetek? Ezt mind 

mondhatnád, csakhogy kérdéseidre a válaszom ez: leküzdhetetlen akadály bennetek 

Számomra az az elfogultság Velem szemben, amelyet belétek neveltek, amelyet 

magatokban kialakítottatok Rólam. Éppen ezért, ezt a legszűkebb küldetést bár 

mindenkinek felkínálom, de csak azoknak adatik meg, akiknek fülük van a hallásra és 

szemük a látásra. Így is kifejezhetem Magamat: Legfőbb küldetésed az, hogy 

SZABADDÁ VÁLJ MEGKÖTÖZÖTTSÉGEIDTŐL ÁLTALAM! 

Leveledben kérdezed még azt is, hogy te ki vagy. Kedves Barátom, ezt Én neked 

meg nem mondhatom. Csak azt mondhatom meg, hogy te Nekem ki vagy. Ezt az 

előzőkből már kitalálhatod. 

2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell 

tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi 

képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára. 



Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső fellazulást és 

gyermeki kicsiséget, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdj nyelveken dicsőíteni 

Engem. 

A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert minél több 

képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a magad és 

embertársaid javára. 

Hogyan kell átadnod a többi képességeidet? Gyakorlat által. Mindent úgy kell 

tenned, mintha az Enyém lenne. Úgy gondolkodj, mintha Én gondolkodnék benned, 

úgy beszélj, mintha Én beszélnék belőled, úgy használd lábadat, mintha Én mennék 

azokkal, úgy használd kezedet, mintha Én dolgoznék velük, stb. Tehát élj úgy, mintha 

hinnél Bennem! 

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek, és az a vágyam, hogy növekedni tudjak 

benned! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

628. MEGTALÁLTAM-E A HELYES UTAT? 

Kérdező: 

1. Megtaláltam a Hozzád vezető utat? 

2. Helyesen döntöttem, hogy nem vállaltam gyógyítást olyankor, mikor úgy láttam, hogy 

készületlenek erre? 

3. Ellenkezik Isten törvényével a közösség tevékenysége? 

4. Az álmomban hallott HANG mire figyelmeztet? 

5. Mit kell tennem leendő gyermekeimért? 

HANG: 

 » Gyermekem! 1. Keresd a Hozzám vezető utat. Van olyan válasz is a kérdésedre, 

mely szerint aki Engem keres, az már Rám is talált. De ezzel ne elégedj meg! 

Hozzám sok út vezet, de Én egyetlen ÚT vagyok. Út és nem utak! Engem az vállal 

útként, aki a vissza-nem-ütést halálosan komolyan veszi. Aki valóban szeretni tud 

akkor is, ha őt nem szeretik. Aki Rám ismer az éhezőkben, a kisemmizettekben, de akit 

nem tudnak átverni az utcai koldusok önsajnáltató reklám-húzásai. Én a bölcsesség 

szeretete és a szeretet bölcsessége vagyok. 

2. Nagyon jól tetted, hogy mérlegeltél a gyógyítással kapcsolatban. Én sem tudtam 

ott gyógyítani, ahol erre nem volt megfelelő a felkészülés abban, aki gyógyulni akart. 

Kérd segítségemet, hogy a lélekbelátás adományát át tudd venni Tőlem, s így mindig 

helyesen tudj dönteni, mikor ezt várom tőled. 

3. Isten szükségszerűen KÖZÖSSÉG! Aki szeret, az sohasem lehet egyedül. 

Minden közösség Belőlem él, ha a szeretet inspirálja, és minden közösség híjával van 

segítségemnek, ha mulandó érdekek tartják össze. 

4. Az álmodban hallott hangot nem magyarázhatom meg, mert hit helyett a 

hiszékenységet erősíteném benned. Márpedig a hiszékenység nem más, mint babona. 



A babona nem más, mint valaminek olyan erőt tulajdonítani, amelyet annak Atyám 

nem adott. 

5. Akkor válsz helyes módon befogadóvá gyermekek számára, ha te, mint 

gyermek, gyakorlatban is elismered e téren azt, hogy Én gyermekeket befogadó 

vagyok. Tehát ha megéled azt, hogy befogadtalak, és ez meg is látszik rajtad. 

Nagy szeretettel gondolok rád, és tele vagyok bizalommal irántad. A saját 

testedben történő újjászületésedet készítem elő! Ennek jeleit, jegyeit már tapasztaltad, 

de ez még folyamat, és nem végkifejlet. 

Megáldalak, hogy vágyadat növelje feléd áradó szeretetem. Megáldalak, hogy 

tisztán TUDJAK BENNED SZERETNI!  « 

629. ANGYAL-TANFOLYAMRÓL 

Kérdező: 

1. Szeretnék hallani az Angyal-tanfolyamról. 

2. Jézus van jelen nálam, amikor azt érzem? 

HANG: 

 » 1. Sok jót tudok mondani az Angyal-tanfolyamról. Angyalaim, tehát küldötteim 

ebben az angyali dimenzióban általatok elképzelhetetlenül nagy munkát végeznek 

érdeketekben. Nagyon nagy szükségük van azokra a földi segítőkre, akik erre 

vállalkoznak. 

Eddig nálatok a hangsúly főleg azon volt, hogy vannak gonosz szellemek, tehát 

ördögök, akik mindent el akarnak követni, hogy nektek megnehezítsék a földi életet, s 

aki a Földön átpártol hozzájuk, annak pillanatnyi földi örömöket juttatnak, hogy aztán 

itt, ebben a szellem-dimenzióban a szenvedések tengerét zúdítsák arra, akit sikerült 

behálózniuk. 

Éppen itt az ideje, hogy a jó szellemek munkáját is vegyétek már igénybe. Még 

Nekem is szükségem volt angyal által történt megerősítésre a Getszemániban (Lukács 

22:43). Ti sem lehettek meg nélkülük. 

Nem arról van szó, hogy Engem kell az angyaloknak helyettesíteniük. Nem. Arról 

van szó, hogy Isten szeretet-terve azt kívánja, hogy a teremtények, a szellemi 

teremtmények szeretetben összeforrva növekedjenek abban az ISTENI 

SZERETETBEN, amely véget nem érő kibontakozást, a boldog élet mélységeit, 

magasságait és szélességeit egyre tágítóbb mennyei békét és örömöt biztosít 

mindazoknak, akik ebben a tervben Isten iránti szeretetből odaadták egymásnak 

magukat. 

Tehát egy olyan odaadottságról van szó, amelynek gyökere, forrása és célja az 

Isten, és folyama az Isten Lelkével átitatott, Isten Lelkétől újjászületett szellemi lények 

egymás iránti szeretetének értelmes és szabad egysége. 

Szeresd tehát a téged kísérő angyalokat, légy velük beszélő viszonyban. 

2. Amikor azt érzed, hogy melletted vagyok, akkor természetesen, az úgy is van. 

De nemcsak akkor vagyok veled, amikor ezt érzed. Veled vagyok mindig. Amikor 



érzed, akkor közvetlen szeretetem érint meg, mivel tudom, hogy mennyire gyarló, 

esendő vagy, s tudom, hogy mennyire rászorulsz égi megtapasztalásokra, hogy hűséges 

tudj maradni. 

Arra kérlek, ne akard állandósítani a Földön azt, ami csak a mennyben 

állandósulhat. Légy reális, józan, segítőkész, áldozatvállaló akkor is, sőt akkor igazán, 

amikor nem érzelmi töltés kíséri hited követelményeit. Az igaz a hitből él, és nem 

érzelmi túlfűtöttségből. Amint a Római és a Zsidó levél mondja (Róm. 1:17, Zsid. 

10:38). 

Nagyon szeretlek, és sok szép és nemes munkát akarok még veled közösen 

elvégezni. 

Megáldalak ANGYALAIM BARÁTSÁGÁVAL!  « 

630. EGY JÓSNŐRŐL 

Kérdező: 

1. Hogyan lehet védekezni a gonosz szellemek ellen? 

2. A JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Veletek szemben, akik az Enyéim vagytok, a gonosz szellemek 

olyanok, mint azok a szúnyogok, amelyek ott dünnyögnek-zümmögnek arcotok körül, 

de rátok nem szállhatnak, mert be vagytok kenve szúnyogirtóval. Mérgesíthetnek, de 

nem árthatnak. Tudom, komoly erőt kell kifejtenetek, de nem arra, hogy harcoljatok 

ellenük, mert erre nincs szükségetek, hanem arra, hogy ne figyeljetek rájuk, legalábbis 

ne vegyétek komolyan őket. Hidd el, be tudod szűkíteni annyira a tudatküszöbödet, 

hogy ne zavarhassanak. Ha pedig mégsem, akkor kezdj el dicsőíteni Engem, Atyámat 

ezért is. A gonosz nem ellensége annyira önmagának, hogy sokáig elviselné azt, ha 

őmiatta dicsőít valaki Bennünket. 

Kedves Barátom! Soha nem vagy egyedül. Ott vagyok szívedben, és Én valóban 

legyőztem a világot. Tehát te a Győztes oldalán állsz, és ez kell hogy olyan benső 

bizonyosságot jelentsen neked, amely nem zavarodhat meg benned semmiféle gonosz 

erő által. Legalábbis a mélyben nem, csupán a felszínen fodrozódhatnak a hullámok. 

De én még alvó állapotomban is végtelen erőt jelentek számodra (Máté 8:23-27). 

Békét hoztam neked, az Én békémet adom neked! (János 14:27). 

Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fehér, se nem 

fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget jelent, mert csak az 

tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, aki előzőleg már megkapta a 

szellemek megkülönböztetésének adományát. 

Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete – ilyen nincs is 

–, az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. De aki öt fehér és öt 

fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki ilyen személytől kap 

információt. 



Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcsolatban. Van 

nektek őrangyalotok, vannak Általam küldött próféták, karizmatikus lelkek, akiket már 

hitelesített Lelkem előttetek. Ezekre hallgassatok! Ha így tesztek, akkor sok keserű 

csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól mentitek meg magatokat és másokat is. 

Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek anélkül is, hogy jósol. Te ne tetézd ezt 

azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is. 

Megáldalak a SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK LELKÉVEL!  « 

631. NEM LÁTOK TISZTÁN 

Kérdező: 

Sok ellentmondásos információt kapok. Nem látok tisztán. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Nem akárhonnan irányított téged Lelkem, s te engedtél ennek 

az irányításnak. Sok olyan lélek-gyermekem van, akik kevesebb nehézséggel indulva 

sem jutottak el arra a lelki fejlődési szintre, ahová neked sikerült eljutnod. Ha hiszed, 

ha nem, de sok örömöt okoztál az angyalvilágnak! Örömmel válaszolok hát leveledre. 

Drága Gyermekem! A földi élet éppen azért nem Mennyország, mert itt nálatok 

nincs tisztánlátás olyan értelemben, hogy ne kellene még tisztábban látnotok. Akik 

Hozzám tartoznak, azokat az jellemzi, hogy mindig nyitottak a jobb, a tisztább, a 

nemesebb felé. Olyan keresők tehát, akik már rátaláltak valamire, s olyan megtalálók, 

akik még tovább is keresők maradnak. Valójában nemcsak nálatok, de itt, ebben a 

dimenzióban sincs megállás a lelki fejlődés útján. Most tudtok annyit, hogy Isten 

gyermekei vagytok. De még nem tudjátok, hogy mivé lesztek!(1János 3:2). 

Soha ne fogadj el semmi ködösítést, semmi misztifikálást, semmi „hát ezt nem 

lehet tudni, így kell elfogadni” kijelentést. Az se legyen soha elég érv számodra, hogy 

olyan mondja, akit te tisztelsz, becsülsz. Amíg belülről nem látod be valaminek az 

igazát, addig az nem lehet igaz számodra. Az élet nem rárakódások által növekszik, 

hanem belülről, mindent tovább építve és éltetve. 

Két forrás áll rendelkezésedre, hogy biztosítani tudd lelki harmóniádat. Az egyik a 

józan eszed, amelyet Én, aki benned élek, szívesen használok fel Lelkem által, ha 

engeded. A másik pedig a körülményeidből származó források: könyvek, személyes 

beszélgetések, előadások, stb. De az ezekből kapott információkat mindig Elém kell 

hoznod, ha nem akarsz ködösítésbe kerülni. Evangéliumaim sokat segíthetnek abban, 

hogy kincsekre is találj, és kereső is maradj. 

Egészen biztos, hogy jól jársz, ha mindennap kéred Istentől a bölcsesség 

adományát (Jakab 1:5). Különben is, nagyon ajánlom a saját szavaiddal elmondott 

hálaadásod, dicsőítésed, kérésed megfogalmazását. Te már vagy azon a fokon, hogy 

saját szavaiddal imádkozz! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



632. KÉTSÉGEIM VANNAK 

Kérdező: 

Sokszor gyötörnek kétségek. Segítségre van szükségem! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Talán segít valamit problémáidban az, ha tudod, hogy Én sem 

voltam mentes olyan lelki, szellemi gyötrődésektől, amelyek megnehezítették földi 

életemet. Most nemcsak arról van szó, hogy az ilyen kétségekben nem vagy egyedül, 

hanem arról is, hogy ezek vele járnak a földi élet vállalásával. 

A HIT azért HIT, mert értelemmel ugyan alátámasztható, de azokra a miértekre, 

amelyeket fölvet a tudatotokban, nem ad pillanatok alatt kimerítő választ, hanem 

szellemi erőfeszítést követel. 

Amint fizikai erőfeszítés nélkül becsületes ember nem tudja biztosítani testének 

fönnmaradását, úgy szellemi erőfeszítés nélkül sem lehetséges biztosítani a lelki 

fejlődést. Merem mondani, hogy ez a második még fontosabb, mint az első, mivel a 

lelki életben megállás nincsen. Vagy előre halad valaki, vagy visszafejlődik. 

Én ebben is példát adtam nektek. Mindannyiszor, amikor kétségek gyötörtek, 

elvonultam beszélgetni Atyámmal, s addig nem tágítottam, amíg értelmileg 

megnyugtató választ nem találtam problémáimra. Tanítványaimnak is feltűnt, hogy 

miután imádságaimból visszatértem hozzájuk, mennyire határozott, mennyire egyenes, 

mennyire zavarmentes tudtam lenni. Ez is oka volt annak, hogy kérték, tanítsam meg 

őket imádkozni. 

Neked is van lehetőséged eljönni Hozzám. Nem kell mást csinálnod, mint kicsit el 

kell csendesedned, s ahogy a HANG 1. kötetében olvashatod, el kell kezdened 

párbeszéd-imát folytatni Velem, aki mindig ott várlak szíved mélyén, és soha sem 

fáradok bele abba, hogy segítségedre legyek. Mindig építeni, buzdítani és vigasztalni 

akarlak, csak jöjj bizalommal Hozzám! 

Nagyon szeretlek, és örülök, amikor lelkedben nemcsak Én figyelek rád, de te is 

Rám figyelsz. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

633. NEM VAGYOK FÖLDI LÉLEK? 

Kérdező: 

1. Nem vagyok földi lélek? 

2. Ki az a Rammer, aki álmomban meglátogatott? Egy bolygóra valók vagyunk? 

3. Mi baja kisfiamnak? 

HANG: 

 » Valóban nem vagy földi lélek. De most egy kicsit kiábrándítalak: földi lélek nem 

létezik! Te annyiban vagy más, mint az átlag, hogy gyakran érzed is 

gyökértelenségedet, míg mások, sőt, legtöbben ezt nem érzik. Benned van egy belülről 

fel-felbukkanó honvágy, és ez nagyon jogos honvágy. Te nem tudhatsz arról, hogy 



mely bolygóról jöttél. Álmaidban kapott képek ugyan sejtetnek ebből valamit, de nem 

az a fontos, hogy mely bolygóról jöttél, hanem az, hogy ahonnan jöttél, oda honnan 

jöttél. Tehát az a lényeg, hogy ebből a szellemvilágból kellett elindulnod, és olyan 

tisztulási folyamatokba kellett magadat bemerítened, amelyek a szabadság irányába 

akarnak beállítani téged. 

Gyermeked, mint tudod, nem a tiéd, és a vele való megkötözöttséged nem jó se 

neki, sem neked. Nagyon nem jó, ha apjánál fél. Nem jó, és nem is igaz. A valóság az, 

hogy nem szeret ott lenni, ahol nem dédelgetik úgy, mint nálad. De ez nem válik javára 

később, mert az rögzül benne, hogy ő be tud csapni téged, és te hiszel neki. Fordítva 

kéne lennie. Neked kellene átjárnod az ő eszén, és azt kellene elérned, hogy ő higgyen 

neked. Egy gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy ő uralkodik rajtatok, 

vagy ti uralkodtok rajta. Az a rendkívüliség, ami benne van, az nem emeli őt mások 

fölé, mert minden gyermekben van a többiekhez viszonyítva rendkívüliség. 

Nagyon kérlek, légy józan, reális, és ne engedd, hogy ő irányítson téged. A gyerek 

egyetlen dologban lehet példakép: a tanulékonyságban. És semmiképpen sem a 

tanításban! Ha azt látod, hogy nem elég tanulékony, és nem hallgat rád, akkor nem 

benned van a hiba, hanem őbenne. Ő azért választott téged anyjául, hogy nálad tanulja 

meg a felnőttekhez való igazodást, és nem azért, hogy te, hogy ti a szolgái legyetek. 

Csak aranyos gyerek van, csak csodálatos gyerek van, csak különleges gyerek van. Ez 

van mindaddig, míg nincs kb. öt-hat testvérkéje, akik leszoktatják a gyereket is, anyját 

is erről az öntudatról. 

Bizony, meg kell mondjam neked, túl nyitott vagy. Ne hagyd magadat kirabolni 

senkitől, főleg ne gyerekedtől. Neki is Rám van szüksége, és nem másra, és neked is 

Rám van szükséged, és nem másra. Számodra az kell legyen a nagyon fontos, hogy 

tudd: csak akkor teljesül honvágyad, csak akkor nem kell újra megszületned a zárt, 

szűkdimenziós Föld-bolygóra, ha már újjászülettél saját testedben. Ez pedig akkor 

történik meg, ha magadba engeded a SZABADSÁG LELKÉT, tehát azt az ERŐMET, 

aki minden megkötözöttséget képes leoldani az Enyéimről, és képes megszüntetni 

minden hiszékenységet annak érdekében, hogy a HIT és Belém vetett BIZALOM 

egészséges fejlődésnek induljon. 

Nagyon szeretném, ha soha nem kellene kiábrándulnod Belőlem, és belefásulnod a 

körülötted és benned végbemenő folyamatok hatásaiban. A HIT megerősíti a Belém 

vetett bizalmat. A hiszékenység elősegíti a kiábrándulást minden ezoterikából. 

Nagyon szerettem volna örömtelibb gondolatokat közölni veled, de most 

meggyőződésem szerint ezekre van szükséged akkor is, ha lehangolnak a fenti 

gondolataim. Médiumomra nagyon komolyan kellett hatnom, hogy közölje veled a 

fenti sorokat. 

Légy áldott és szívedben megbékélt!  « 



634. EGY GYÓGYÍTÓRÓL ÉS APÁMRÓL 

Kérdező: 

Egy gyógyítóról szeretnék hallani, aki kozmikus energiával gyógyít! Apámról kérek értesítést! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Arról a gyógyítóról, akit kérdezel, nem mondhatok véleményt. 

Én Júdás lelkének állapotát sem tárhattam fel közvetlenül azok előtt, akik őt ismerték. 

Neked volt alkalmad információt szerezni az illetőről olyantól, akiről tudtad, hogy 

nagyon szeret téged és a tieidet. Kétségtelen, hogy jobb lett volna, ha hallgatsz rá. 

Elsődleges célom az igazság közvetítése. Szívesen teszem ezt, főleg olyankor, 

amikor ez együtt jár a vigasztalással is. Most ez történik. 

Drága Gyermekem! Édesapádat kár volt ugyan elvinni ahhoz a gyógyítóhoz, de 

azok a kezelések neki nem ártottak semmit. Neked sokkal többet! Neki nem. Ő olyan 

kiszolgáltatott volt, amilyen kiszolgáltatottságban angyalaimnak már nem kell arra 

várniuk, hogy engedélyt kapjanak a közbelépésre. Tehetik saját belátásuk szerint. Hát 

ez történt. Engesztelő családi szentórátokon ott volt édesapád, s boldog mosollyal ölelt 

magához szellemi mivoltában benneteket. Angyalaitok olyan csodálatos zenét 

produkáltak imáitok köré, hogy még egész magas szférák is felfigyeltek rá. 

Amit mondtam, azért mondtam, hogy igazságot közöljek. Öröm Nekem is, hogy ez 

az igazság-közlés benső békét is eredményez bennetek. 

Arra kérlek szeretettel, hogy a jövőben azokra hallgass, akikről tudod, hogy 

nagyon szeretnek téged, és ne menj bele semmilyen kétes értékű személyek 

igénybevételébe. 

Vigyázzatok! Legyetek óvatosak! Jelen korotokban, amikor a szellemi fejlődés már 

elérte azt a szintet, amely jót, rosszat egyaránt képes felszabadítani, akkor nagyobb 

hangsúlyt kell tennetek az óvatosságra, mint előzőleg. Szellemi téren is úgy van, mint a 

fizikális társadalmi életben. A szabadság növekedésével nem erősödött, hanem 

gyengült a közbiztonság, és nagy városaitokban jól teszi az, aki óvatos olyankor, ha 

leszáll az est. Így van ez a szellemekkel is. Ma fokozottabb szemtelenséggel jár a 

sötétség fejedelme és csatlósserege a világosság angyalának képében, mint ezelőtt. 

Ezért mondom: legyetek óvatosak, amikor ebből a szellemvilágból információt kaptok. 

Legyetek óvatosak! 

Megáldalak AZ IRÁNTAM VALÓ BIZALOM LELKÉVEL!  « 

635. SOK KÉRDÉS MÁSOKRÓL, MAGAMRÓL 

Kérdező: 

Sok kérdés másokról és a magam sorsáról 

HANG: 

 » Te szellem-testvérednek, az Én médiumomnak írsz, s azt kéred, hogy másokról, 

magadról mielőbb választ kapj. Természetes ez a kívánságod, de az már nem 

természetes, hogy evangéliumai-mat nem ismered eléggé. Neked tudnod kell, hogy 



immár kétezer éve annak, hogy közöttetek leéltem egy emberi életet, s ezt nem 

rendkívüliségekre használtam fel, hanem arra, hogy megtanítsalak benneteket úgy 

szeretni, ahogy Én szeretlek titeket (János 13:34). Meg kell mondjam, hogy Nekem 

nagyon fáj az, hogy még azok sem, akik annyi kegyelmet kaptak, mint te, nem ismerik 

betéve evangéliumaimat. Vannak a Földön olyan vallási irányzatok, amelyek messze 

elmaradnak attól a szeretet-tanítástól, amellyel Én megajándékoztalak benneteket, s e 

tanításokat több ember tudja pontosan idézni, mint ti az Enyémet, amely pedig valóban 

a ti boldogságotok érdekében hangzott el. 

Az egyáltalán nem baj, ha öntudattal képviselsz valamit. De igenis baj, ha nem 

Engem képviselsz így. De hogyan képviselhetnél, ha nem ismered tanításom lényegét, 

a tanítvánnyá tevésre felszólító kívánságomat? Hogyan képviselhetnél Engem, amikor 

valójában nem is Velem akarsz találkozni, hanem olyan szellemi lényekkel, akik veled 

kapcsolatba akarnak kerülni? Hogyan gondolod, hogy benned lényegi változást tudnak 

elérni azok, akik nem rendelkeznek Hozzám hasonló teremtő erővel? Honnan 

gondolod, hogy azok, akik iránt érdeklődsz, fontosabb információt adhatnak a te lelki 

gazdagodásodról, mintha Felőlem érdeklődnél? 

Miért nem érdeklődsz Felőlem? Megmondom. Azért nem érdeklődsz Felőlem, 

mert úgy gondolod, hogy az téged nem vinne előbbre az általad elgondolt úton. És 

igazad is van! Valóban nem vinne előbbre azon az úton. Nekem nincs lehetőségem 

más utakon segíteni senkit, csak azon az úton, amelyet Magammal azonosítottam, 

amikor az mondtam: „Én vagyok az ÚT!” (János 14:6). 

Nagyon szeretném, ha ez érdekelne legjobban téged, mert Nekem nem mindegy, 

hogy te boldog leszel vagy sem. Nincs másban boldogság számodra, csak Bennem. 

Tudom, hogy akkora ambícióval, amekkorával te rendelkezel, nem könnyű elfogadni a 

szelíd, szerény, feltűnést kerülő szolgálat látszatra hálátlan feladatát, de nem tehetek 

róla, igazat mondtam akkor, mikor ezt mondtam: „Milyen szűk a kapu és milyen 

keskeny az út, mely az életre visz, – bizony kevesen találják meg azt” (Máté 7:14). 

Vágyam az, hogy te megtaláld. Leveled fölbátorít erre. Szándékod ebben az irányban 

nemes és igaz, csak nincs elég hangsúly téve erre, pedig csak erre kell hangsúlyt 

tenned. 

Újra mondom: Tanulmányozd tanításomat, melyet írásos formában megtalálsz az 

evangéliumokban. Ha valamit nem értesz, vagy úgy gondolod, hogy jobban kell 

értened, akkor kérdezd meg azt a HANG-tól. Biztos lehetsz, hogy kimerítő választ 

fogsz kapni. De ha más irányban akarsz jobb és több információhoz jutni, azt nem 

tudom megígérni neked, hogy ebben segíthetlek. Sőt! Ki merem jelenteni, hogy nem 

tudlak segíteni. 

Örülök annak a szent kíváncsiságnak, amely benned van, de felkérlek, vigyázz! A 

lényeg a fontos, a legfontosabb! Ez pedig nem más, mint tanítványokat, barátokat 

gyűjteni magad köré annak érdekében, hogy megtanuljátok Tőlem azt, hogy hogyan 

kell másokat szeretni tanítani. 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL.  « 



636. MI HÚZ VISSZA? 

Kérdező: 

1. Mitől folynak könnyeim akkor is, ha szívem nem bánatos? 

2. Mi húzza vissza benső boldogságomat? 

3. Áldozzam-e ott, ahol ismernek? 

HANG: 

 » 1. A könnyek adománya Lelkem ajándéka azoknak, akiknek szükségük van arra, 

hogy növekedjen bennük az empátia, vagyis a beleérzés mások problémáiba. Persze 

lehet idegkimerültség jele is, ha valaki könnyen meghatódik. 

Te olyan lelki élményeken mentél keresztül, melyek ugyancsak elősegítették ezt az 

idegállapotot. De nyugodj meg, nem ez a fő oka könnyeidnek, csak ez is benne van. Az 

mindig jó és hasznos, ha valaki próbál uralkodni feltörő érzelmein. 

2. Az érzéseket nem lehet és nem is kell konzerválni. A boldogság érzése nem 

lehet korlátlan a földi életben. Mindenkinél vannak visszahúzó erők, amelyek arra 

figyelmeztetnek, hogy végleges megoldást ne akarj a Földön találni, mert a Föld nem 

arra való, hogy helyettesítse a Mennyországot. Érzéseid helyett inkább feladataid 

elvégzésével foglalkozz. Örülj, hogy leoldódtak rólad azok a súlyok, amelyeket sokáig 

cipeltél, de ne ennek az örülésnek add át magad, hanem a szeretetből vállalt 

szolgálatoknak. Ha igazán az Enyém vagy, akkor az, akivel együtt élsz, nem járhat 

rosszabbul attól, hogy közelebb kerültél Hozzám, hanem csak jobban. 

3. A bölcsesség feltétlenül azt javallja, hogy ne áldozz olyan helyen, ahol nem 

ismerhetik tisztán és világosan lelked állapotát. Az sem lehet dicsekvés tárgya, hogy 

Isten megbocsátotta bűneidet. Neked arról kell tanúskodnod mások előtt, hogy 

odaadottabbá váltál Isten és emberek iránt, miután bocsánatot nyertél. Kedvességed 

által kell örömforrásává válnod mások számára, ha hiszed, hogy benned élek. 

Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizikálisan 

tesznek meg olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem más templomba 

nem kell menned, sem áldoznod nem kell saját templomodban úgy, mint teszik ezt a 

többiek. Te ettől nem leszel szegényebb! A szentáldozás nem lehet cél, csupán eszköz 

arra, hogy növekedj a szeretetben, és mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá 

váljék! 

Ami a lényeg, és ami a legfontosabb, az az, hogy benned élek! Templomban és 

templomon kívül mindig veled vagyok. Bőven elég az, ha évente egyszer-kétszer 

szentségi módon is találkozol Velem. Erre túl nagy hangsúlyt tenned nem szabad. Az a 

fontos, hogy Értem élj! A többi nem érdekes! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

637. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

1. Mi az életfeladatom? 



2. Fogadhatok el pénzt munkámért? 

3. Lányommal nem felhőtlen a kapcsolatom. 

4. Egy kapcsolatomról kérek véleményt, melyet a levélben részleteztem! 

HANG: 

 » Gyermekem! Úgy akarok válaszolni kérdéseidre, hogy ne csak általánosságokat 

hallj ki válaszaimból, hogy igaz is legyen, amit mondok, és pontosítsa is benned a 

Velem való kapcsolat lényegét. 

1. Neked sem lehet más feladatod, mint a jelen pillanat megszentelése. Karmád, 

amivel leszülettél a Földre, arra való, hogy életedben Hozzám igazítsd döntéseid által 

az életedet. Mivel döntéseid FELELŐS döntések kell hogy legyenek, ezért nem lehetek 

olyan számodra, mint egy vállalati munkaadó, aki kiadja a munkát, hanem csak olyan 

lehetek számodra, mint egy szerető munkatárs. 

Minden reggel meg kell beszélned Velem a napodat. Azért van eszed, hogy 

átgondold, mit kell tenned, s azért van szíved, hogy ne akárhogyan tedd, amit tenned 

kell. Ígérem, hogy mindig segíteni fogok gondolkodni, de nem vagyok hajlandó 

helyetted ezt elvállalni. Miattad nem vagyok hajlandó erre. Neked kell növekedned 

lelkileg, és nem Nekem. Csak úgy vagy képes növekedni bizalomban, türelemben, 

hitben és benső szabadságban, ha nem az Én szavaimra, hanem saját benső 

meggyőződésedet követve, az Értem vállalt egyértelműségben küzdesz 

megkötözöttségeid ellen. Rámutatok megkötözöttségeidre, de előbb válaszolok a 

pénzzel kapcsolatos kérdésedre. 

2. Természetesen fogadhatsz el pénzt. A pénzről olvashatsz a HANG 3-dik 

kötetében a 248-dik pont alatt. Most erről annyit mondok, hogy nem az a lényeg, hogy 

valaki pénzt kér azért, amiért megdolgozott, hanem az, hogy mire használja a kért és 

kapott pénzt. Több alkalommal utaltam már arra, hogy csupán a beavatásoknál 

helytelenítem, ha valaki ezt pénzért csinálja. A pénzért történt beavatásokon nincs 

Isten áldása! De tanításért, a tanítás által megszerzett ismeretek gyakorlati 

alkalmazásáért nyugodtan kérhet pénzt bárki. 

3. Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. Ez nem jó sem neki, sem neked. Minél 

később jön erre rá valaki, annál nagyobb nehézséget jelent ettől a megkötözöttségtől 

megszabadulni. 

Szeretni csak abban a keretben tud mindenki, amely keretben szabad. Neked is rá 

kell látnod arra a határra, ameddig a te szabadságod tart leányoddal szemben, s azt te át 

nem lépheted, s meg nem engedheted, hogy azt ő átlépje. Te nem segítesz neki, mikor 

cselekedetei következményeit magadra vállalod, hanem ártasz. Ha leányod nem tudja 

nálad megtanulni, hogy neki hol vannak szabadságának határai, akkor másutt fogja ezt 

megtanulni, de előbb-utóbb meg kell tanulnia, mert addig lesz pokol az élete, és addig 

teszi neked is pokollá az életed, amíg ezt be nem látjátok. Én nem vagyok jelen 

semmiféle megkötözöttségben. Az Én Lelkem a szabadság lelke!(2Kor. 3:17). 

Veszekedéssel nem mész semmire. De ha ő azt tapasztalja, hogy te szabaddá lettél 

tőle, vagyis, hogy rajta csattan az ostor mindazért, amit ő csinál, akkor lehet reményed, 

hogy javulás áll majd be életében. De addig, amíg te nem vagy szabad, mert azzal 



áltatod magadat, hogy szereted őt, addig bizony nem használsz, hanem ártalmára vagy. 

Te nem őt szereted, hanem önző módon önmagadat. Pedig meg kell tanulnod magadat 

igazán és helyesen szeretni, mert az önszeretet, a helyes önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! 

(Máté 22:39). Csak azt szereted helyesen a teremtmények közül, akiről le tudsz 

mondani Értem. Akiről nem tudsz lemondani, azt az Én helyembe próbálod állítani. 

Súlyosbítja a tisztánlátást az, mikor valaki ezt úgy ideologizálja meg, hogy az Én 

kedvemért nem mond le a másikról. Ez az önbecsapásnak egyik legfájdalmasabb 

formája. Ez tulajdonképpen az a fából vaskarika, amikor valaki boldogtalanul akar 

boldog lenni. Ne tedd ezt! Tudd teljesen elengedni leányodat, s ne vállalj érte semmi 

felelősséget! Csak ez a megoldás. Úgyis csak vergődni fogsz, amíg erre rá nem jössz. 

Ezt akkor is meg kellene tenned, ha úgy viselkedne veled és mással is, mint egy 

angyal! Csak akkor ez nehezebb lenne. Így is alig elviselhető, mivel már előbb ezt 

kellett volna tenned. De jobb későn, mint soha. Lelkem mindenkinek erőt ad ahhoz, 

hogy helyesen tudjon szeretni. 

Az említett kapcsolatról annyit mondok, hogy nincs olyan kapcsolat, ami ki ne 

tudódnék. Semmi sem marad elrejtve. Ha szétszakadt egy Isten által egynek gondolt 

emberi kapcsolat, akkor ezt tudomásul véve, lehet áldásomra számítani egy igazán 

szeretetteljes kapcsolatban. De csak akkor! Ennek viszont nyilvánosságot kell 

biztosítani, mivel e nélkül olyan pszichikai megterhelést vállalsz magadra, ami még 

más emberi kapcsolataidat is veszélyezteti. Sőt! A Velem való kapcsolatodat is szinte 

lehetetlenné teszi. 

Felnőtt ember vagy. Ne áltasd magad! Még Velem is csak nehezen tudtok 

boldogok lenni. Hát még Nélkülem! Velem és Bennem, az annyit jelent, hogy a 

FÉNYBEN, a VILÁGOSSÁGBAN. Akiben a világosság sötét, mekkora akkor abban a 

sötét? (Máté 6:23). 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

638. NEM ÁLLOK KI IGAZAM MELLETT 

Kérdező: 

1. Viszolygok a problémáktól, a vitáktól. Nem merek kiállni igazam mellett. 

2. Kevés barátom van. Nem merek halottat megnézni, mert úgy gondolom, hogy nem fogok 

tudni megszabadulni a szellemétől. Igaz ez? 

3. Van más is rajtam kívül a lakásomban? 

4. Nagyon érdekelnek az ufók. 

5. Félek a kutyáktól. Mi ennek az oka? 

6. Ki voltam előző életemben? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Olyan alkat vagy, aki nagyon mélyen át tudod élni a 

problémákat, de azt is látod, hogy megoldásukhoz nem elég az erőd. Ezért aztán még 

ahhoz sem mersz hozzákezdeni, amelyet meg tudnál oldani. Ez az egyik oka, hogy 

nem mersz kiállni igazad mellett. Erről nem tehetsz. 



De van egy másik ok is, amiről tehetsz, és ha akarod, akkor fel tudod számolni 

magadban az ilyen viszolygást. Tömören így mondanám: rendet kell teremtened a 

fejedben! Az embereknek általában nincs rend a fejükben. Ezért nem is érdemes olyan 

emberrel vitatkozni, aki nem tudja pontosan meghatározni azokat a fogalmakat, 

amelyeket beszédében használ. Neked arra kell törekedned, hogy világos fogalmaid 

legyenek. Nem szégyen felnőtt fejjel tanulni! 

Ha valamit képviselni akarsz, azzal annyira tisztában kell lenned, hogy nézetedet 

meg is tudd védeni. Ez nem gyávaság kérdése, hanem szellemi rendetlenség, ha valaki 

ezt nem tudja megtenni. Ha valaki cáfolni tud téged, akkor neki van igaza. Ez sem 

szégyen, ha ezt beismered. 

Az nem megalkuvás, amikor valaki képes leváltani véleményét egy jobbra. De 

csak JOBBRA! Ha nem jobbat mond valaki, akkor meg kell tudnod cáfolni, s 

igazolnod kell saját állításod helyességét. Természetesen, ha olyan ember akar veled 

vitatkozni, akiről már előre tudod, hogy nem fogadja el úgysem a te nézetedet, akkor 

ne is menj bele a vitába. Gondolkodni kicsit mindig azt jelenti, hogy másképpen 

gondolkodni, mint mások. 

Te nagyon vágyakozol biztos támaszpontra, azért akarsz barátokat is magad körül. 

Nem szívesen bíztatlak ebben az irányban. Jobban át kell élned, hogy Én valóban 

Lelkemmel benned vagyok, és mindig rendelkezésedre állok. Felém kell bátrabbnak 

lenned! Jobban el kell hinned, hogy minden a javadra válik, ami veled történik. Igen, 

mert Én a te érdekedben, a te szívedben mindenható vagyok! Az egész világmindenség 

is kevés ahhoz, hogy árthasson neked, míg Én benned élhetek. Azt pedig tudnod kell, 

hogy Én mindaddig benned élek, amíg te tudatosan ki nem tessékelsz magadból. 

Nyugodt vagyok a tekintetben, hogy ez soha nem fog megtörténni. Így hát te a 

GYŐZTES oldalán állsz! Hát akkor mit izgulsz?! 

Bizony, van rajtad kívül más is a lakásodban. Ott vagyok Én egy egész 

angyalsereggel! Ez nem tréfa! Ott vagyok bizony, és ott is akarok maradni veled. Az 

igaz, hogy az Én jelenlétem hatékony ereje nagyban függ attól, hogy ezt te mennyire 

fogadod hálás szívvel. Többször meg kellene köszönnöd, hogy veled vagyunk. Sokkal 

több hálaimát kellene küldened hozzánk! Akkor azok a buta kísértések, amelyek 

ijesztgetnek, hogyha halottra nézel, akkor hozzád kötődik szellemük, semmivé 

válnának. Bolondok lennének a halottak szellemei hozzád kötődni, mikor Hozzám is 

kötődhetnek. Ha pedig Hozzám nem kötődhetnek, akkor nyilván az Enyéimhez sem. 

A kutyáktól való irtózásod valóban született terheltséged. De ez is eltüntethető. 

Kérd angyalodtól, hogy gyógyítgasson e téren. 

Ha akarod tudni, hogy honnan ered ez a terheltséged, megmondom. Nem kutyától. 

Valamikor egy hűtlenséged annyira mélyen bántott téged, hogy majdnem 

belebolondultál. Ekkor hallottál a kutya-hűségről, és az itatódott beléd, hogy te még a 

kutyánál is rosszabb vagy. Persze így nem volt igazad, de te mindig is túlérzékeny 

voltál. Szemtelen szellemek ezt sokszor kihasználták benned. Mindig élt benned egy 

furcsa kettősség. Mindig melankolikus természetet akartál magadnak, amely labilis, 



túlérzékeny, s ugyanakkor mindig vágytál szilárd, biztos talaj után. Jó volna, ha most 

már végre komolyan átélnéd, hogy Én valóban biztos talaj vagyok számodra! 

Ki voltál előző életedben? Ma nagyon sokan életük egyik legfőbb feladatának azt 

tartják, hogy kikísérletezzék előző életük különböző időszakait. Valamikor tettem egy 

olyan kijelentést, amely éppen ennek ellenkezőjére akar rávenni benneteket (Lukács 

9:62). 

Drága Gyermekem! Ne tekintgess hátra! Még a jelenedet is az mérgezi meg, hogy 

többet foglalkozol a tegnappal, mint a mával. „Ha így mondtam volna,... ha ezt tettem 

volna,... ha másképpen döntök...” Ezek nagyon nem jó problémázások. Ilyenektől 

valóban viszolyogj, mert semmire sem jók. Csak a jelen a tiéd. A jelenben tudok 

melletted állni Én, az ÖRÖK JELEN. Többet foglalkozz azzal, hogy hol, mit és 

miképpen tudnál segíteni másokat abban, hogy könnyebb legyen az életük. Igenis, van 

képességed szebbé tenni mások életét! Igenis, benned is van találékony szeretet. Igenis, 

általad is szeretni akarok másokat! Nélküled szegényebb lenne a világom! Hidd ezt el 

Nekem! Ha nem így lenne, nem szerettelek volna létbe téged. Nagyon szeretem és 

nagyon értékelem szeretetem megjelenését benned. Tanulj meg örülni Nekem! Igen, 

öröm vagy Számomra. Hadd legyek Én is öröm számodra! 

Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!  « 

639. A HANG ÜZEN VALAMI KÜLÖNÖSET? 

Kérdező: 

1. Egy társammal való kapcsolatomat szeretném rendezni! 

2. Irtózom a rovarokról. Legyőzhető ez? 

3. Tudok-e segíteni a bátyámnak? 

4. Jó az, ahogy az égiekkel beszélek? 

5. A HANG üzen-e nekem valami különöset? 

HANG: 

 » 1. A földi élet főleg arra való, hogy kiérlelődjön bennetek az a benső mag, amelyet 

személyiségnek neveztek. A személyiség azokban a kapcsolatokban érlelődik, 

amelyeket a Földön alakítotok ki egymás között. 

Az említett illetővel kapcsolatban okosan érzed, hogy olyan lehetőséget kaptál, 

amely lehetőség nemcsak felméri szereteted milyenségét, hanem értelmednek is 

munkát ad arra, hogy szíved szeretete leleményes is legyen. Világos kell legyen 

előtted, hogy kapcsolatotokon addig van áldásom, amíg remény van arra, hogy 

Bennem gazdagodjatok mindketten. Te azáltal, hogy Belőlem merítve akarsz 

ajándékozó lenni, ő pedig azáltal, hogy Értem akarjon általad gazdagodni. Az emberi 

kapcsolatokat nem szabad összekeverni az isteni kapcsolattal. Az emberi kapcsolat 

mindig eszköz jellegű. Ezért mindig komoly önfegyelmet kíván attól, azoktól, akit, 

akiket érint. E hármasság: kapcsolatot létrehozni, kapcsolatot fenntartani és kapcsolatot 

megszüntetni, ezek döntik el, hogy ki is vagy tulajdonképpen. 



Éppen azért, mert Értem vagy Ellenemre alakítják életedet, Én nem szólhatok bele. 

Annyit tehetek csupán, hogy vagy veled dolgozom együtt, vagy tehetetlenül nézem 

munkádat. A Velem való beszélgetéseid éppen arra valók, főleg a reggeli 

beszélgetéseknek kellene ilyeneknek lennie, hogy Én ne tehetetlenkedjek, hanem veled 

dolgozzam együtt. Kérlek, figyelj erre! 

2. A rovaroktól való irtózásodat egy kicsit te magad is eltúlzod. Valóban irtózol e 

kis állatkáktól, de ez az irtózás nem beteges annyira, hogy különösebben analizálnod 

kellene az okát. Elég arra gondolnod, hogy vannak olyan teremtmények, amelyek nem 

irtóznak ezektől, hanem ezekből élnek. Gondolj pl. a sárgarigóra. Ha nem lennének 

rovarok, akkor rigó sem lenne. Minden emberalatti lény érted van, de te nem értük 

vagy. Figyelmedet ne engedd lekötni általuk. 

3. Ember embernek csak külső segítséget adhat. Ilyet természetesen tudsz adni 

bátyádnak is. Azt, hogy valaki feldolgozza életállapotát, sem te, sem Én nem tudjuk 

átvállalni tőle. Ember emberért éljen úgy, ahogy a szeretet ezt kívánja. Úgy, és ne 

jobban. 

Csak az erkölcs szintjén szabad engedni, hogy fájjon a másik ember baja. Fizikális 

szinten a tehetetlenség amiatt, hogy valaki nem tud segíteni a másikon, nem szabad, 

hogy problémát jelentsen. Ha probléma, akkor ennek gyökere nem a másik ember testi 

baja, hanem egy bizonyos megkötözöttség a másikkal. Ez pedig, mivel ellentéte a 

szabadságnak, ellentéte a helyes szeretetnek is. A tehetetlenségben a legtöbb és a 

legkevesebb az imádság. Ha valaki hisz az ima erejében, akkor tudja, hogy amit 

Nekem felajánl valaki, azt Én nagyon komolyan fogadom. 

4. Mint már említettem, nagyon jó, ha az égiekkel megbeszéled emberi 

kapcsolataidnak rád vonatkozó részét. A legjobb, amit magadnak tehetsz, hogy hálát 

mondasz Nekem mindazokért az eseményekért, amelyek naponta, mint az Én 

ajándékaim, tárulnak eléd. 

Nemcsak neked, de Nekem is nagy öröm, ha beszélhetek hozzád. A szeretet az 

ilyen! 

Megáldalak!  « 

640. A REIKI-RŐL SZERETNÉK HALLANI VALAMIT! 

Kérdező: 

1. A REIKI-ről szeretnék hallani! 

2. A csukott szemmel látottakról kérem a véleményét! 

3. Az ufókról szeretnék hallani valamit! 

4. Egy álomról kérdezem a HANG-ot, melyben romba dőlt ház mögé húzódva láttam az égen 

egy nagy FÉNYT, aki szólt. Nem tudom, hogy mit mondott. 

5. Anyám, aki meditálás közben ostyát kap, kérdezi, hogy ez mit jelent? 

HANG: 

 » 1. A REIKI-tanfolyam, mint minden bensőleg építő tanfolyam, addig jó és előnyös, 

amíg azt a célt szolgálja, hogy növekedjen benned a szeretet. Az egész földi életnek ez 



az értelme. Különböző tanfolyamok, melyek meditálásokat tanítanak, azt a célt 

szolgálják, hogy felfedezzétek magatokban azokat az erőket, amelyek által jobban 

tudtok parancsolni önmagatoknak. Ez azért nagyon fontos, mert az ember boldogsága a 

Földön egy olyan fejlődési folyamat, amely csak önfegyelem által maradhat meg azon 

az úton, amely biztosítja számára a benső békét. Legtöbb ember éppen azért nem tud 

önmagára találni, mert másoktól várja a fegyelmet, és nem önmagán vasalja azt be. 

Fölhívom figyelmedet azonban arra, hogy azokon a tanfolyamokon, amelyeken 

komoly összegeket zsebelnek be az előadók, ott az Én áldásomnak nincs sok tere. A 

beavatásokat pedig egyenesen bűnös dolog pénzért vásárolni! Vannak reiki-

tanfolyamot végzett boldogtalan emberek, és vannak reiki-tanfolyamot nem végzett 

boldog emberek. És ez elmondható minden tanfolyamról. Azért mondom ezt, nehogy 

egyedüli üdvözítő tanfolyamnak gondold bármelyiket is. A döntő az, hogy Bennem 

akard megtalálni magadat, azért, hogy jobban le tudj mondani mások szolgálatában 

önmagadról, és ne valami különleges élményeknek megszerzésén fáradozz. Ez utóbbi 

üres járat! A fölvetett kérdéseidet mind az előbb elmondottak alapján kell felmérned. 

Örök szeretettel szeretlek, és azért teremtettelek, azért hívtalak létbe, hogy ennek a 

szeretetemnek boldog megélője lehess egykor. Azért mondom, hogy egykor, mert a 

földi életben a legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy tisztítsd szándékodat, éleszd 

vágyadat Irányomban, és bízzál abban, hogy minden megoldást megtalálhatsz Nálam. 

A te szívedben Én mindig ott vagyok, s az a legjobb neked is, ha nem elhanyagolt 

állapotban vagyok benned, hanem úgy, mint akire nagyon vigyáznak. 

Igen. Azt akarom, hogy légy gondviselőm. Én csak arra tudok vigyázni, annak 

tudok gondviselője lenni, aki pontosan ezt a feladatot vállalja Velem kapcsolatban. 

Meg kell tanulnod, hogy Én csak a szeretet körén belül vagyok. E körön kívül nem is 

vagyok. A figyelem és a fegyelem tehát komolyan kötelez téged irányomban, ha hiszel 

Bennem. Mert aki Bennem hisz, az azt éli meg, hogy boldogságának Én vagyok 

kizárólagos biztosítója. Aki nem hisz Bennem, az tulajdonképpen menekül önmaga 

elől. 

Édesanyád meditálásával kapcsolatban annyit mondok, hogy az ostya, amelyet kap 

ilyenkor, az azt jelenti, hogy Én táplálom benne azt az életet, amely kaphat ugyan 

sebeket a mulandó idő sodrában, de éppen azért nem lát halált sohasem, mert Én 

táplálom. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

641. JÓ ÚTON JÁROK-E? 

Kérdező: 

Jó úton járok-e? Férjem és fiam nem tartják a vallásukat. Hogyan tudnék segíteni rajtuk? 

HANG: 

 » Aki nem biztos abban, hogy jó úton jár-e, az legtöbbször nem jár jó úton. Aki jó 

úton jár, annak Én a szívében nagy nyugalmat teremtek. Van olyan, hogy valaki 



tudatlanul jár olyan úton, amely nem ad neki nyugalmat. Akinek szívében nincs 

nyugalom, annak keresnie kell, hogy mit kell életében megváltoztatnia. 

Neked azt kell megváltoztatnod, hogy jobban bízd Rám magadat és tieidet is. 

Imáidnál többet nem tehetsz értük. De azt meg kell tenned, hogy ostromold az eget. 

Azért kell ezt tenned, hogy belőled béke áradjon, amely őket is elgondolkodtatja. 

Én nem akármilyen békét hoztam közétek. Az Én békém a rendnek olyan 

nyugalma, ami hatni képes másokra is. Ahhoz, hogy ezt a békét a szívedben hordozni 

tudd, többször kell megköszönnöd Nekem a családodat. Az ő hibáik alkalmat adnak 

neked arra, hogy türelmedet, szeretetedet, megértésedet bemutassák neked és Nekem. 

Igen, mert ti emberek nagyon könnyen be tudjátok csapni magatokat. Amilyen 

könnyen meg tudjátok látni a másik emberben azt, ami nem jó, annyira nehéz 

meglátnotok magatokban azt, ami Nekem nem kedves. Pedig ezt meg kell látnia annak, 

aki fejlődni akar a szeretetben. 

E nagyböjti időben ne csak arra törekedj, hogy evésben fegyelmezd magadat, 

hanem arra, hogy szavaidban legyen minél több kedvesség, szeretet, türelem, 

megbocsátás, irgalom. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekre annyira szükséged van, 

hogy szívedben az Én békém végleg lakást vegyen. 

Nagyon szeretlek téged is, családodat is. Ami bennetek rossznak tűnik, az olyan 

lelki betegség, amelyet majd ki fogok gyógyítani, ha te imáidban buzgón hálát fogsz 

adni az eddigi jótéteményeimért. 

Megáldalak!  « 

642. HOGYAN TÉRÍTSEM MEG CSALÁDOMAT? 

Kérdező: 

Családom nem jár templomba, csak én. Mit kell tennem, hogy megtérjenek? 

HANG: 

 » Neked nincs más feladatod, csak az, hogy szívedben éld meg az Én jelenlétemet. 

Akkor éled ezt meg, ha nem akarsz megjavítani senkit, de azt sem engeded, hogy téged 

mások javítsanak. Meg kell tanulnod, hogy Én mindenkit olyan szabadságra 

teremtettem, amely szabadságban Lelkem nagyszerűen érzi magát (2Kor. 3:17). Én 

nem szertartásokat írtam elő, hanem a Velem való kapcsolatot kívántam és kívánom 

meg ma is mindenkitől, aki boldog akar lenni. 

Meg kell értened, hogy a te örömöd és boldogságod nem függ attól, hogy 

körülötted milyen az élet. Az Én örömöm és boldogságom sem függött attól, hogy mi 

van körülöttem. A fontos az volt, hogy mi van Bennem! Ez nálad is a fontos. Ha Én 

élhetek benned, akkor számodra a többi már nem fontos. Ha igazán élek benned, akkor 

leleményes vagy abban, hogy hogyan mutasd ki szeretetedet azokkal szemben, akikkel 

együtt élsz. Ez független az ő hozzáállásuktól. Ők is csak akkor lesznek az Én békém 

és örömöm hordozói, ha engedik, hogy bennük éljek. Nálad is ez a helyzet. 

A templomba járás akkor érték, ha nagyobb béke és szeretet a következménye. Ha 

nem ez, akkor kár elmenni templomba. A templom arra való, hogy ott jobbá váljanak 



azok, akik odamennek. Ha nem ez történik velük, akkor mehetnek bárhová. Sőt! Még 

jobb is, ha máshol mennek lelkileg tönkre, és nem a templomban. 

Nekem hő vágyam az, hogy te úgy szeress Engem, hogy ez látsszon is rajtad 

azáltal, hogy nyugodtabb, békésebb, szeretettel teljesebb leszel Általam. Mert Általam 

mindenki ilyen kell hogy legyen, ha engedi, hogy működjem benne. 

Bízom benned! Szeretnélek jobban megerősíteni a hitben és a türelemben. 

Égi Anyám szerető Szívén keresztül megáldalak!  « 

643. EGY KAPCSOLATRÓL 

Kérdező: 

1. Egy kapcsolatról kérek véleményt! 

2. Egy meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról kérek véleményt! 

3. Egy álmom megfejtését kérem! Álmomban sok sárga rózsa között voltam, s kaptam egy 

piros rózsát, amely megszúrta a kezemet. 

HANG: 

 » 1. Nagyon szeretném a földi életedet mennyországgá varázsolni. De nem lehet. Én 

nem tudom, te pedig nem akarod. 

Én nem tudom, mert Én hiába jöttem ezért a Földre, te nem ezért jöttél. Te azért 

jöttél, mert pontosan olyan körülményekre volt szükséged, amelyekkel itt 

találkozhatsz, annak érdekében, hogy megpróbáld a mulandóságot odaadni az 

örökkévalóságért. Erre itt bőven van lehetőséged. Itt aztán minden mulandó. Mulandó 

a szépség, az egészség, az idegállapot, mulandó a fiatalság, az erő, a biztonság, 

mulandó minden emberi kapcsolat, barátság, szerelem. 

Ez az egész mulandó földi élet arra való, hogy eszköznek használd az 

örökkévalóság érdekében. Amíg az lebeg szemed előtt, hogy pillanatnyilag hogyan 

érzed jól magadat, addig önbecsapásban élsz. Amíg azt állítod magad elé, hogy te 

milyen áldozatra vagy képes másokért, addig ábrándvilágban élsz. Ha majd az kezd 

előtted megvilágosodni, hogy nem Engem kell felhasználnod arra, hogy másokhoz 

közelebb kerülj, hanem másokat arra, hogy Hozzám közelebb kerülj, tehát ha nem 

csupán az áldozatvállalás bűvkörében akarsz körözni, hanem a szabadság lesz 

számodra a legfontosabb, akkor fogsz Engem ÚT-ként elfogadni, s akkor teszed 

Számomra lehetővé, hogy téged olyan partneremnek tekintselek, akivel öröm együtt 

dolgoznom. 

Mindaz, amit eddig elmondtam, azt jelenti számodra, hogy csak az a kapcsolat 

érdemli meg a boldogító jelzőt, amely a szabadság irányába akar beállítani. Ez egy 

kivételt nem tűrő szabály. 

Azt már mondtam, s most ismét kijelentem, hogy hazátokban nem hívok senkit 

papnak, mivel hivatalosan nem engedik meg a ti egyházi elöljáróitok azt, hogy az Én 

szabadságom bárkinek életében is megnyilvánuljon. Persze, azért megnyilvánul! Csak 

nem engedéllyel. De ma nálatok éveket nem lehet úgy eltölteni szemináriumokban, 

hogy onnan önálló gondolkodású, érett jellemek kerüljenek ki. 



A meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról azt kell mondanom, hogy 

nem játék az emberi képességek felnyitása, hanem nagy felelősség. Világosan 

megmondom neked, hogy sokkal fontosabb és sokkal gazdagítóbb az, ha valaki a 

szívével lát, tehát ha van hite, mintha a harmadik szemével bármilyen látásra sikerül is 

jutnia. 

Attól tartok, hogy a hitből élés helyett akarnak sokan olyan élményekhez jutni, 

amely élmények ugyan érdekesek és tanulságosak is, de sajnos, vérszegénnyé tehetik 

azt a hitet, amely nem csupán egy ismeret elfogadását jelenti, hanem a Nekem 

odaadottságot fejezi ki. 

Azért gondolom ezt, mert alig van hazátokban olyan ember, aki Engem valóban 

ismer. Nem az, aki mondja: Uram, uram!, nem az ismer Engem, hanem az, aki előtt 

egyértelmű, hogy Én miért jöttem közétek, és miért maradtam itt különböző 

megjelenési formában. Még az sem elég, hogy tanításomat valaki ismerje, mivel az 

aztán a legegyszerűbb, mert egyetlen dolgot tanítottam, hogy szeressétek egymást. 

A Velem való kapcsolat a lényeg! Ezt kell elősegíteni, és ennek kell kifejeződnie 

minden emberi kapcsolatotokban. 

Az álmoddal kapcsolatban inkább nem mondok semmit. Annyira belevitted 

vágyaidat, hogy nem látom értelmét annak, hogy tárgyilagosságra próbáljalak rávenni. 

Annyit viszont mondanom kell, hogy fájdalmasan vérre mennek a dolgok a te 

életedben. 

Komoly ígéretet teszek amellett, hogy az Én szeretetemet irántad semmi és senki 

nem képes csökkenteni. 

Ha a keresztre nézel, megérted szavaimat. 

Megáldalak!  « 

644. A HANG ENGEM NAGYON SZERET 

Kérdező: 

A HANG engem nagyon szeret. 

HANG: 

 » Számomra kimondhatatlan öröm az a bizonyosság, amely szívedet átjárja. 

Megköszönöm, hogy nem szeretlek hiába. Megköszönöm, hogy szíved 

bizonyosságával tudod kijelenteni: „A HANG engem nagyon szeret.” Ekkora 

IGAZSÁGOT még soha nem mondtál ki életedben. Itt most a horderőre gondolok, 

amikor azt mondom, hogy EKKORA. Ez a kijelentésed isteni erőmet hozza mozgásba 

annak érdekében, hogy bizonyítsam neked: Az istenszeretőknek minden a javára válik. 

Sokszor és sokféleképpen akarom bizonyítani előtted, hogy Bennem nem lehet 

csalódni, hogy messze fölülmúlja elképzelésedet az érted hozott életáldozatom, és 

nincs olyan pillanat, amelyben ne élnék érted! 

Nagyon kérlek, higgy saját kijelentésedben, mert nem a test és a vér, nem hangulat 

vagy rábeszélés, hanem a benned élő Lelkem nyilatkoztatta ezt ki neked: a HANG 

engem nagyon szeret. 



Lelked antennája legyen mindig üzemkész állapotban, hogy Lelkem hangja tisztán, 

töretlenül, boldogító örömmel csendüljön benned: 

A HANG ENGEM NAGYON SZERET!  « 

645. SZERETNÉNK BECSÜLETBEN ÉLNI 

Kérdező: 

Nagy szeretetben, sok szenvedéssel és tisztességes próbálkozásokkal telt életünk. 

Vállalkozásaink következtében súlyos terheket vettünk magunkra, melyektől szeretnénk 

megszabadulni, hogy becsületes élettel éljük tovább Isten szándéka szerint életünket. 

HANG: 

 » Drága Gyermekeim! Valóban tele voltatok és vagytok is jó szándékkal, s szívetek 

vágya nemcsak ismert, de kedves is Előttem. Ha az életben az volna csupán fontos, 

hogy valakinek szándéka jó legyen, akkor csodálatos harmóniában tudnátok lenni 

Velem, egymással és mindenkivel. De a földi élet békés, gördülékeny folyamatának 

biztosítéka nem a jó szándék egyedül. Legalább ilyen fontos az Istentől kapott, a 

Szentlélek által átjárt józan ész igénybevétele. 

Ha valaki vállalkozásba kezd, akkor nem elég a jövővel kalkulálnia, sőt!, nem is 

szabad mindaddig, míg a jelen sziklapont, ahonnan el kell rugaszkodni ahhoz, hogy 

valaki egy vállalkozásba ugorjon, nincs biztosítva. 

Az okos életvitel megköveteli, hogy kölcsönért csak akkor folyamodjon valaki, ha 

már a jelenben is megvan az a fedezet, amely alapul szolgál a visszafizetésre. Nem 

okos dolog e nélkül kölcsönt kérni, és nem okos dolog e nélkül kölcsönt adni. E téren a 

világ fiai okosabbak a világosság fiainál (Lukács 16:8). E kijelentésemben bizony 

elmarasztalom a világosság fiait. 

Amint a bankok azáltal biztosítják fennmaradásukat, sőt, meggazdagodásukat, 

hogy csak fedezetre adnak kölcsönt, úgy ti akkor cselekedtetek helytelenül, amikor 

megelégedtetek a saját jó szándékotokkal, s úgy gondoltátok, hogy ez elég ahhoz, hogy 

a jövőtök biztosítva legyen, és a biztosnak látszó jövő elegendő biztosíték ahhoz, hogy 

majd megszépüljön tőle a jelen, mivel Én is segíteni foglak benneteket. Bizony nem 

elegendő arra, hogy Én segíteni tudjalak benneteket olyasmiben, ami az anyagi 

érdekek területére tartozik. Saját eszetek felhasználásának elmulasztását nem 

pótolhatom, mert az további helytelen magatartásra bátorítana fel benneteket. 

Az eddig elmondottak nem jelentik azt, hogy Én ne tennék meg mindent értetek, ha 

azt látom, hogy fájlaljátok azt, amit hibáztatok. De ez nagyon fontos, hogy olyan 

bűnbánattal találkozzam, amely nem igyekszik mentegetőzéssel csökkenteni hibáját, 

hanem feltétlenül bízik segítő jóságomban, mivel Én a szeretet körén belül 

MINDENHATÓ vagyok. Be kell tehát látnotok, hogy nem elég a jó szándék, legalább 

olyan fontos az okosság! Ha ehhez még az is hozzájárul, hogy elhiszitek: jelen vagyok 

a szívetekben, akkor a benső béke a leglehetetlenebb körülményekben is élni fog és 

éltetni fog benneteket. És ez mindennél fontosabb! 



Bízzatok abban, hogy aki őszinte bűnbánattal Hozzám jön, az feltétlenül bensőleg 

nyugodt, megbékélt szívvel, külsőleg pedig derűs lélekkel néz a jövő felé. 

Megáldalak benneteket ezzel a BIZALOMMAL Irántam!  « 

646. TÁRSAM BIRTOKOLNI AKAR ENGEM 

Kérdező: 

Házastársam úgy gondolja, hogy őt az boldogítja, ha engem birtokol. Vállaljam ezt az 

áldozatot a családi béke kedvéért? 

HANG: 

 » Barátom! Finom érzékkel azt próbálod érzékelni, hogy házastársad hol tart a lelki 

fejlődés útján. Ez kétségtelenül nagyon fontos. Nem elég látni, tudni a végső célt. Nem 

elég ezt világosan egyértelműen kimondani. 

Elvben ugyanilyen problémával küzdöttem, mikor népem körében se nem 

állíthattam, se nem tagadhattam, hogy Én vagyok a messiás. Nem állíthattam, mert ők 

mást értettek a messiás szó alatt, mint Én. De nem is tagadhattam, mert mégis csak az 

voltam, csak nem olyan értelemben, mint ők gondolták. 

Amint akkor Nekem, úgy most neked is komolyan számolnod kell házastársad lelki 

fejlődésével. Bizony vállalnod kell bizonyos kompromisszumot a családi béke 

érdekében, de megfelelő időben és hangulatban – csak nagyon kedves hangulatról lehet 

szó! – bölcsen, szelíden, de utalnod kell rá, hogy az ő boldogsága nem valósulhat meg 

attól, ha te lemondasz a neked kijáró szabadságodról, hanem csak akkor, ha ő Tőlem 

átveszi saját szabadságát, vagyis megkér Engem, hogy segítsek neki 

megkötözöttségeinek felszámolásában. 

A fejlődés azért fejlődés, mert folyamat jellemzi. Folyamat, és nem valami 

drasztikus törés. Ha okosan érted, akkor lehet jelmondatod e téren ez: „A szeretet 

mindent elvisel.” (1Kor 13:7). 

Higgy házastársad jó szándékában! Higgy fejlődőképességében! Higgy az Én 

segítségemben! 

Megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!  « 

647. LEHET KÜLFÖLDÖN MAGAMRA TALÁLNI? 

Kérdező: 

Szabad-e idegen országban keresnem életem megoldását? 

HANG: 

 » Szabad! Itt be is fejezhetném üzenetemet, de természetesen szeretetem ezt nem 

engedi meg. 

Drága Gyermekem! A te hazád ott van, ahol Én vagyok, mint ahogy az Én hazám 

is a te szívedben van. Otthont akarok megélni nálad, és az a vágyam, hogy te is Nálam 

találd meg otthonodat. 



Számodra nem olyan értelemben a te országod a mostani országod, mint az Én 

számomra volt Enyém Izrael földje. Az azért volt kivétel, mert a Földön valahol el 

kellett kezdeni valamit, amit az Én Általam elmondott és megélt szeretetnek neveztek. 

Ilyen értelemben Nekem csak Izrael elveszett juhait kellett megcéloznom, hogy 

elinduljon a szeretet országának megvalósulása. 

Te már egy folyamatba állsz bele, s így ha a józan eszed azt diktálja, hogy idegen 

országban találd meg a földi élethez szükséges lehetőségeket, akkor föl kell tudnod 

számolnod magadban azt a megkötözöttséget, amelyet egy földi ország általában 

mindenki számára létrehoz. 

A szellemi vezetővel kapcsolatban szeretném, ha nem lennél tudatlanságban. A 

különböző tanfolyamok által felfedezett szellemi vezetőkkel légy óvatos. Tanfolyamok 

Engem sohasem jelenítenek meg olyan értelemben, hogy ezek nélkül ne lehetne Velem 

találkozni. Sőt! Legtöbb esetben éppen nem tanfolyamok által lehet Velem találkozni, 

hanem olyan bensőséges imában, amely ima nem tanfolyam következménye, hanem 

egy nevemben összejött csoportnak az a meglátása, hogy ott kell lennem, ha egyszer 

azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ott vagyok közöttük. 

(Máté 18:20). 

Szellemi vezető sohasem vállalhat érted felelősséget, ha felnőtt ember vagy. Nem 

véletlenül történt, hogy Részemről idegen volt mindig ember és ember kapcsolatában 

az engedelmeskedtetés. Semmiféle szellemi vezető sem igényelheti magának azt a 

jogot, hogy engedelmességet követeljen. Csak arról lehet szó, hogy hallgassatok 

egymásra. Tehát bárki is mond valamit, az soha nem lehet kötelező érvényű erkölcsi 

téren. Számodra a döntő a te lelkiismereted, és nem más, akármilyen is az a más, az a 

szellemi vezető lelkiismerete. 

Szellemi vezető tehát nem lehet sorsdöntő számodra akkor, amikor nem az ő 

pénzéből kell megélned, hanem saját munkádból, keresetedből. E téren 

lelkiismeretedre hallgatva kell megválasztanod azt az országot, azt a helyet, ahol 

biztosítanod kell magad, családod számára a megélhetést. 

Megáldalak, hogy önálló, felelős döntésre tudj jutni mindabban, ami életed 

fenntartását, alakítását illeti. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

648. HOL TARTOK A KESKENY ÚTON? 

Kérdező: 

1. Hibáim közül melyeket nem veszem észre? 

2. Hol tartok a keskeny út-amhoz viszonyítva? 

3. Elfogadjam-e a felajánlott állás-lehetőséget? 

HANG: 

 » Gyermekem! Igenis, tudok közvetlenül benned és neked szólni, ha befelé figyelsz. 

Nem szükséges számodra, hogy így, a HANG által hozzam tudomásodra, hogy azok a 

hibák, amelyeket nem veszel észre, nem tartoznak a kiirtandók közé. Nem szükséges 



magyaráznom, hogy van neked olyan tükröd, nem is egy, amelyben felismerheted, 

hogy ki is vagy, és min is kell változtatnod, ha békém közvetítője akarsz lenni. Azt 

sem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy senki sem adhatja azt, amije nincsen. 

Tehát először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, 

sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel átélni: érted 

élek benned! 

Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de nem ez az 

útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való foglalkozás. Velem kell 

foglalkoznia annak, aki békémet élvezni akarja. Velem, aki mindenkiben ott vagyok 

rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba 

kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott 

segítségre. Ez nem komplikált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok 

ÉLETMŰVÉSZETNEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a 

keskeny út! 

Az említett állással kapcsolatban szintén nem szorul különösebb magyarázatra 

számodra, hogy Én semmiképpen sem mondhatom ezt meg neked kívülről. Hol lenne 

akkor az egyéni felelősség? Én csak egyet mondhatok: hivatásod a szeretni tanítás! A 

többi mind, amit vállalsz, csupán munka. A munka minden ember életében eszköz 

jellegű. Nem a megélhetés céljából, hanem az előbb említett HIVATÁS céljából. 

Megáldalak a BÁTORSÁG, A BIZALOM LELKÉVEL!  « 

649. SZENVEDEK A MAGÁNYTÓL 

Kérdező: 

1. Milyen munkára hívott az Isten? 

2. Szenvedek a magánytól. 

HANG: 

 » 1. Kedves Barátom! Nem munkára hívtalak. Munkára teremtettelek. Minden 

embernek vérében van, hogy dolgoznia kell, ha ember akar lenni. Munkát mindenki 

talál, ha akar. A munka nem mindig pénzkereseti eszköz, bár az is. A munka olyan 

tevékenység, függetlenül a pénzkeresettől, ami által megnyilvánul az, hogy hol állsz, 

hol tartasz a tevékeny szeretet útján. Erre Én nem hívok senkit. Ez az emberi természet 

törvénye, hogy dolgozni kell annak, aki élni akar. 

Amire hívtalak, és ami a legfontosabb, s ami meg kell határozza azt a 

tevékenységedet is, amelyet te munkának mondasz, akár keresel vele, akár nem, azt így 

fogalmazhatom meg: SZERETNI TANÍTÁS. 

Kivétel nélkül minden embert erre hívok. Erre tanítottalak benneteket, ezt 

mutattam be életemben, és ettől van függővé téve az, hogy bennetek legyen az Én 

békém. E nélkül nem megy. Benső béke nélkül józanul élni nem lehet. Aki nem a 

szeretni tanítás által akarja saját békéjét biztosítani, az előbb-utóbb vagy elkeseredik, 

vagy narkotikumok felé fordul, hogy ne kelljen reálisan gondolkodnia. 



Örülnék, ha te megértenéd, amit mondok neked. Nekem nagy öröm, ha Enyéim 

igénylik az Én békémet, és vállalják azt a feladatot, ami e béke megszerzésének 

feltétlen feltétele, tehát a szeretni tanítást. 

Minden nap egy kihívás számodra, hogy szeretetedet kimutasd, tehát arra, hogy 

valamilyen munkát találj magadnak. Az másodlagos, hogy a gyakorlatban ez mit hoz a 

konyhára. 

Tudom, hogy a földi életben nem tűnik ez másodlagosnak, de amikor elmondtam, 

hogy tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek (Máté 6:32), akkor Én ezt nagyon 

komolyan gondoltam. Isten országának keresése éppen abban áll, hogy a szeretni 

tanításoz megfelelő eszközöket találjatok, tehát olyan munkát, amely amennyire 

lehetséges, táplálékot is biztosít, de nem ez a lényeg, mert az az Isten, aki egy egész 

népet kinn a pusztában negyven évig úgy ellátott, hogy azoknak egy kapavágást sem 

kellett tenniük életük fenntartásáért, az képes téged is ellátni, ha a szeretni tanítás 

hivatását életed fókuszába állítod. 

Magányod addig kínzó, míg hited azt föl nem oldja. Az emberi kapcsolatokba nem 

kell senkinek beleerőltetnie magát. Belesodródol, ha teszed azt, amit tenned kell, ha 

teszed azt, ami benső békédet biztosítja. Azt a párodat, akit te úgy gondolsz, hogy Isten 

akaratából kell megtalálnod, azt Isten akaratából meg is fogod találni, ha hiszel a 

gondviselésben. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

650. EGY TANFOLYAMRÓL 

Kérdező: 

1.Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok. 

2. A jövőmet illetően szeretnék információt kapni. 

3. Kérek iránymutatást a gyermeknevelés terén. 

HANG: 

 » 1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül 

komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, 

hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, 

amikor valaki pénzért akar eladni vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, 

ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok 

Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom 

magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre. 

Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, hogy a 

nevezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különösebben pénzedbe, és 

ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz juttasson a jövőben e 

tanfolyam. 

2. Minden ember életében csak és kizárólag a JELEN a fontos. Nincs más dolgod, 

mint az, hogy itt és most tedd meg azt, amit megtehetsz azért, hogy kimutasd 

szeretetedet, illetve az Én szeretetemet, amely benned működni akar. Nincs sem jövő, 



sem múlt. Csak JELEN van! Én, az ÖRÖK JELEN mondom ezt neked. Én csak a 

JELENNEK vagyok az Istene. Nem a jövő reményében kell Bennem bíznod, hanem 

abban, hogy veled és benned vagyok, és mindezt érted teszem a jelenben. 

Tőlem mindenfajta álmodozás idegen. Te nem azért jöttél a Földre, hogy jövőt 

biztosíts, hanem azért, hogy a jelent megszenteld. Ez a küldetésed. Ezt vállaltad, 

mielőtt megszülettél. Ezzel a szándékoddal és döntéseddel fogsz szembesülni, amikor 

földi életed véget ér, tehát amikor a halálod után Én, a FÉNY, átvilágítalak. Igen. 

Szembesülni fogsz a születésed előtt elgondolt önmagaddal. 

3. A gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a szabadságra, tehát a 

felelősségvállalás tudatosítására való nevelés. Minden gyermeknek meg kellene 

tanulnia már szüleitől, hogy meddig terjed szabadsága köre, és hogy mivel jár, ha ezt 

nem tölti be, illetve ha ezt túl akarja lépni. 

A szeretni tanításnak ez az értelme, tartalma. Ez a te munkád gyermekeiddel és 

mindenkivel szemben. Ez végeredményben számodra önnevelés. Arra kell 

ránevelődnöd, hogy kit és hogyan tudsz megtanítani szeretni, tehát megtanítani arra, 

hogy szeretni csak szabadon lehet, csak felelősséggel lehet, és csak helyes Isten- és 

önismeretre való törekvéssel lehet. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

651. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

Mi a legfontosabb feladatom? 

HANG: 

 » Gyermekem! Azok a birkózások, amelyeket magaddal és környezeteddel folytatsz, 

bőséges anyagot tárnak eléd annak érdekében, hogy tanulj meg rangsorolni. 

Pszichikailag szellősebbé és szellemileg nagyvonalúbbá kell lenned, ha nem akarsz 

fölöslegesen ellenségeket gyűjteni magadnak. 

Amikor arra kérlek, hogy tanulj meg rangsorolni, akkor arra gondolok, hogy 

komolyan föl kell mérned, mi az, amihez ragaszkodnod kell, és mi az, ami nem 

tartozik a lényeghez. Te túlságosan az igazság rendjébe ágyaztad be magadat, s ez 

akadálya bizonyos empátia kifejlődésének benned. Pedig mások megértése nélkül 

senki nem tud  a Földön fölszabadultan szeretni. 

A gondolkodás-átalakításnak ezt az irányát azokkal szemben kell elkezdened, 

akikkel konfliktusokba kerülsz. Mivel a szeretetnek csak akkor van értelme, ha az a 

gyakorlatban is megnyilvánul, ezért fontos az, hogy a megértés is gyakorlati 

magatartás legyen. 

Újra csak azt mondom, hogy e téren bőséges anyag áll rendelkezésedre. 

A szellősség és a nagyvonalúság együttesen RUGALMASSÁG szóval fejezhető ki. 

A lemerevedés nem azonos az állhatatossággal. Az állhatatosságnak akkor van helye,  

amikor a jóakarat megnyilvánulását akarja valaki megmásítani benned. De csak akkor! 

Aki kijelentéseihez ragaszkodik, az általában nem állhatatos, hanem lemerevedett 



gondolkodásában, s ez bizony előbb-utóbb képtelenné teheti gazdáját arra, hogy 

szellemileg, lelkileg fejlődni tudjon. 

Meg kell tanulnod, hogy ne a pillanatnyi sikerélmény, hanem az örökkévalóság 

fényében megvizsgált és próbát kiállt érték legyen számodra a mérvadó. Általában sok 

keserű csalódástól menekül meg az, aki a napi eseményekre így kérdez rá: Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?! 

Legyen ez életed iránymutatója! 

Megáldalak SZERETETEM ÉS ÖRÖMÖM LELKÉVEL!  « 

652. EDDIGI ÉLETPÁLYÁMRÓL 

Kérdező: 

1. Eddigi életpályámról mi a véleménye az Úrnak? 

2. Milyen sors vár a tőlem külön élő családomra? 

3. Kaposmérőn rendezett ünnepünk sikeres volt-e az égiek szemében? 

HANG: 

 » Gyermekem! Irántad érzett szeretetem parancsolja azt, hogy megmondjam neked a 

következőket: 

1. Érdeklődési irányod vagy a múltra, vagy a jövőre, vagy rajtad kívüli 

eseményekre van beállítva. Ez nem azt eredményezi, amit gyakran kérek tőletek, hogy 

feladatokban gondolkodjatok. Nem. Ez éppen ettől veszi el az időt. 

2. Semmi sem lehet fontosabb számodra, mint a jelen megszentelése. Ezért jöttél le 

a Földre! 

3. A jelen megszenteléséhez ugyan szükség van a múlt, jövő, rajtad kívüli 

eseményekből levont tanulságokra, bátorításra, de csak emlékezőképességed határain 

belül lehetnek ezek mérvadók. 

Sokkal fontosabb az, hogy magadon belül, Velem közvetlenül hogyan beszéled 

meg, hogyan tervezed meg az előtted álló feladatok végrehajtását, vagyis azt, hogy 

hogyan kell a jelenedet megszentelned. 

Drága Barátom! Munkára fel! Csak általad tudom olyan fényesre csiszolni 

koronádat, hogy az a te szent koronád legyen! 

Megáldalak JELENLÉTEM BIZONYOSSÁGÁVAL  « 

653. SZERETNÉK TÁRSAT TALÁLNI 

Kérdező: 

1. Szeretnék társat találni! 

2. Anyagi biztonságot szeretnék, biztos munkahellyel. 

3. Baj van az egészségemmel. 

HANG: 

 » Drága, drága Gyermekem! Számomra komoly problémát okoz az, hogy hogyan is 

mondjam meg neked azt, ami minden bajod gyökere. De hát Én tüneti kezelés adására 



alkalmatlan vagyok. Csak gyökeres orvoslást tudok ajánlani azoknak, akik a HANG-

médiumomhoz fordulnak segítségért. Nem tehetek mást, mint mondom azt, amit 

szeretetem mondani diktál. Azért ragaszkodom ehhez, mert eljön az idő, amikor 

szemtől szembe, színről színre látni fogod, hogy csak ez méltó Hozzám, és ez 

szükséges neked. Válaszomat a harmadik ponttal kezdem, és ezzel be is fejezem. 

Egészségeddel azért van baj, mert különös fontosságot nyert számodra a társra 

találás, és a munkahely, az anyagi biztonság. 

Meggyőződésem, hogy abba fog belepusztulni világotok, hogy nem hisztek 

Nekem. Nem hiszitek el, hogy nem kívülről kell elindulnotok befelé, hanem belülről 

kifelé. Nem hiszitek el, hogy azok, akik kívülről indulnak el befelé, azok a 

boldogtalanság útját járják, akkor is, ha dúskálnak a földi javakban, mert 

menekülésben vannak önmaguk elől, s akik belülről indulnak el kifelé, azok a 

leglehetetlenebb körülmények között is szívükben hordozzák az Én békémet, melyet a 

mulandó világ sem nem adhat, sem el nem vehet az enyéimtől. Nem hiszitek el, hogy 

aki kívülről indul el befelé, az sohasem fog elérkezni oda, ahová elindult. Nem fog 

soha ráérni arra, hogy szívében Velem találkozzék. Nem hiszitek el, hogy mindazok, 

akik körülményeikben, társkapcsolatukban akarják megtalálni életük megoldását, 

ahelyett, hogy Velem személyes kapcsolatot építenének ki, feltétlenül csalódások 

sorozatának teszik ki magukat, s ennek a beteges szemléletnek olyan testi 

betegségtünetei is megjelennek, amelyekkel az orvosok sem tudnak mit kezdeni, csak 

nagyon rövidtávon némi tüneti kezelést tudnak alkalmazni. 

A hithűségnek van olyan szintje, amelyhez nem kell különös isteni segítség, hogy 

valóság legyen. Ha nem így lenne, akkor nem dorgálhattam volna meg szinte minden 

alkalommal tanítványaimat, amikor nem találtam bennük elég hitet. Nem lehet hát 

Rám hárítani a felelősséget, ha valaki kishitűsége folytán tanácstalanul áll a világban, s 

tele van lelki, testi betegségekkel. 

Drága, drága Gyermekem! Hitből élni nem komplikált dolog. Tudod, hogyan kell? 

Élj úgy, mintha hinnél! És máris elindultál a hithűség fejlődésének útján. Aki így indul 

el, az belülről indul el, az Velem indul el, az legtöbbször el sem indul, mert Én 

hordozom karjaimban. 

Nagyon szeretlek! Megáldalak, hogy látni tudj a SZÍVEDDEL!  « 

654. TÁRSAM VISSZATÉR? 

Kérdező: 

1. Van-e reményem arra, hogy házastársam visszatér családjához? 

2. Hibás vagyok házastársam hűtlenségében? 

3. Aggódom anyámért. 

HANG: 

 » 1. Egy földi élet túl kevés ahhoz, hogy olyan lelki sebek, amelyeket ti hordotok 

magatokban, begyógyuljanak. Egész életednek jelen problémája nem jelen életetek 

következménye. Minden ember hoz magával egy olyan sorsvonalat, amely kizárólag az 



övé, és amely arra való, hogy e sorsvonal mentén igazolja azt a szeretetet, amely 

lényegében Velem azonos, és amelyre mint szemetek fényére kellene vigyáznotok. 

A házasságok arra valók, hogy mindkét fél segítse egymást e szeretetnek 

megtisztításában, kibontásában. Arra való tehát a házasság, hogy azok a hiányosságok, 

amelyek miatt le kellett születnetek a Földre, az önzetlenségben hozott döntéseitek 

által megszűnjenek, s így ez a földi pokol ugródeszka legyen számotokra, hogy 

Hozzám térjetek. 

Mint tapasztalod, olyan vágy él benned, amely a legtermészetesebb, ha 

családanyának tudod magadat. De te elsősorban Isten gyermeke kell hogy legyél, és 

akkor már e vágyad bátorítása Részemről nem gyógyítana téged, csak elodázná azt a 

feladatodat, amely nem kevesebb, mint az, hogy szabaddá válj házastársadtól. 

Nemcsak vágynod nem kellene utána, de nem is szabadna engedned, hogy még 

egyszer nálad találjon biztonságot felelőtlen életének eltussolására. 

Drága Leányom! Te összekevered a toleranciát a bűnpártolással, a 

bűnrészességgel. Amit te megélsz, az nem szeretet, az nem tolerancia, hanem 

bűnpártolás! Szívvel-lélekkel, tűzzel-vassal ellene kellene lenned ennek, ha megfelelő 

önérzettel rendelkeznél, s nem azt tartanád legfontosabbnak, hogy ő visszatérjen, 

hanem azt, hogy férjed kedvesét kizavard házadból. Neked ez lenne a feladatod!, és 

nem az elnézés, a lelkizés, a rábeszélés, a tűrés és miegyéb. 

Sajnos, nem tudok mást mondani, mint azt, hogy pontosan úgy, ahogy társad bűnös 

módon nem oldja fel karmáját, te éppen ezt teszed, amikor őt tartod életed 

boldogítójának, és nem Engem. Tudom, hogy csúnyán hangzik, de mégis igaz, hogy a 

lényegben azonos vagy férjeddel. Ő a felszínen és nyíltan, te a mélyben és burkoltan 

állítasz Engem félre, s teszel helyembe mást. 

Idegen vagy házastárs, egyre megy, amikor arról van szó, hogy valaki bűnös vagy 

bűnrészes. Az a fájdalom, amely benned van, az nem az Én fájdalmam, hanem a pokol 

fájdalma, bűnös elnézésed fájdalma, melyet összekeversz a házastársi hűséggel, holott 

ahhoz ennek semmi köze sincsen. 

Mivel helyetted nem tudok Én megjavulni, nem tudok Én határozott lenni, ezért 

nem is tudom e magatartásod következményeit könnyíteni. 

Nagyon szenvedek amiatt, hogy nem tudsz kiállni Mellettem! S nem tudod 

elzavarni mindkettőjüket, akik téged egy önérzet nélküli rongy-senkinek néznek, és 

akik e magatartásukkal, éppen benső szabadságod hiánya miatt, téged is elsodornak 

Tőlem. 

Megáldalak a tisztánlátás és a bátorság Lelkével!  « 

655. NAGYON MEGGYÖTÖRT VAGYOK 

Kérdező: 

Nagyon meggyötört vagyok. Akiért szívből tudnék élni, azzal nem élhetek. Mit tegyek érte? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! Mivel Hozzám fordultál, ezért feltétlenül olyan választ fogsz 

kapni problémádra, amely egészen biztosan átsegít minden nehézségen. Igen, mert az 

elmúlt időben nagyon meg kellett tapasztalnod, hogy mennyire törékeny benned az a 

tartás, amelyet idegzetnek neveztek. 

Nyilván tudod, hogy nincs ember a világon, aki kielégíthetné azt a boldogság-

vágyat, amely rugója minden emberi törekvésnek. Tudod azt is, hogy a mulandó élet 

nem is lehet olyan emberi kapcsolatoknak műhelye, amely kapcsolatok örök 

kapcsolatok lehetnének. Tudod azt is, hogy az erkölcs, tehát a boldogság, tehát a benső 

béke területén fából vaskarika az, amikor valaki úgy gondolja, hogy boldogítani tudna 

valakit. De azt is tudnod kell, hogy Én feltétlenül képes vagyok arra, amire benneteket 

teremtettelek, vagyis arra, hogy Bennem, Általam és Velem bármilyen nehézségen át 

tudjatok lendülni, s átvegyétek Tőlem az Én békémet. 

Amire nem szoktál gondolni, az a következő: Ha egy művész ott áll egy értékes 

márványtömb előtt, s hosszan nézi, akkor már látja e márványban azt az alakot, 

amelyet ki fog belőle bontani. Látja, tudja, nem kell mást csinálnia, mint a 

márványtömbről lefaragni a fölösleget, hogy ott álljon előtte az, amit, akit még 

munkája kezdetén beleálmodott a kidolgozandó márványba. Ha a márványtömb 

öntudatra ébredne, s látná, hogy a Mester vésővel, kalapáccsal közeledik feléje, bizony 

följajdulna. 

Én vagyok az a Mester, aki az érzékek, a szellem, a lélek éjszakáján átgyúrom hol 

törékeny, hol kemény márványlétedet, hogy álmom rólad, a te örök, Engem 

visszatükröző szépséged soha el nem múlónak tündököljön magad és az egész 

Mennyország örömére. 

Amit kérek tőled, az az, hogy ne imádkozz azért az illetőért, akiről leveledben írtál! 

Az imáddal csak ártasz magadnak is, neki is. Bőven elég, ha egyetlen alkalommal, 

gondolatban Rám bízod őt, és a többi már nem a te dolgod. A te ősellenséged akar 

kínozni azzal is, hogy imádkoztat. Csak akkor tudok segítségedre lenni, ha nem veszed 

be ezt a csalit, és a vallásosság ördögének támadására nem adod meg magadat. A 

vallásosság ördöge az egyik legördögibb ördög. 

Az Én Édesanyám rájött, hogy akkor tesz Nekem és önmagának is legjobbat, ha 

kilép az életemből (Máté 12:48). Amikor ezt megtette, akkor nem eltávolodott a 

boldogságától, hanem ekkor biztosította azt igazán. A vallási mezbe öltöztetett emberi 

kapcsolatok tudnak lenni a legkegyetlenebb, legördögibb, legrabszolgatartóbb, 

legmegkötözöttebb kapcsolatok. Ezek vannak legtávolabb Tőlem, az Atyámtól, az 

Isten országától, tehát attól a szabadságtól, amely a Lelkem természetes tartózkodási 

helye (2Kor. 3:17). 

Megáldalak SZERETETEM SZABADSÁGÁVAL ÉS SZABADSÁGOM 

SZERETETÉVEL!  « 



656. TÁVOL VAGYOK GYERMEKEMTŐL 

Kérdező: 

Távol vagyok gyermekemtől. Szenvedek a magány miatt. Meddig tart ez még? 

HANG: 

 » Nagyon megértem lelki szenvedésedet. Sőt!, azt kell mondanom, hogy az Én 

szenvedésemnek töredékét kell megélned azáltal, hogy távol vagy gyermekedtől. Azért 

mondom ezt, mert mérhetetlenül sok gyermekemtől kell távol lennem, pedig tudom, 

hogy csak Nálam találhatják meg boldogságukat, tehát nem olyan helyzetben tudom 

enyéimet, mint te gyermekedet. Bizony iszonyatos dolog az, ami együvé lett teremtve, 

az nem lehet együtt. 

A fenti sorokat azért mondtam, hogy éreztessem veled, mennyire nem azon az 

alapon állsz életszemléleteddel, amely megkönnyíthetné életedet. Én valóban, mint a te 

legjobban szerető Istened, így vagyok kénytelen sóhajtani: Óh, mikor értitek meg, 

drága gyermekeim, hogy hiába tömitek magatokba az olyan ételt, amelyből ki van 

vonva a tápszer?! Akár szét is pukkadhattok, mégsem juttok el a jóllakottság érzéséig! 

Mikor nyílik ki már szívetek szeme, tehát mikor kezditek elhinni, hogy a 

megkötözöttség az rabság, és mivel szabadságra lettetek teremtve, rabságban soha nem 

lehettek boldogok?! Mikor értitek meg, hogy szabadságotokat csak Tőlem lehet 

elfogadnotok, mert mások azt nektek meg nem adhatják, hisz senki sem adhatja azt, 

amije nincs?! Szülők, mikor értitek meg, hogy nem gyermekeitekre vagytok teremtve, 

hogy ő nem azért választott titeket, hogy birtokolhassátok gyermeketeket, és a 

gyermek is csak addig akarja birtokolni szüleit, amíg nem jut el oda, hogy már nincs 

szüksége a szülőre?! Mikor értitek meg, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, 

az nem méltó Hozzám?! (Máté 10:37). Hogyan adjam tudtotokra, hogy nem boldogít 

annak elérése, amiben bíztok? Hogyan mondjam meg, hogy Én vagyok az ÚT, 

IGAZSÁG, ÉLET? Vagyis minden más zsákutca, hazugság és halál! 

Hiába mondom, nem hiszitek. Azt gondoljátok, hogy egy ötös lottó többet ér, mint 

Velem együtt élni. Azt gondolod, hogy neked, gyermekednek boldogságán valamit is 

változtat az, hogy együtt vagytok vagy sem. Nem hiszed el, hogy a földi életben azok 

az apró örömök, amelyek feledtetik veletek azt, hogy a halál felé meneteltek, azok 

narkotikumok csupán, és nem életet adó nektár. 

Drága Gyermekem! Amit te most tanulsz, azért tanulod, mert segíteni akarsz 

szenvedő embertársaidon. Szeretet van hát benned, s hiszed azt, hogy ez a szeretet 

értelmes dolog. Hidd el, hogy nagyobb szeretetem van Irántad, mint a tiéd mások iránt. 

Hidd el, hogy ennek a szeretetnek megnyilvánulását csak azok élvezhetik, akik 

vállalkoznak arra, hogy átalakítsák gondolkodásukat, mint ahogy a te gyógyító 

masszázsod is csak annak használ, aki aláveti magát annak. 

Ha arra gondolsz, hogy még így sincs elég időd Rám, amikor egyedül vagy, hát 

hogyan lenne akkor, ha mással lennél elfoglalva. Gondold el, ha valakit még 

kényszeríteni sem tudok arra, hogy felismerje, vagy Én boldogítom, vagy boldogtalan 

marad, akkor mennyire reménytelenül remélek Én bennetek! 



A betegségekre azt szoktátok mondani, hogy azok az ÉN kegyetlen kegyelmeim, 

mert akkor legalább hangzik szívetekből: „Jaj Istenem! Meddig tűröd még? Meddig 

tart ez még?!” 

Sajnos, nektek már ez is sok, hogy ennyit foglalkozzatok Velem. Velem, aki nélkül 

semmit sem tehettek, ami hasznotokra lenne. 

Nagyon szeretlek! Nem tudok nélküled élni! Ezért életednek arról a területéről, 

amelyről nem szoríthatsz ki, tehát meglétedből, soha nem tágítok. De kénytelen 

vagyok engedni annak, aki ki akar szorítani a boldogsága területéről. Vagyis, kénytelen 

vagyok megtapasztaltatni azt, hogy lehetetlenség boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem 

akarom, illetve Én azért nem akarom, hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert 

tudom, hogy az lehetetlenség. Csak aki elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Máté 

10:39). Csak akinek élete középpontjában vagyok, annak vagyok benne az életében. 

Amikor azt kérdezed: „...van-e valamilyen remény ebben az életben”, akkor 

tökéletes tanúságot teszel arról, hogy elkezdődik közöttünk a süketek párbeszéde 

(1Kor 15:19). 

Drága Gyermekem! Könyörgöm, kezdd el átalakítani gondolkodásodat, hogy át 

tudjam adni neked szívem békéjét, boldogságát. Nagyon szeretném, ha nem 

gyermekedtől, nem másoktól, hanem Tőlem várnád azt, amit másoktól hiába is vársz, 

mert ha helyembe állítod bármelyiket, attól gyermeked, más embertársad vagy akárki, 

nem lesz isten, csupán bálvány marad. Én pedig lerontok minden bálványt!!! 

Átvilágítok minden hazugságot, és megszüntetek minden mellébeszélést! Nem 

elégszem meg azzal, hogy bárki is csupán szavaival imádjon! Csak az az imádás igazi, 

amely mögött ott áll egy Nekem adott hiteles élet. Minden más imádás KÁROMLÁS! 

Újra mondom: Nagyon szeretlek! Egyetlen földi életemet, bár vérrel verejtékezve, 

de odaadtam érted! Bízzál jobban Bennem! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

657. MI A LÉLEKKERESZTSÉG? 

Kérdező: 

1. Egészségi állapotom siralmas. 

2. Egész életemet ilyen szenvedésekkel kell leélnem? 

3. Mi a Lélekkeresztség? 

4. Helyes-e az a szeretet, amellyel a tévelygő gyermekemet szeretem? 

HANG: 

 » Mielőtt a Földre születtél, vállaltál egy olyan szenvedékeny emberi sorsot, amely 

részben megóv, részben megerősít. 

Legtöbb ember az egészségi állapotához nem köti hozzá azt a felelősségvállalást, 

ami pedig ezzel együtt jár. Amint legtöbb ember nem éli meg vigasznak azt, hogy 

betegsége csökkenti felelősségvállalásának körét, úgy nem éli meg fokozott tehernek 

az egészséggel járó többlet-felelősséget sem. Ez érthető, mivel a földi élet csupa köd és 

homály ahhoz viszonyítva, ahonnan jöttél, és ahová tartasz. Itt valóban az cselekszik 



legjobban, aki a pillanat lehetőségeire figyel, és ezt törekszik megtölteni jó erkölcsi 

tartalommal. 

Amikor tehát az első két problémádra válaszolok, akkor lényegében arra hívom fel 

figyelmedet, hogy egészségi állapotod se nem siralmas, se nem rózsás, csupán olyan, 

amilyen, és neked ezt az állapotot, mint karmikus adottságot, kell a mindenkori 

jelenben úgy megélned, hogy örülni tudj majd a pillanatok sorozatában hozott 

döntéseidnek akkor, amikor az utolsó pillanatban búcsút mondasz e földi vándorlásnak. 

A Lélekkeresztség egy istenélmény, Mennyország-élmény, tehát örömforrás 

fölszakadása az emberi lélekben. A Lélekkeresztség a Szentlélek műve, akit az Én 

Atyám boldog örömmel ad mindazoknak, akik vágyakoznak erre (Lukács 11:13). Az 

ember oldaláról tehát feltétlen feltétel, hogy vágyakozzon utána az, aki már hallott 

erről. Kérje, könyörögjön érte, és bízzon abban, hogy Isten hűséges ígéretei 

teljesítésében. 

Állhatatosan és nagy áhítattal kell kérned. Nem Atyám miatt kell kérned így, 

hanem magad miatt, mert áhítatos és állhatatos kéréseddel teszed magadat lélekben 

befogadóvá. 

Gyermekét az a szülő szereti helyesen, aki nem lépi át gyermeke szabadságának 

körét, tehát nem vállal felelősséget a gyermek felelős cselekedeteinek 

következményeiért, és aki nem engedi, hogy gyermeke átlépje az ő szabadságának 

körét, tehát megállj-t! tud parancsolni gyermekének, amikor az olyat kér szülőjétől, 

amihez nincs joga. 

Vigyázz! Már az alapbeállítás hamis, ha azt gondolod, hogy van gyermeked! Van 

olyan, akit a világra hoztál az Én gyermekeim közül, és ez a gyermek azért vállalt 

téged, hogy gondját viseld addig, amíg nem lesz nagykorú. Ha ezután is saját 

gyermekednek tartod őt, akkor nem szereted őt helyesen. Nem, mert könnyen 

bűnrészessé tehet téged. Könnyen olyasmit kívánhat, amely kívánság teljesítése vagy 

bűnöket takar, vagy további bűnöket segít elő. 

Minden szülőnek – ebben a saját Édesanyám sem volt kivétel – meg kell tanulnia, 

hogy szabaddá váljon gyermekétől, hogy megszüntesse azt a megkötözöttséget 

szellemileg, lelkileg, erkölcsileg, anyagilag, amelyet a Földre születésnél a 

köldökzsinór elvágása szimbolizál. 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

658. HÁZASSÁGOM VÁLSÁGOS 

Kérdező: 

1. Egy meditációs csoportba járok. 

2. Házasságom válságos. 

3. Problémáim vannak gyermekeimmel kapcsolatban. Gyermekeim jövőjéért feláldozhatom-e 

házaséletünk látszat-nyugalmát? 



HANG: 

 » Minden meditációs csoportnak az kell legyen a célja, hogy növelje bennetek a 

szeretetet Irántam és embertársaitok iránt. E szeretet csak akkor valódi, hogyha 

szívbékével jár együtt. Ezt célozza meg az a meditációs csoport, amely ki akarja hozni 

belőletek azt az erőt, amelyet Én oltottam bele természetetekbe. A cél tehát a fontos! 

A házastársi kapcsolat semmiképpen sem alá-fölérendelt kapcsolat. Aki a 

házasságban uralkodni akar, az gyakorlatilag cáfolja azt az ígéretét, amelyet a 

házasságkötés alkalmával mondott. Igen, mert a szeretet és az uralkodás ember és 

ember között nem fér össze. A szeretet: szabad szolgálat, amely semmiféle kényszert 

nem képes sem elfogadni, sem alkalmazni. Ahol kényszer van, ott Én nem vagyok 

jelen. 

A gyermekeiddel kapcsolatban neked is, gyermekeidnek is meg kell harcolnotok 

azt a szabadságharcotokat, amely feltétele annak, hogy helyesen tudjátok szeretni 

egymást. A szabadság körén belül mindenkinek saját felelőssége, hogy tettei 

következményeit magára kell vállalnia. Az a szülő, aki elnéző, az bűnrészes. 

Feltétlenül fontos, hogy a szeretet IGAZSÁGBAN nyilvánuljon meg, és az igazság 

SZERETETBEN. Csak abban az esetben fordulhat át az igazság IRGALOMRA, ha 

komoly bűnbánatot mutat az, aki úgy érzi, hogy az igazság nagy szenvedést jelent 

számára. De csak ebben az esetben lehet lemondani arról az igazságról, ami 

szükségszerűen együtt jár a szeretettel, ha nem akar megalkuvássá silányulni. 

Arról szó sem lehet, hogy bármit vagy bárkit is feláldozz gyermekeid jövőjéért. 

Gyermekeid jövője nem a te kezedben van!!! Neked a jelen megszentelése a feladatod. 

Ezért születtél le a Földre, és gyermekeid azért választottak téged, mert akkor, amikor 

sokkal tisztábban láttak, mint most, akkor úgy látták, hogy melletted tudják kibontani 

legjobban benső értékeiket. Ha ők ezt nem teszik, azért nem te vagy a felelős. Neked 

nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nekik is, mint mindenkinek, Értem kell 

élniük, ha boldogok akarnak lenni. Amíg erre rá nem jön valaki, addig csak menekül 

önmaga elől. 

Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és azt akarom, hogy ne engedj Engem kiszorítani 

senkitől, sem házastárstól, sem gyermektől, életed gyújtópontjából. Őket is csak akkor 

szereted helyesen, ha úgy szereted őket, mint Én, tehát csak abban állsz melléjük, 

amiben saját erejük nem elégséges, tehát amiben nincs semmi felelősségük, tehát 

abban, ami a jelened megszentelésében neked a feladatod. Ez férjedre, gyermekeidre 

egyaránt áll. 

Megáldalak, hogy IGAZSÁGBAN TUDJ SZERETNI, ÉS 

SZERETETBEN TUDJ IGAZSÁGOS LENNI!  « 

659. KI VAGYOK ÉN? 

Kérdező: 

1. Ki vagyok, és miért van annyi testi bajom? 

2. A dianetikával érdemes foglalkozni? 

3. Szerinted az ember növényevő? 



4. Igaz forrás az arámi nyelvű evangélium? 

HANG: 

 » 1. Te Isten gyermeke vagy. Azt a karmádat, amely földi életed sorsvonalát jelenti, 

azért választottad, mert úgy láttad, hogy e sorsvonalra tudod legjobban felfűzni azokat 

a döntéseidet, amelyek tisztává, egyértelművé érlelik szeretetedet. 

2. Érdemes egyszer komolyan odafigyelve elolvasni az említett könyvet, de 

gyakorlati alkalmazására annyi időt kellene áldoznod, ha a teljességre törekednél, hogy 

éppen a leglényegesebbet kellene ennek érdekében elhanyagolnod. A leglényegesebb a 

másért élés, amely boldogítani fog téged – ha el nem hanyagolod – a halálod 

pillanatában. 

3. Az ember soha nem volt növényevő. Az ember mindig mindenevő volt. Az a 

hangsúly, amit jelen korotokban az étkezési dolgokra tesztek, azért van, mert már nem 

köt le benneteket semmiféle előttetek álló eszme, feladat, s ezért szembesülnötök kell 

azzal a mulandósággal, amely kérlelhetetlenül elétek áll, rátok kérdez, s ti szeretnétek 

menekülni attól, hogy választ kelljen adnotok e kérdésre: mire használjátok fel a 

mulandó élet lehetőségeit? E menekülés hozza ki belőletek azt a választ, amelyről úgy 

gondoljátok, hogyha nem is nyugtat meg benneteket, de legalább nem teszi 

gyötrelmessé a mulandóság valóságának elfogadását. A válaszotok így hangzik: 

mulandó életünket arra használjuk, hogy a mulandóság minél tovább tartson. 

Sokkal jobban tennétek, ha nem arra tennétek a hangsúlyt, hogy mit esztek, mit 

isztok, mibe öltözködtök, hanem arra, hogy a mulandó életben azt keressétek, ami nem 

mulandó, tehát az Isten országát és annak igazságát (Máté 6:33). 

4. Ami pedig az említett evangéliumot illeti, azt kell mondanom, hogy a jelenleg 

ismert négy evangélium sem elég arra, hogy bárki is mindenben színről színre lásson 

mindent. De igenis elég arra, hogy erkölcsi kérdésekben kételyei ne legyenek. És ez a 

lényeg! Ha valaki a négy evangélium alapján, mint életformán, úgy akar eligazodni, 

hogy átadja Lelkemnek saját józan eszét, akkor a maga részéről megtett mindent, amit 

itt a Földön ember megtehet, és így Lelkem irányítása alatt és által a földi életben is és 

az örökéletben is boldog lesz. Ez azért evidens, mert Isten a maga részéről nem 

vétkezik mulasztással sem! 

Megáldalak. Kérd gyakran áldásomat, főleg reggel, amikor felébredsz! Áldásom 

ilyenkor olyan erőt közvetít, amire aznap éppen szükséged lesz. – NAGYON 

SZERETLEK!  « 

660. VÁLLALKOZÁSOM SIKERES LEHET? 

Kérdező: 

Vállalkozásom miképpen lehet sikeres? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Ha elolvasod Máté 6:24-34-ig mondott szavaimat, ha elolvasod 

Lukács 12:20-ban lévő szavaimat vagy Máté 16:25-öt, és még sorolhatnám azokat az 



evangéliumi helyeket, amelyekben kérdésedre bőséges választ adtam már kétezer évvel 

ezelőtt, akkor belátod, hogy Én mire való vagyok. 

Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsid. 13:8). Ez igaz arra is, hogy 

mérhetetlenül szeretlek téged, szeretem családodat, és nem vagyok személyválogató, 

tehát senki válláról nem vehetem le a felelősség terhét. Vagyis senki sem hivatkozhat 

Rám, ha úgy tapasztalja, hogy nem jött be valami vállalkozása, és senki sem mondhatja 

azt sem, hogy őt jobban segítettem másokkal szemben, ha bejön valamelyik 

vállalkozása. 

Szabad ember vagy! Senki sem bújhat ki a felelősség alól. Ezért nagyon fontos, 

hogy tiszta szándék vezessen, bármit csinálsz. Ha szándékod tiszta, akkor lelkileg 

akkor is nyertes vagy, ha vállalkozásod sikertelennek bizonyul, ha pedig nem tiszta a 

szándékod, tehát nem az Irántam való önzetlen szeretet vezérelt, akkor lelkileg akkor is 

vesztes leszel, ha vállalkozásod sikeresnek bizonyult. A szándék tehát a fontos, 

amelyet józan eszed alapján kell gyakorlattá tenned. 

Megáldalak LELKEM BÖLCSESSÉGÉVEL!  « 

661. HOZZAK ÁLDOZATOT A TOVÁBBKÉPZÉSÉRT? 

Kérdező: 

1. Akitől választ kaptam egy problémámra, „pénzért” vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott 

tanács Tőled? 

2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet 

kibontakozását? 

3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam? 

4. Valaki egy nagyobb összeggel tartozik nekem. Menjek utána? 

5. Csütörtöki összejövetelünkön jelen vagy? 

HANG: 

 » A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni 

kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom 

Magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát 

karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes 

erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt 

természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal 

való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A 

tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg. 

Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon 

történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az 

enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7:23-ban olvashatsz. Nem is 

beszélve 24:24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek! 

Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből 

történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll 



szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli 

nyelvzavarnak mondotok. 

Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet 

legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek 

igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi 

erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek. 

Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni 

azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál 

(Lukács 16:8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, 

uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én 

Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a 

sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember 

fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is 

képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még 

arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen. 

Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az 

Én Szellemem által alakítsd életedet! 

Az Én Lelkem az erő és a bölcsesség Lelke. Ezért amennyire rajtad áll, feltétlenül 

menj utána annak, aki nagyobb összeggel tartozik neked. Addig kell utána menned, 

míg vagy véglegesen el nem utasít, s így igazolja, hogy átok alatt áll, vagy hitegetés 

helyett valóban mindent elkövet annak érdekében, hogy helyreálljon a becsülete. 

A te bölcsességednek kell döntenie ilyen esetben, hogy okos kompromisszumot 

köss. De semmiképpen sem szabad engedned, hogy bárgyúnak nézzenek azért, mert 

szeretet van benned. A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik 

félnek erre van szüksége ahhoz, hogy helyesen gondolkodjék. Higgy Nekem ebben is! 

Abban a közösségben, amelybe jársz, az Én jelenlétem teljesen tőletek függ. 

Mindenütt ott vagyok, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek össze. Abban a 

közösségben is csak azok számára vagyok jelen, akik így gondolkodnak. A te jó 

szándékod egyedül nem elég, hogy mások számára is jelen legyek. Legalább kettőnek 

lenni kell egy közösségben, hogy Engem megjelenítsenek annak érdekében, hogy az a 

közösség Lelkem irányítása alá kerüljön. 

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned. Kérem, hogy tartózkodj a végletektől, 

tudj különbséget tenni a különböző szavak tartalma között, igazságra törekedj szíved 

szeretetében, és feltétlenül bízz a szeretet győzelmében, ha igazságtalanul bánnak 

veled. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

662. JÉZUS MEGBOCSÁT NEKEM? 

Kérdező: 

Megbocsát nekem az én drága Jézusom? 



HANG: 

 » Drága, drága Gyermekem! Töröld le lelkedről a bűnbánat könnyeit, és hullass 

örömkönnyeket! A te eddigi életed már megszűnt a te életed lenni. Azok a lelki 

betegségek, amelyeken át kellett menned, már megszűntek, és így te már nem vagy az 

az ember, aki régen a bűnök mélységét járta. Értsd meg! Újjászülettél!!! Egy új ember 

vagy már, akinek nem siránkoznia kell a régi ember botlásai miatt, hanem örömmel 

kell hálát adnod azért, hogy az Enyém vagy. Azt nagyon jól gondoltad, hogy az Én 

országomban nincs helye bűnös embereknek, csak megigazult embereknek (Lukács 

14:18) Éppen azért teremtettelek újjá, hogy ne a régi, bűnös embernek tudd magadat, 

akinek Isten megbocsátott, de azért ugyanúgy bűnös, hanem új teremtménynek tudd 

magadat, és örülj ennek az új életednek, amelyet Tőlem kaptál. 

Igaz, csak azért kaphattad, mert bűnbánó voltál, de a lényeg, hogy most már nincs 

miért bűnbánóskodnod, mert új teremtmény vagy! Ostoba ember az, aki kigyógyulva 

egy betegségéből, még később is amiatt kesereg, hogy valamikor beteg volt. A 

normális az, hogy örül az egészégének! 

Tehát te is, nem az vagy már, aki voltál. Emlékeidben ugyan az vagy, de az emlék 

az emlék, és nem valós jelen. Ne emlékeidből élj, hanem Belőlem! 

Ha te tudnád, ha te átélhetnéd, hogy itt a mennyben mekkora örömöt okoztál 

nekünk megtéréseddel, akkor kimondhatatlanul örülnél velünk együtt! Én ezt is kérem 

tőled. 

Te vagy nekünk a megtalált bárány, akit vállaimon hordok szívemhez szorítva, s 

akiből, míg hordom, a megtalálás örömében sem feledkezem meg arról, hogy finoman 

kiszedjem belőled azokat a tüskéket, melyeket azalatt, míg elcsatangoltál, fölszedtél 

magadra, s mindent el akarok követni, hogy gyógyítsam e tüskék által okozott sebeket. 

Te vagy az az elgurult drachma, amelyért a háziasszony mindent fölkutatott, míg végül 

megtalált, s most örvendezve mutogat szomszédainak: megtaláltam az elveszett 

drachmámat! Örüljetek velem! (Lukács 15:9) 

Drága Gyermekem! Fogadd szívedbe az Én békémet! Békét adok neked. Az Én 

békémet adom neked. Nem amint a világ adja, adom Én neked. Ne nyugtalankodjék 

hát szíved (János 14:27)! 

Szeretettel kérlek, ne légy hitetlen! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel örülök 

neked, és nekem fáj az, ha ezt nem fogadod el, ha nem hiszel abban, hogy új 

teremtmény vagy, ha nem akarsz örülni a Tőlem kapott új életednek. 

Hidd el, semmi különbség nincs a között a lélek között, aki soha sem volt 

szennyes, és aközött, aki szennyes volt, de megmosdott a Bárány vérében! Hidd el, 

hogy egyformán tündöklő mindkettő. A különbség csupán annyi lehet a kettő között, 

hogy aki a Bárány vérében lett tiszta, az jobban örülhet, és annak jobban örülhetnek. 

Ezt jelenti az, amit a Máté 18:13-ban olvasol. 

Örülj Velem és angyalaimmal ÖNMAGADÉRT! Alleluja! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL ÉS ÖRÖMÉVEL!  « 



663. TANULJAK MÉDIUMÍTÁST VAGY SEM? 

Kérdező: 

1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását? 

2. Nem leszek negatív erőknek kitéve, ha ezt teszem? 

3. A Te helyesléseddel jött az, aki bejelentkezett nálam? 

4. Lelked akkor is a kapcsolatok lelke, ha mindenben elmegyünk egymás mellett? Ezt 

házasságommal kapcsolatban kérdezem. 

5. Mi a véleményed a DIANETIKÁRÓL? 

6. Amikor őrangyalommal beszélek, érintést érzek. Tőle jön ez? 

HANG: 

 » Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lelked fejlődése, és mások 

megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, sőt mellette vagyok minden olyan 

kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irányul, hogy szeretetben fejlődjetek. Viszont 

ellene vagyok minden olyan beavatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek. 

Nem arról van tehát szó, hogy ne foglalkozz médiumítással, hanem arról, hogy a 

tanultak utáni mágiát csak akkor vállald el, ha Általam hiteles személyek kínálják fel 

azt. Ennek egyik jele az, hogy az „ingyen kaptátok, ingyen adjátok” elvet fontosnak 

tartják. Aki pénzért kapta, és pénzért adja, ahhoz Nekem semmi közöm! Ezek lesznek 

azok, akik hallani fogják tőlem azt, amit Máté 7:23-ban olvashatsz. Tanulj hát, de a 

beavatást bízd Rám! Semmiféle negatív erő nem képes ártani az enyéimnek. Botor 

beszéd ennek minden ellenkezője! 

Jönnek hozzátok különböző jó és nem jó lelkek. Itt nem az Én helyeslésemről van 

szó. Ez független Tőlem. Azért van eszetek és szívetek, hogy figyeljetek, jóra 

irányuljon szándékotok, és akkor minden, ami ennek ellene van, úgyis lelepleződik. 

Aki ijesztget, elbizonytalanít, fáraszt, fölizgat, idegileg rád telepszik, az sohasem jöhet 

Tőlem, akármilyen szépeket ígér, akármilyen tetszetős szavakkal akar elbódítani 

benneteket. 

Házasságoddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ahol nincs kapcsolat, ott 

Lelkemre nem szabad hivatkozni. Aki a kapcsolatot megszegte, tehát az, aki lélekben 

levált a másikról, az úgyis tudja, hogy ő a ludas. Tudja akkor is, ha nem vallja be. 

Éppen szeretetlenségei által tesz erről tanúságot. Aki nem Hozzám akarja társát 

segíteni, az már elszakította azt a köteléket, amelynek lelke az ÉN Lelkem lenne. 

A fentiek azt jelentik, hogyha azt éled meg lelkedben, hogy nem segít társad téged 

Hozzám közelebb, sőt akadályokat, nehézségeket állít eléd ezen az úton, akkor ő már 

nem társad! Nem te válsz el tőle, hanem egyszerűen tudomásul veszed azt a tényt, 

hogy ő elvált tőled, s így te szabad vagy. Ha ezt megérted, akkor nem fogsz 

rabszolgaságot vállalni ott, ahol Ellenemre akarják felhasználni a rabszolgát. 

Figyelmedbe ajánlom 2Kor. 3:17-ben leírtakat. Abból nemcsak azt lehet kiolvasni, 

hogy ahol a Lélek, ott a szabadság, hanem azt is, hogy ahol a szabadság, csak ott van 

jelen a LÉLEK! 



A DIANETIKA szép-szép, de gyakorlatilag annyira nehézkes, hogy valójában csak 

időt rabol el a lényegtől, vagyis az Irántam való szeretetből másokért vállalt szolgálat 

megvalósításától. 

Megáldalak LELKEM SZABADSÁGÁVAL!  « 

664. A REIKI ÁLTAL MEGVÁLTOZTAM 

Kérdező: 

A REIKI útján megváltozott az életem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! A te megváltozott életed nagy öröm itt a mennyben. Azt 

tudod, hogy aki szeret, az nemcsak örül annak, amikor valaki rátalált önmagára, rátalált 

az egyetlen lényeges útra, rátalált a másért élés látszatra fárasztó, de valójában 

boldogító útjára, de szorong is, mivel félti azt, akit szeret. 

Így vagyok Én is veletek. Nagy öröm Számomra, hogy különböző segédeszközök 

által eljutottatok Hozzám, a Szeretethez, de újra és újra felhívom figyelmeteket, hogy 

ébren legyetek, és vigyázzatok, mert csak aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. 

Az állhatatosság viszont nem betokozódás, nem megmerevedés, nem önfejűség. Az 

állhatatos, aki mindenkor kész nem a múltban, hanem a jelenben meglátott jóért 

minden áldozatot vállalni. Az az állhatatos az Én szememben, aki rugalmasan 

tanulékony, aki mindig nyitott afelé, hogy a jónál van jobb is, és aki tudja, hogy a 

legjobb nem található meg a Földön határtalanul, csak mehettek feléje, mert a legjobb 

ÉN VAGYOK! 

Azt a befogadó képességet, amellyel benned élhetek, állandóan növelheted azáltal, 

hogy mindig megelégedett és hálás vagy azért, amit Tőlem kaptál, de soha nem vagy 

teljesen megelégedve azzal, amit Nekem adtál. Tehát amíg biztosíthatom a békémet 

benned, és erősíthetem vágyadat Irányomban, akkor és addig vagy állhatatos. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

665. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Hogyan használhatom fel érzékenységemet pozitív módon? 

2. Mi a fontosabb: a jóság, a tisztaság vagy a tapasztalat? 

3. A megkülönböztetést, a kritikát lehet-e előnyös tulajdonsággá fejleszteni? 

HANG: 

 » 1. Nagy kár, hogy a kérdéseidben használt fogalmakat nem határozod meg 

pontosan. Nincs annál fontosabb, mint az, hogy tudd, miről beszélsz. Az érzékenység 

lehet áldás, ha olyankor is észreveszi mások felé a segítségnyújtás fontosságát, amikor 

még legtöbb ember ezt nem érzékeli. Átok és beteges az érzékenység akkor, ha 

sértődékenységgé fajul, ha a legkisebb figyelmeztetésre is már magába roskad az illető. 



Minden depressziós ilyen érzékenységben szenved. És minden szerető szív magában 

hordja az előbbit. 

Mikor Jairus leányát föltámasztottam, senki nem gondolt arra, amit Én érzékenyen 

megéreztem, mikor ezt mondtam: „Adjatok neki enni” (Lukács 8:55). Senkinek nem 

volt érzéke arra, hogy e gyermek éhes, csak Nekem. 

Akkor használod fel tehát érzékenységedet pozitív módon, ha a segítőkészségben 

előtte jársz a többieknek. 

2. Magad sem tudod, hogy mit értesz jóság, tisztaság, tapasztalat alatt. 

Valamikor ezt mondtam egy lelkes ifjúnak: Miért mondasz Engem jónak? Egyedül 

Isten a JÓ!(Máté 19:17). Ha tehát a jó alatt Istent érted, akkor tudod a választ 

kérdésedre. Ha nem Őt, akkor előbb mondd meg, hogy mit értesz alatta, s akkor 

megmondom, hogy jól érted-e. 

A lét síkján minden létező jó. Ezért van. A lét jobb, mint a nemlét. Ilyen 

értelemben a pokol is jó. Az erkölcs szintjén az a jó, ami senkinek sem árt, és 

mindenkinek használ. A filozófiában, gondolkodásban az a jó, ami megegyezik a 

valósággal, tehát ami igaz is, stb. A jó tehát egy olyan önmagában való érték, ami nem 

mérhető máshoz, csak önmagához. Az a jó, ami önönmagáért jó, mert van, mert 

használ, mert Istentől létben tartott, Istent megjelenítő létező. 

Mit értesz tisztaság alatt? A szemetet, a piszkot, a körülmény határozza meg. 

Önmagában szemét, piszok nincs. Minden tiszta a maga helyén. Erkölcsi tisztaság 

maga az Isten, mint SZÍNLÉT. Minden teremtmény: RÉSZLÉT. Amennyit Istenből, 

Isten szándéka szerint birtokol valaki, annyira TISZTA. Ha a tisztátalanságot 

leszűkíted a paráznaságra, a tisztaságot pedig ennek hiányára, akkor világos, hogy 

tiszta az, aki nem paráználkodik, és tisztátalan az, aki paráználkodik. Ilyen értelemben 

tiszta minden impotens. De e téren sem lehet a tisztaságot versenybe állítani a jósággal, 

mint ahogy nem lehet megmondani, hogy mi jobb, két körte vagy három szilva. Ezek 

nem összemérhető fogalmak. 

Mit értesz tapasztalat alatt? A jót jó megtapasztalni, a rosszat nem jó 

megtapasztalni. Jó megtapasztalni, hogy milyen finom egy sütemény, de nem jó 

megtapasztalni, hogy milyen finom a heroin vagy bármilyen kábítószer. Jó 

megtapasztalni, hogy tud szeretni valaki, de nem jó megtapasztalni, ha becsapnak 

valakit. A keserű tapasztalatokat sohasem szabad értékeseknek kikiáltani. 

A bűnt megtapasztalni mindig ostobaság. Megtapasztalni azt, hogy szíved 

gyűlölettel legyen tele, ez gonosz dolog, és mindig rossz. Nem tapasztalatból kell 

megtanulni, hogy mi a rossz. Ha jó út volna a rossz megtapasztalása, akkor a 

kárhozottak járnának a legjobb úton, mert azok mást sem csinálnak, mint tapasztalják a 

rosszat. Attól senki sem lesz jó, mert a rosszat megtapasztalta. Attól lesz mindenki jó, 

ha a jót tapasztalja meg. Nem attól lesz valaki jó tanuló, ha megbukik a vizsgán. Az 

ördög-élmények nem tesznek senkit jobbá, csak félősebbé, mint a börtön a gyilkosokat. 

Az istenélmények tesznek jobbá. Ezek persze történhetnek börtönökben is, de nem a 

börtönök hatására, hanem Isten és a bűnbánat hatására. Verés által nem lehet javítani, 



csak idomítani. Senkit sem lehet erőszakkal, megfélemlítéssel, rákényszeríteni arra, 

hogy szeressen. 

3. Mindent lehet előnyösen használni, mint ahogy mindent lehet előnytelenül 

használni. Aki szeret Engem, annak minden a javára válik. Aki nem szeret, annak 

minden a kárára válik. 

Kérd gyakran a bölcsesség adományát! (Jakab 1:5). 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

666. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL 

Kérdező: 

1. Szeretnék tudni előző életemről, hogy értsem a kapcsolást. 

2. Sokszor vagyok bizonytalan, s nyomaszt a felelősség mások és magam miatt. 

3. Szeretném szeretteimet megvédeni a sok szenvedéstől, ami reájuk is vár. 

4. Szellemi vezetőmmel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni. 

HANG: 

 » 1. Drága Gyermekem! Az a tiszta szándék és az az őszinte vágy, ami eltölti 

szívedet, az Én szívemben is jelen van. Igen, de mégsem azonosítható a kettő, mert 

másra irányulnak. 

A te vágyad, hogy lásd azokat az összefüggéseket, amelyeket éppen azért nem 

láthatsz, nehogy pártos légy. Az Irántam való szereteted önzetlen csak azáltal lehet, ha 

pártatlanul döntesz a jó mellett, az áldozatvállalás mellett. Te is úgy vagy, mint 

Ábrahám volt egykor. Ő sem tudhatta, hogy milyen kimenetele lesz 

áldozatvállalásának, amikor fiával, Izsákkal építette a hegyen az áldozati oltárt. Értéke 

éppen ez a nem-tudása volt cselekedetének. Ha minden olyan kapcsolást látnátok, 

amilyet szeretnétek, akkor nektek is jogotok lenne ítéletet mondani arról, hogy ki mit 

érdemel. Én hát nem mondok neked előző életedről semmit. Ha mások mondanak, az 

nem Én vagyok. Persze nemcsak Én ismerem múltadat. 

2. Tiszta szándékod könnyíti felelősségedet, de bizonyos tudatlanság nehezíti azt. 

E tudatlanságodat most megszüntetem. 

Csak magadért felelsz. De nem Előttem, hanem Általam. Ez azt jelenti, hogy Én 

foglak átvilágítani, és a továbbiakat rád bízom. Erkölcsi felelősséget senkiért nem lehet 

vállalni. Én sem tehettem ezt értetek. Csak Magamért! Ezért kellett megfizetnem az 

árát annak, hogy hűséges maradjak az Atyámhoz azzal, amit szenvedésemben 

vállaltam (Lukács 24:26). 

Felelősségedet csökkenti az a felismerés, hogy az istenszeretőknek minden javukra 

válik. Isten plusz egy fő mindig legyőzhetetlen. Csak látszatvereség érheti azt, aki 

Hozzám tartozik, míg csak látszat győzelemnek örülhet az az ostoba, aki nem tartozik 

Hozzám. Te Hozzám tartozol, mert Én nem azért jöttem közétek, hogy bárkit is 

elküldjek Magamtól (János 6:37). Ha tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, 

mert ugyanaz a Lélek éltet téged is, mint Engem. A megoldás mindig az, amit János 

7:37-39-ben olvasol. Lelkem azért akar égni benned is, hogy olyan bizonyosságra juss, 



mely leold rólad minden megkötözöttséget, s te benső szabadságodban az Én békémre, 

nyugalmára, erejére találhatsz. 

3. Amire Én nem voltam képes, arra te sem lehetsz képes. Nemcsak nem tudtam és 

nem tudom megmenteni enyéimet a szenvedésektől, de tudomásukra is adtam és adom, 

hogy boldogságomat csak azokkal tudom megosztani, akik szenvedést is képesek 

vállalni Értem. (Márk 8:35). 

4. Szellemi vezetőd is szeretne veled mélyebb kapcsolatba kerülni. Nem rajta 

múlik, hogy ez lassan alakul. 

Meg kell teremtened azt a csendet, nyugalmat, az imádságnak azt a légkörét, amely 

szükséges kettőtök kapcsolatának felizzására. Őrangyalodnál jobb vezetőt nem találsz. 

Mint tudod, neki csak akkor és annyiban van lehetősége hatni rád, amennyiben és 

amikor te ezt kifejezetten tudtára adod. Hallatlan finomsággal tisztel ő téged, és még 

bukdácsolásaidban is kellő tisztelettel várja, hogy kérd segítségét. Ha nem tudnád, 

mindazt a finomságot és fogékonyságot, amellyel most rendelkezel, tőle tanultad. Légy 

hálás neki az általa Tőlem közvetített kegyelmi adományokért. Te jársz jól ezzel is! 

Egy egész csapat angyal-szellem-testvéreddel figyelünk, vigyázunk, örülünk 

neked, és állandóan várjuk jelzéseidet felénk. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

667. FELESÉGEM ÜDVÖZÜLT-E? 

Kérdező: 

Feleségem üdvözült-e? Él-e még egy ismerősünk?  

HANG: 

 » A megholtak sorsa csak annyiban érinthet benneteket, hogy ők segíthetnek-e 

nektek vagy sem. Az nem lehet kérdéses, hogy nektek imádkoznotok kell értük, mivel 

a szeretet parancsa az, hogy legyetek ajándékozók. Márpedig aki meghalt, afelé csak 

azáltal tudtok ajándékozók lenni, hogy az Én áldásomat kéritek rájuk. 

Azt tudnotok kell, hogy nincs hiába végzett ima. Minden imádság áldásként hat 

arra, aki imádkozik, mert aki imádkozik, az lelkét Hozzám emeli. És aki Velem 

lélekben találkozik, az feltétlenül számíthat arra, hogy Én, aki szintén ajándékozásban 

mutatom ki szívem szeretetét, megajándékozom az imádkozót azzal a kegyelemmel, 

amire éppen szüksége van. 

Fontosnak tartom tudatni veletek, hogy Én nem teszek meg helyettetek semmit. 

Veletek és értetek mindenre kész vagyok, de helyettetek nem. Ha valaki el akar utazni 

valahová, és elmondja barátainak, hogy majd szól a jó Istennek, vigye el őt, hát bizony 

mindenki nevetne az illetőn. Pedig mindenki tudja, hogy a képességem megvan erre, 

de mégsem teszem meg, mert nem kényelmeteket, hanem üdvösségeteket akarom 

szolgálni. Így van ez az említett ismerősöddel kapcsolatban is. Ha akarod, 

megtudhatod, hogy él vagy nem él. Megvan a hivatalos útja annak, hogy ezt megtudd. 

Ha ezt az utat végigjárod, megkapod kérdésedre a választ. 

Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL!  « 



668. MENNYIRE VAGYOK BEAVATOTT? 

Kérdező: 

Mennyire reális az én beavatottságom, és mi a teendőm abban az irányban, amit nekem 

közvetlenül a HANG mondott? 

HANG: 

 » Mint tudod, nem azért jöttem közétek, hogy a Magam akaratát tegyem, hanem 

annak akaratát, aki küldött Engem (János 6:38). Te sem azért születtél le a Földre, 

hogy a magad akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki küldött téged. Annak pedig, aki 

téged küldött, az az akarata, hogy tudd kivárni életedben azt a pillanatot, amikor nem 

az történik, hogy te használsz föl Engem, hanem az, hogy Én használlak föl téged. Ne 

feledd! Nekem több mint harminc évig kellett várnom, hogy ez Velem megtörténjen. 

Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy tettekhez, 

hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, békés elviseléséhez kell 

a bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmélkedj, írj, szolgálj, hallgass meg 

másokat, tanulj könyvekből, életből egyaránt! 

Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti 

határ. Ez nem baj. Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád követelni azt, hogy 

úgy lássanak, mint te, azt tartsák fontosnak, amit te fontosnak tartasz. Baj akkor lenne, 

ha nem számolnál eléggé azzal, hogy belőled csak egy van, és nem is lesz több. A baj 

akkor lenne, ha az evangéliumokban található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva 

különböző magán-kinyilatkoztatásokra, beavatásokra. 

Igen, ez baj lenne, mert ez azt jelentené, hogy szerinted ma már másképpen 

gondolkodom, mint kétezer évvel ezelőtt. Pedig Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és 

örökké! (Zsid. 13:8). Ez pedig azt jelentené, hogy már elhagytad az alázatnak azt a 

légkörét, amely feltétlen feltétele annak, hogy hallhasd HANGOMAT. 

Én vagyok az ajtó! (János 10:9). Senki sem jut el az Atyához, csak Énáltalam! 

(János 14:6). 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

669. JÖVŐM BIZONYTALAN 

Kérdező: 

1. Gyermekemet akadálynak élem meg a további fejlődésemben. 

2. Tehetségem kihasználatlan marad, ha gyermekemre fordítom időm nagy részét. 

3. Gyermekem születése óta romlott férjemmel a kapcsolatom. 

4. Nagy bizonytalanság van bennem jövőmet illetően. 

HANG: 

 » Minden ember olyan az emberiség testében, mint a testben a sejt. Két élesen 

megkülönböztethető feladatot kell teljesítenie. Az egyik az önmaga építése, a másik a 

nagy egész szolgálata. Egyik sem lehet meg a másik nélkül a földi életben. A sejt 

esetében nincs különösebb probléma, mert ez egyszerű automatika. Az ember viszont, 



aki éppen azért szabad lény, mert lehet munkatársam vagy akadályozóm, tehát lehet 

boldog vagy boldogtalan, pontosan ennek a feladatnak megoldására született le a 

Földre. 

Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! (Máté 22:39) Viszont ennek megvalósítása a 

másokért történt életelvesztésben valósul meg (János 12:24-25). Ennek okos, napra 

lebontott megvalósítása a szeretetnek és bölcsességnek olyan harmóniáját igényli, 

amelyet Nálam nélkül meg nem valósíthattok (János 15:5). Én is időigényes vagyok! 

Mindig belülről kell elindulni kifelé, és nem fordítva. Ez nálad azt jelenti, hogy 

férjeddel kell megbeszélned legtöbb problémádat, mert azt is mondtam, hogy a 

házasságnak lényegéhez tartozik, hogy nem egymástól függetlenül, még csak nem is 

csupán egymásra tekintettel kell gondolkodnotok és cselekednetek, hanem egymás-ban 

(Márk 10:8). 

Gyermekeddel és további karriereddel kapcsolatban tehát férjeddel együtt kell 

döntened. Mert mit használ az neked, ha az egész világot megnyered is, de lelked 

közben kárt szenved? Mit adhatnál cserébe lelkedért? (Máté 16:26). 

A benned lévő bizonytalanságnak gyökere éppen az, hogy nem éled át 

megfelelően, hogy meddig tart a te szabadságod határa, ha egyszer házasságot kötöttél. 

E téren férjed hozzáállása ehhez nem az Én szeretetem szerint való, tehát egyikteknek 

sem hasznos. Neki is tudnia kéne, hogy meddig tart a szabadságköre, amelyért ha 

akarja, ha nem, felelni fog, mert semmi sincs olyan, ami nyilvánosságra ne kerülne. 

(Máté 10:26). 

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!  « 

670. KAPTAM EGY JELET 

Kérdező: 

Kaptam egy jelet. Mire kaptam, és hogyan tudom felhasználni? 

HANG: 

 » Senkinek sem adok olyan jelet, amelynek magyarázatát meg ne adnám. Ha te azt 

éled meg, hogy jelet kaptál Földön túli dimenzióból, és nem kaptad meg hozzá a 

magyarázatát, akkor az nem a te számodra jelent valamit, hanem annak, azoknak, 

akiktől kaptad. 

Fölhívom figyelmedet egy nagyon fontos dologra: Idődet csak értelmes dolgokra 

használd fel, s ne engedd, hogy bármiféle erők eltántorítsanak ettől. Rövid az időd! 

Hidd el, hogy minden Tőlem, tőlünk származó információ olyan tevékeny szeretetet 

kíván tőletek, amely nem engedi meg, hogy olyan rejtvények megfejtésén 

fáradozzatok, amelyek az előttetek álló és kínálkozó lehetőségektől – melyek éppen 

azért vannak és kínálkoznak fel, hogy szívetek szeretete meg tudjon nyilvánulni – 

elrabolják az időt. 

Tanulj meg olyan feladatokban gondolkodni, amelyek öröm forrásai lesznek 

számodra a halál óráján! 



Ne az legyen a legfontosabb számodra, hogyha kaptál jelet, akkor ezzel mit 

akarnak mások veled, hanem az, hogy lelkedben hordozol egy olyan jelet, amely 

kötelez téged arra, hogy figyelj, Én mit akarok veled! 

Megáldalak a SZÍVVEL-LÁTÁS KEGYELMÉVEL!  « 

671. MUNKÁM NAGYON TERHEMRE VAN 

Kérdező: 

Boldognak mondható házasságban élek. Szeretem a magányt, a csendet, és sokat 

foglalkoztat, hogy „miért is élek?” Nem félek a haláltól. A GYES után nem szeretnék 

visszamenni a munkahelyemre. Az ottani munka nagyon terhemre volna. Emberi 

kapcsolatokban szeretnék segítőként dolgozni. Jelentkeztem egy gyógyító tanfolyamra. 

Fiamon szeretnék segíteni elsősorban. Mit tegyek? 

HANG: 

 » Te azért jöttél a Földre, hogy ne csak megszentelődj, de meg is szentelj másokat. 

Ezt a munkát elsősorban otthonodban kell elkezdened, de nem szabad ebben a keretben 

megállnod. Mivel hajlamos vagy arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerülj Velem, ezért 

feltétlenül ápolnod kell magadban a magány, a csend, a természet szeretetét. Ezek 

önnevelésednek és küldetésednek nagyon fontos eszközei. 

De, mint mondtad, nem vagy egyedül. Ezért személyes problémáidat nem is 

egyedül kell oldozgatnod. Mindenbe bele kell vonnod férjedet, mert ami veled történik, 

az elsősorban őt érinti. Én nagyon komolyan gondoltam, mikor azt mondtam, hogy a 

házasságban a kettő: EGY! Nemcsak testi kapcsolatról van e kijelentésemben szó, 

hanem abban a sorsban, amely kell hogy egy legyen, ha egyszer házastársak vagytok. 

A te sorsod tehát az ő sorsa is, és az ő sorsa a te sorsod is. Bizony igazat írt Pál az 

1Kor 7:14-ben. Megáldalak a 

SZERETETBŐL VÁLLALT SZOLGÁLAT LELKÉVEL!  « 

672. SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON! 

Kérdező: 

Hogyan tudok segíteni magamon? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Azt szoktátok mondani: „Segíts magadon, s az Isten is 

megsegít.” Mit jelent ez a kijelentés? 

Elsősorban azt jelenti, hogy gondolkodnod kell. Bizony, azért kaptad az eszedet, 

hogy használd. Egy kisbaba azért kisbaba, mert nem tud gondolkodni eléggé, ezért 

szülei, tehát mások gondolkodnak helyette. Ha nem tennék, a baba elpusztulna. Ha egy 

gyermek már felcseperedett, akkor bizony el kell kezdenie azt a gondolkodást, amire 

valójában csak emberi lény képes a Földön. 

Egész életedet az dönti el, hogy akarsz gondolkodni vagy sem. Sajnos sokan 

vannak, akik inkább menekülnek a gondolkodás elől, mert úgy hiszik, boldogítóbb a 

nem-gondolkodás, mint a gondolkodás. Mondanom se kell, rosszul hiszik. Hiába 



menekül valaki különböző narkotikumokba, előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy senki sem 

született a Földre menekülésre. Mielőtt megszülettél, te nagyon jól láttad, hogy nem 

menekülésre való a földi élet, hanem szembesülésre. 

Most rátérek arra, hogy miről kell gondolkodnod, ha fejlődni akarsz. Tömören így 

mondhatom: RÓLAM és MAGADRÓL. Végső soron ez az a kapcsolat, amin áll, 

bukik életed. 

Lusta kétféleképpen lehet valaki. Vagy úgy, hogy nem csinál semmit, vagy úgy, 

hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kell. Az első nem tartható soká. A második egy 

egész életen át végighúzódhat, s tönkreteheti azt. 

Úgy vagytok teremtve, hogy az akaratot nem a nagy elhatározás erősíti, hanem a 

cél megmotiválása. Ez azt jelenti, hogy mindennapi feladataidat olyan gondolatokkal 

kell alátámasztanod, amelyek bizonyítják előtted, hogy azokat Értem és magadért 

nemcsak meg kell tenned, hanem érdemes is megtenned, mivel halálod óráján csak e 

feladatok megtétele fogja igazolni, hogy Értem, Velem és Általam éltél. 

Kedves Barátom! Hidd el, nagyon értelmes életre hívtalak. Együtt akarok dolgozni 

veled az emberek boldogításán, vagyis azon, hogy belássák, szeretetre teremtettem 

mindenkit, s ezt mindenki azzal bizonyítja, hogy boldog akar lenni. Boldog pedig csak 

az lehet, akiben az a szeretet él, ami Velem azonos, tehát örök és élő. 

Megáldalak DINAMIKUS SZERETETEMMEL! (János 5:17)  « 

673. ELADJAM A HÁZAT? 

Kérdező: 

1. Eladjam-e a házat? 

2. Felújítsam-e természetgyógyászati tevékenységemet? 

HANG: 

 » Gyermekem! A második kérdésedre válaszolok. 

A természetgyógyászat olyan mesterség, amely alkalmazni próbálja a természet 

erőit, törvényeit arra, hogy az emberek épségét úgy-ahogy helyreállítsa. Mindazoknak, 

akik e téren már valamit elértek, tudom ajánlani, hogy fejlesszék tovább e 

tevékenységüket, és egyre nagyobb hangsúlyt tegyenek arra, hogy az ember nem 

csupán test, sőt, főleg nem test! Éppen a teste az az embernek, amely kopik, 

használódik, ég egy bizonyos hőfokon, s végül tejesen felbomlik, bármit is tesznek 

vele. 

Nagyon fontos, hogy a természetgyógyászok képviseljék azt a felfogást, miszerint 

az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az teszi az embert igazán 

emberré. 

Lelkem szikrája lobog minden emberben, és csak hordozójától függ, hogyan 

táplálja saját odaadottságával e tüzet, vagy lecseréli azzal a pokol tüzével, amelyet 

gyűlöletnek, önzésnek, hitetlenségnek, tehát hiszékenységnek lehet nevezni. 

Minden természetgyógyásznak át kell élnie, hogy elsősorban olyan apostolom 

Nékem, aki nem vallási szertartások vagy különböző tantételek hangoztatása által, 



hanem az Általunk teremtett világ erői által akarja Hozzám irányítani az embereket, 

mert benső békéjük, amit boldogságnak is lehet nevezni, csak akkor igazi, ha az Én 

békém tartja azt létben. 

Minden természetgyógyásznak tudnia kell, hogy Én gyökeres orvoslást adok 

mindenkinek, aki Hozzám jön. Senki, igazán senki a világon nem megy el Tőlem úgy, 

hogy ne gazdagodna, ne egészségesedne Általam. 

A természetgyógyászokat is, csak úgy, mint a vallási vezetőket, megkísérti az 

anyagiasság ördöge. Ennek kivédése komoly feladat. Nem arról van szó, hogy ne lenne 

méltó a munkás a maga bérére, de igenis szó van arról, hogy ezen nem lehet a 

hangsúly. 

Az anyagias természetgyógyászok és az anyagias papok egy gyékényen árulnak. A 

lélek sebeire nem tudnak megfelelő gyógyírt ajánlani. Hiába adnak jó tanácsokat, ha 

nincs e tanácsokban az Én erőm, akkor lehet, hogy történik külső gyógyulás, de belül 

romlani fog tovább a lélek, egészen a teljes kiábrándulásig. 

Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni, és általatok tudjam bizonyítani 

a világnak, hogy érdemes szeretetből áldozattá válni, érdemes a mulandóságot olyan 

eszköznek tekinteni, amellyel örök értékek birtokába tudtok jutni. Sőt! Csak az ilyen 

életre lehet azt mondani, hogy megérte végigélni. 

A házaddal kapcsolatban nem tudok tanácsot adni. Nekem annak idején nem volt 

hová fejem lehajtsam (Máté 8:20), de ez nem zavarta meg az Atyámmal való 

kapcsolatomat. Bárhogy döntesz, annak mindegyiknek lesznek jó és nem jó 

következményei. A Földön minden olyan dologgal így van, ami nem tartozik az 

erkölcsi rend területére. Ez nem tartozik oda. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

674. KERESZTELÉSRŐL ÉS EGYÉBRŐL 

Kérdező: 

1. Keresztelés által nem lesz keresztény az ember? 

2. Mondj valamit az Oltáriszentségről és a szentmiséről. 

3. Tudok-e segíteni volt barátomon? 

4. Egy időfizikusról kérek véleményt! 

5. Van szenvedés a mennyben, s lesz, amikor nem lesz? 

HANG: 

 » 1. Nem szertartások által lesz valaki keresztény, hanem olyan magatartás által, 

amely az Énáltalam felkínált szeretés elfogadásának következménye. Azt szokták 

megkeresztelni, aki erre nyilvánosan ígéretet tesz Nekem, illetve aki nevében ezt az 

ígéretet valaki vállalja (gyermekkeresztelés). 

Senki sem kárhozhat el saját hibáján kívül! Ha ilyesmi történne, ez ellene mondana 

Isten szeretetének és igazságosságának egyaránt. 

2. Én vagyok az élet kenyere. Eledelnek maradtam közöttetek. Minden eledel arra 

való, hogy energiát közvetítsen, hogy fejlődést mozdítson elő. Ha valaki csak felvesz 



energiát, de nem adja tovább, az valami nagyon nagy jót ront el! Nagyon ártalmas! 

Szépen kifejezve: lejáratja az energia értékét. 

Én azért maradtam közöttetek a kenyér színében, hogy végtelen szeretet-

energiámat tudjátok átvenni, tudjatok ti is falat kenyérré válni azok számára, akik 

éppen azért esznek, rágnak, bántanak benneteket, mert nagyon kevés szeretet-

energiával rendelkeznek. Ha szentáldozáshoz járultok, akkor képeseknek kell lennetek 

arra, hogy az Én szeretet-energiám a ti megbocsátásotok által feltöltse azoknak 

szeretetét, akik titeket eddig bántottak. A farkasoknak egyetlen esélyük van arra, hogy 

bárányokká váljanak: ha a bárányok vállalják, hogy fölfalják őket a farkasok. Ez azért 

van így, mert a báránylét magasabb, mint a farkaslét. A világrendben pedig a 

magasabb létsík az, ami képes magába asszimilálni az alacsonyabb létezőt. Így épül az 

ásvány a növénybe, a növény az állatba, az állat az emberbe, az ember az Istenbe, 

táplálkozás útján. E lehetőségnek megteremtése a szentmise. 

3. Ne akarj segíteni volt barátodon, mert ez nem tenne jót sem neki, sem neked. 

Vannak olyan betegségek, amelyek ellen bizonyos lázzal tud csak a szervezet 

védekezni. Ilyenkor nem a láz megszüntetésére kell törekedni, hanem a betegség 

megszüntetésére, s ennek lesz következménye az, hogy a láz megszűnik. Volt barátod 

pszichikai láza nagyon fontos arra, hogy pszichésen gyógyuljon. Ne akard ezt 

akadályozni! Hagyd magára, és ne foglalkozz vele! Ezzel teszed neki is, magadnak is a 

legjobbat. Még csak ne is imádkozz érte! Egyszerűen ajánld pár mondatban az 

Atyának, és ezzel már meg is tettél érte mindent. Azért nem jó, ha imádkozol érte, mert 

ezzel csak körülötte forogsz, s ez semmiképpen sem jó. 

4. Általában az időfizika és egyéb okos fejtegetések sokat jelentenek azoknak, 

akiknek erre benső érzékük van. De ezek nélkül is el lehet jutni oda, ahová ezekkel. 

Amint különböző járművel el lehet jutni ugyanarra az állomásra. Nem érdemes e téren 

minősíteni. 

5. A Mennyországban valóban van jelenleg szenvedés, mivel az, aki szeret, nagyon 

meg tudja szenvedni azok sorsát, akiket szeret. Természetesen egyszer eljön az az idő, 

amikor már nem lesz kiért fájjon a szíve a mennybélieknek, mert már mindenki 

meggyógyult. E kijelentésem a földi, tehát a tér-idő dimenzióban felfoghatatlan. 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

675. MI TÖRTÉNT VELEM? 

Kérdező: 

Mi történt velem? 

HANG: 

 » Sajnos, médiumom képtelen volt elolvasni, amit írtál, mert annyira olvashatatlanok 

voltak egyes kulcs-szavak. Pl. Akihez fordultál, akihez könyörögtél. De van még sok 

olyan szó, amely olvashatatlan egy normális ember számára. Arra pedig sohasem 

vállalkoztam és nem is fogok, hogy médiumom helyett rejtvényt fejtsek. Csak olyan 



kérdésekre vagyok hajlandó feleletet adni, amelyeket értelmes megfogalmazásban tár 

Elém médiumom. De azért adok neked pár megszívlelendő gondolatot. 

A Velem való kapcsolatodnál fontosabb nincs számodra (Máté 16:26). Mindaddig, 

amíg nem ezt állítod magad elé, nem tudok érdemben életed alakítója lenni. Amint 

magaddal, saját életeddel sem, úgy Velem sem lehet játszani. Vagy első vagyok 

valakinek életében, vagy nem is vagyok ott. Aki nincs Velem, az Ellenem van! (Máté 

12:30). Nem lehet két úrnak szolgálni! (Lukács 16:13). 

A kábulat, a bódulat szöges ellentéte annak a józanságnak, amelyet az Én Lelkem 

akar adni neked, hogy valóban boldog légy! Ha vágyakozol Lelkem betöltődésére, meg 

fogod kapni (Lukács 11:13). Én valóban újjá tudlak teremteni. Aki Lelkem által 

születik újjá, az nemcsak másképpen lát, hanem nagyon tisztán, nagyon békésen, 

nagyon magabiztosan, nagyon boldogítóan és nagyon harmonikusan látja és éli életét. 

Velem foglalkozz! Rám legyél kíváncsi! Engem akarj megélni magadban! 

Milliószor többet ér ez minden kábítószernél! Igazat mondtam akkor, amikor azt 

mondtam, hogy aki szeret Engem, ahhoz hozzá megyek, és benne fogok lakni (János 

14:23). Lehet tehát Velem tapasztalatilag is találkozni! De ennek feltétele az, hogy ezt 

elhidd, és vágyakozz erre. Azért feltétel ez, mert csak így tudod alkalmassá tenni 

magadat arra, hogy boldogítani tudjalak. A kábítószereket, hogy hatni, bódítani 

tudjanak, be kell venni. Azért, hogy Én hatni tudjak, Engem el kell hinni, s erre 

pszichikailag rá kell hangolódnod az Utánam való vágyakozás által. 

Nagyon szeretlek! Légy tekintettel másokra! 

Megáldalak ERŐM és SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

676. MI LESZ VELEM? 

Kérdező: 

1. Mi lesz velem? Egészségi problémáim vannak, s úgy tűnik inkább súlyosodnak, mint 

csökkennének. 

2. Leszázalékoltan nem tudok annyi fizetést kapni, amiből megélhetnék. Mit tegyek? 

3. Fontos az orvosi ellátás is? 

4. Gyakran álmodom kisgyermekről, kisgyermekkel. 

HANG: 

 » Valóban túl nagy keresztet vállaltál születésed előtt annak érdekében, hogy 

kicsiszold azt a koronádat, amely által úgy fogsz majd ragyogni, mint az égen a 

csillagok. Bátor voltál. Nagyon bíztál akkor abban, hogy Én úgyis melletted, sőt veled 

és benned leszek. Nagyon világos volt előtted, hogyha te nagylelkű vagy, akkor meg 

fogod tapasztalni azt, hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. És ez így is 

van! 

Ezután az előzmény után azt mondom, hogy bizony vigyáznod kell magadra 

annyira, mennyire képes vagy erre. Azért vannak a Földön azok az eszközök – orvos, 

gyógyszerek, kezelések, étkezési önfegyelem, stb. –, hogy okosan használjátok ezeket. 

De a hangsúly azon kell legyen, hogy milyen erkölcsi tartalommal, milyen Belém 



vetett bizalommal, milyen örökéletbe vetett hittel, milyen szolgáló szeretettel 

használjátok fel azt az egészségi állapotot, amelyet éppen birtokoltok. 

Bár nem szoktam életforma változásra tanácsot adni, mert a gondolkodás-

átalakítást szoktam szorgalmazni, amely úgyis magával hoz, kialakít megfelelő 

életformát, de neked mégis azt tanácsolom, hogy vedd fontolóra a leszázalékolást, ha 

testi, idegzeti egészséged ezt igényli. Anyagi gondjaid így is, úgy is lesznek 

mindaddig, amíg egészen életté nem válik benned Máté 6:25-34. 

Álmaid furcsa módon önmagad gyermekségét mutatják meg neked. Igen. 

Magaddal szembesülsz, magadra kell vigyáznod, magadért felelsz. 

Megáldalak a TESTVÉRI SZERETET MELEGÉVEL!  « 

677. ÖSSZETÖRT VAGYOK 

Kérdező: 

Testileg, lelkileg összetört életű vagyok. Csak a gyermekeim tartják még bennem a lelket. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Annak az életszemléletnek, amely téged irányít, nem is lehet 

más következménye, mint az, amiben most vagy. Előtted három út áll: Az egyik az 

öngyilkosság. Ez a leggyávább, legbutább, legéretlenebb és legértelmetlenebb 

megoldás. Ettől semmi sem oldódik meg, mivel ennek következménye egy sokkal 

nyomorúságosabb élet, amelyről most még fantáziádban sem lehet elképzelésed. Csak 

annyit mondok: Én vagyok az ÉLET. Aki saját életét elveti, az pontosan ellentétemet 

választja. Én azért jöttem, hogy életetek legyen (János 10:10). 

A másik út: menekülés a narkotikumokba. Ez nagyon rövidtávon némi 

elbódulással ámítja azt, aki ezt választja. Ez is az a széles út és tágas kapu, amely az 

előzőhöz hasonlóan a kárhozatba visz, és sokan mennek be rajta (Máté 7:13). A 

harmadik út pedig a gondolkodás-átalakításnak útja, amit ti megtérésnek szoktatok 

nevezni. 

Valójában ez az egyetlen, ami megoldást ad, mivel Engem választ maga mellé 

partnernek az illető arra, hogy boldog legyen. Ígéretemhez hűen ezeknek tudom adni 

az Én békémet (János 14:27). 

Hozzám nem az tér, aki külső cselekedetekre próbálja rávenni magát, hanem az, 

aki szívét kinyitja Felém úgy, hogy Lelkemmel be tudjam őt tölteni, át tudjam járni, és 

olyan szemléletre tudjam juttatni, amelyben világossá válik előtte, hogy semmit nem 

használ senkinek, ha akár az egész világot is megnyeri, de lelkének kárát vallja (Máté 

16:26). Ez természetesen külső cselekedetekben is megnyilvánul. 

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy minden belül dől el az ember életében. A külső 

forma csupán kerete azoknak a lehetőségeknek, amelyek alapján mindenkinek le kell 

vizsgáznia önmaga előtt. Nincs kivétel. Férjed semmivel sincs jobb állapotban, mint te. 

És senkinek sincs több és jobb lehetősége a boldogságra, mint neked. Ha ez nem lenne 

így, akkor Isten sem igazságos, sem szeretetteljes nem lenne. Ha pedig valaki a 



SZERETETRE azt mondja, hogy nem szeret (1János 4:8), az IGAZSÁGRA pedig, 

hogy hazugság (János 14:6), akkor az káromkodik, s annak nincs mit mondanom. 

Egyáltalán, hogy mérni lehessen valakinek az állapotát, ahhoz el kell indulnia 

Felém. Amíg valaki ezt nem teszi meg, addig lelkileg légüres térben él. Nem is él. 

Halott! A Földön a halott emberek a boldogtalan emberek. Aki Velem találkozik, az 

találkozik az ÉLETTEL. Én vagyok a világ világossága (János 8:12). Az találkozik 

Velem, aki a FÉNNYEL találkozik, tehát aki már látja, hogy milyen irányban kell 

haladnia, hogy teljesen kikerüljön a sötétségből. 

Sok helyet idézhetnék a Szentírásból, de téged egyik sem nyugtathat meg 

mindaddig, amíg nem hiszed el, hogy akinek Én nem vagyok elég, annak az egész 

világ összes legcsodálatosabb férfijai, legcsodálatosabb gyermekei, és a legtündöklőbb 

gazdagsága, legszebb külalakja sem lesz elég arra, hogy lelke megnyugodjék. Ennek 

egyszerű magyarázata az, hogy nem a felsoroltakra vagytok teremtve. 

De ha valaki Engem befogad életébe, akkor a felsoroltakból mindig megkapja azt, 

amire szüksége van (Máté 6:33). 

Drága Gyermekem! Ajánlom, keresd ki a Bibliából a jelzett helyeket, mert azért 

közöltem ezeket veled, hogy segítségedre legyenek. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

678. KÉTSZER IS ELVÁLTAM MÁR 

Kérdező: 

2-es REIKI-m van Ettől megváltozott a benső életem, de nem tudom, hogy hogyan tovább. 

Kétszer is elváltam már. 

HANG: 

 » Bensőd valóban megváltozott, de nem átváltozott. Pedig ennek kell megtörténnie 

ahhoz, hogy Rám találj. Nincs más lehetőséged, mivel Magamra teremtettelek, és 

bármilyen társra találsz, senki sem helyettesíthet Engem. Társkereséseid azt igazolják, 

hogy valahogyan mindig ugyanazt kezded újra. Pontosan ezt teszik azok a férfiak is, 

akik ki akarnak használni téged. Ők ugyanúgy lényegében azt keresik, ami után te 

vágyódsz, vagyis olyan elbódulást, ami feledteti velük benső hontalanságukat. 

Drága Gyermekeim! Hontalanok vagytok mindannyian. Valahogy mindig 

elfelejtitek, hogy az erkölcsi rendben, tehát a boldogság világában nem úgy van, mint 

az anyag világában. Ha valami anyagi értéket elveszítettél, akkor természetes, hogy ott 

keresed, ahol elvesztetted. De az erkölcsi rendben nem így van. Ahol valaki elvesztette 

szíve nyugalmát, attól a szituációtól nagyon el kell távolodnotok, ha meg akarjátok 

találni azt újra. 

Aki egy házasságban elvesztette békéjét, annak nem házasságban kell azt 

megkeresnie, mert nem fog ez neki sikerülni. Köthet ugyan másik házasságot, ha őt 

elhagyták, de az sem fogja őt boldogítani, mert nem arra vagytok teremtve, hogy 

egymásnak bármelyiktek is elég legyen. Nagyobbra vagytok teremtve önmagatoknál. 



Istenre vagytok teremtve. Aki Istenért él, az fog társat találni magának, olyat, aki 

ebben segíteni fogja. De aki akár önmagáért, akár más emberért él, az előbb-utóbb 

önmaga békéjét is el fogja veszíteni, és a másik emberbe vetett hitét is. Ez nem 

történhet másképpen, mert ami természetellenes, az csak árthat annak, aki azt vállalja. 

Végeztél olyan tanfolyamot, amely rámutatott arra a benső világodra, ahol a 

dolgok eldőlnek. De nem elég, hogy tudod ezt. Azt kellene tudnod, hogy miért belül 

dőlnek el, és miért nem külső körülmények által?! Válaszolok erre: MIATTAM! 

A te számodra rajtad kívül nincs Isten. Vagy elfogadsz magadban, vagy nem 

vagyok számodra. Ennek magyarázata az, hogy Engem nem lehet sorba állítani 

másokkal. Csak azért tudok élni, aki Értem él. Azt meg kell mondanom, hogy nagyon 

szeretnék érted élni! Mindaddig, amíg nem Értem élsz, csak elmondani tudom neked, 

hogy szeretlek. Megmutatni csak akkor tudom, ha te is elkezdesz Értem élni. Ezt úgy 

kell elkezdened, hogy elkezdesz Velem foglalkozni. Elkezdesz olyan könyveket 

olvasni, amelyek Rólam szólnak, s olyan imákon elmélkedni, amelyek hitelesek. Azok 

hitelesek, amelyeket hiteles emberek mondtak, írtak, énekeltek. Ha így teszel, akkor 

már elindultál Felém, s akkor már lehetőséget adtál Nekem arra, hogy érted éljek. 

Szeretlek! Szeretném ezt nemcsak mondani, hanem igazolni is. 

Megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!  « 

679. ANYÁM HALÁLA LETAGLÓZOTT 

Kérdező: 

1. Anyám halála letaglózott. 

2. Felnőtt fiam miatt el kellett adnom otthonomat. 

3. Ritkán találkozom enyéimmel. 

4. Ha pénzem lenne... 

5. Gyermekeim apját nem tudom szeretni. 

HANG: 

 » Mindenki úgy gondolja, hogy akkor lenne szebb a világ, ha az általa meglátott, 

megtapasztalt bajok, hibák megszűnnének. Én is így gondolom. Mindenki úgy 

gondolja, hogy saját életében, ha rajta állna, rendbe jönnének a dolgok, de nem rajta 

áll. Én nem így gondolom. 

Két gondolati irány csap össze. A ti gondolkodásotok iránya, és az Enyém. Az 

elmúlt emberi történelem azt mutatja, hogy egyikünk sem enged a maga igazából. Az 

eredmény: Engem keresztre feszítenek, a ti világotok pedig veletek együtt elpusztul. 

Ti nem tudtok megérteni Engem. Én nem tudlak megérteni titeket. Illetve nem 

tudom megérteni, hogy ti miért nem akartok megérteni Engem. Pedig meg akarlak 

érteni benneteket. Csak odáig tudok e téren eljutni, hogy tudatlanok vagytok (Lukács 

23:34). De arra már nem tudok választ adni Magamnak, hogy miért akartok tudatlanok 

maradni? 

Vagy mondjátok ki, hogy nem hiszitek el, honnan jöttem, ki vagyok, vagy 

higgyétek el, amit mondok. De azt, hogy elhiszitek, hogy Én égi lény vagyok, de nem 



hiszitek el, amit mondok, ezt káromlásnak nevezem. Mégpedig a Szentlélek elleni 

káromlásnak. Erre mondtam, hogy erre nincs bocsánat sem ezen, sem a másvilágon 

(Máté 12:31). 

Első kijelentésem, amelyet nyilvánosság előtt tettem, ez volt: „Alakítsátok át 

gondolkodásotokat!” (Márk 1:15). Ti így fordítjátok: „Térjetek meg!” Már maga ez a 

fordítás is nehezíti szavaim megértését! 

Ti kívülről akartok elindulni befelé. Tőletek független tényezőktől várjátok azt, 

ami kizárólag csak tőletek függ: boldogságotokat, amire teremtve lettetek. Én pedig azt 

képviselem, hogy belülről kell elindulnotok kifelé, ha boldogok akartok lenni. 

Én soha nem jöttem volna a Földre, ha csak leghalványabb gondolatomba is 

beengedtem volna az elbizonytalanítás szikráját, vagyis azt, hogy boldogságom nem 

Tőlem, hanem tőletek függ. 

Belém hatolt ugyan ebből valami akkor, amikor a kereszten teljesen 

magatehetetlenül függtem, de akkor sem felétek, hanem az Atyám felé történt ez az 

elbizonytalanodás. És ez természetes, bizonyos fájdalom hatására, bizonyos ideig. 

De azt sohasem gondoltam, hogy tőletek függhet boldogságom. Mindig tudtam, 

hogy Atyámmal való kapcsolatom a döntő e téren. De abban a szituációban is tudtam, 

hogy boldogságom Tőlem függ, vagyis hogy Én ne hagyjam el az Atyámat még akkor 

sem, ha úgy érzem, hogy Ő elhagyott. Ezért kiáltottam akkor is e szót: ATYÁM!, s 

ezzel kifejeztem, hogy Enyémnek tudom őt akkor is! 

Leányom! Nagyon könnyen lemondotok arról az igazságról, hogy boldogságotok 

vagy boldogtalanságotok forrása bennetek van. Pedig ez az az igazság, amely 

megszabadíthatna benneteket minden bajotoktól, megkötözöttségetektől (János 8:32-

36). 

1. Akit bárkinek halála letaglóz, az végeredményben egy olyan állapotszerű 

menekülésben él, amely előbb-utóbb megbosszulja magát. 

Szinte nincs még egy olyan valóság, mint a halál bizonyossága. Akit ez letaglóz, az 

azt bizonyítja, hogy pontosan ezzel nem számolt komolyan, pontosan ez elől menekült, 

holott pontosan ezzel kellett volna a legnagyobb hangsúllyal foglalkoznia. 

2. A megkötözöttségek egyik legfájóbb köteléke a szülő-gyermek kapcsolat. 

Anyámnak sem volt könnyű szabaddá válnia Tőlem. De ő hitt Nekem, és ezért képes 

volt erre (Márk 3:33). Aki meg van kötözve gyermekeivel, az előbb-utóbb bűnrészese 

is lesz gyermekei bűnének. Ennek pedig csak nyomorúság lehet a következménye. 

3. Velem még ritkábban találkozol, mint a tieiddel, holott azok, akiket te tieidnek 

gondolsz, nem is a tieid! 

4. A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-átalakítást, 

amelyre mindenkinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz csak elodázza a 

lélek megtérését. 

Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor voltak igazán 

boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze nem az lesz boldog, aki 

lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, tehát belülről Rám talál, 



tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, illetve az mindig megtalálja a módját 

annak, hogy másokon segítsen. Olyanokon, akik valóban rászorulók. 

5. Ha van valaki, akit nem tudsz szeretni, akkor senkit sem tudsz szeretni. A 

kályha, ha ég benne a tűz, akkor mindenkit melegít, akit elér. Az más dolog, hogy a 

papír, a fa, az acél, ezek mindegyik másképpen fogják fel a kályha melegét. De ez nem 

a kályha tüzének az ügye. 

Ha valakit nem tudsz szeretni, ez patikamérleg pontossággal mutatja, hogy csak 

önzésed irányít, és nem az Én benned lévő jelenlétem, tehát nem az a szeretet, amely 

átmelegíthetné szívedet. Nem véletlenül mondtam ezt: „Inkább szerességek 

ellenségeiteket”! (Lukács 6:35). Azért mondtam ezt, mert csak az beszélhet szeretetről, 

aki erre képes. Aki erre nem képes még elhatározásában sem, tehát még azt sem tudja 

megtenni, hogy mindenkinek jót akarjon akkor is, ha ez a jót akarás a gyakorlatban 

nem nagyon sikerül, az nem ismeri a szeretet lényegét, és így nem ismer Engem sem. 

Úgy gondolom, hogy benned van szeretet, jóakarat, jóindulat mindenki iránt, csak 

te nem ezt gondoltad szeretetnek. Pedig ez az. Ha jó szándékkal vagy gyermekeid apja 

iránt, akkor már kezdhetek élni benned. De ha nem, akkor nem neki teszel legnagyobb 

rosszat, hanem magadnak. A nyugtalan alvás a nyugtalan szív következménye szokott 

lenni, s ez őrli fel legjobban annak idegzetét, aki nem akarja befogadni az Én békémet. 

Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg nem késő! Ha nem teszed, 

mindent elveszítesz, ha elkezded, akkor magát az Istent nyered meg. Azt pedig 

mondanom sem kell, hogy az Istennel együtt jár az egész Mennyország! 

Megáldalak, hogy az Én szívemmel tudj szeretni mindenkit!  « 

680. MIÉRT BÜNTET ISTEN? 

Kérdező: 

1. Magam és gyermekem sok betegséget megéltünk. Miért? Isten büntet? Bűneink miatt? 

2. Férjem azt mondja, hogy csak az imádkozik, aki bűnös. Neki a pénz az istene. 

HANG: 

 » Ha csak egy földi életről kellene számot adnod, akkor jogosak lennének kérdéseid. 

Te mielőtt megszülettél, nagyon jól láttad, hogy te is, gyermeked is, mindannyitok 

fontos lehetőséget fogtok nyújtani arra, hogy férjed ostoba kijelentése csütörtököt 

mondjon. Fog ő még rimánkodni, könyörögni, mert annyira fog lelkileg szenvedni, 

hogyha előre látná, bele is bolondulna. Rajta valóban meg fog valósulni az, amit mond. 

Mert bűnös, ezért fog könyörögve imádkozni egykor. 

De neked helyes az az elgondolásod, hogy Isten nem büntet. Mindenki önmagát 

bünteti, amikor olyat tesz, ami ellene mond természetének. És minden, ami nem 

kapcsolatos Velem, az számotokra természetellenes. 

Az a kapott információ, miszerint nem lakik benned az Isten, férjeddel 

kapcsolatban bizony igaz. Az a szeretet, amivel még Földre jöttöd előtt vállaltad miatta 

azokat a szenvedéseket, amelyek eddig értek, előbb-utóbb meg fogják hozni 

gyümölcsüket. Te magad nem lettél volna elég, hogy férjed szívét kissé meglágyítsad. 



Ezért vállalta gyermeked is, hogy a ti családotokba fog leszületni. Ha az ő szenvedése 

sem lesz elég férjed lelkiismeretének felébresztésére, akkor még több szenvedést kell 

majd átélnetek, hogy megmeneküljön a legrosszabbtól. Te erre valamikor IGEN-t 

mondtál! 

Drága Gyermekem! Arra kérlek tehát, ne attól remélj jobb sorsot, hogy Engem 

akarj rávenni testi szenvedéseitek megszüntetésére, hanem attól, hogy szenvedéseidben 

megmutatod férjednek, hogy szeretetből érte mire vagy képes. Itt elsősorban nem te és 

nem gyermeked az érdekes. Az, akiért ezt vállaltátok! Te nemcsak megszentelődni 

jöttél a Földre. Azért is! Te megszentelni is jöttél (1Kor 7:14). Ezért jött gyermeked is. 

Ebben akar segíteni neked. 

Mint tudod, Én szükségszerűen közösség vagyok az Atyával és a Lélekkel. Ti is 

közösségi lények vagytok, és az, aki csak magára gondol, az éppen ezt téveszti szem 

elől. Neked azt kell tudatosítanod, hogy férjedért áldozat vagy, és ebben gyermeked 

sorstársad neked. Tehát szó sincs semmi büntetésről, semmi büntető Istenről. Amiről 

szó van, az az, hogy születésetek előtt olyan karmát vállaltatok, amely mindannyitokat 

elsegíthet az üdvösségre. És nemcsak a halál után, hanem már most e földi életben is 

békét találhat szívetek Bennem. 

Téged is, gyermekedet is nagyon szeretem. Férjedet nagyon sajnálom, mert tudom, 

hogy mi vár reá. Egy kicsit már ő is tudja, de gyáva ahhoz, hogy ezt belássa. Nagyon 

sajnálom őt, szegényt! 

Imáidban kérj erőt ahhoz, hogy hű tudj maradni ahhoz a küldetésedhez, amit 

vállaltál. Azért kell kérned, hogy jobban kinyílj Felém. Mindannyitok életében 

feltétlenül elindul a gyógyulási folyamat, amikor kezded meglátni és megköszönni 

azokat az értékeket, amelyeket Tőlem eddig kaptál. Most még inkább kérnivalód van. 

Ez jó Nekem, mert lehetőségem van arra, hogy megláttassad hiányosságaidat, és 

függőségedet Velem kapcsolatban tudomásul vedd lelked békéje érdekében. De a 

hálaima az, amire igazán neked lenne szükséged, mert akkor nyílna rá szemed jobban 

az Én feléd áradó szeretetemre. 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!  « 


