
 

 

 
 



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  

1230. GYERMEKEM ATEISTA. MIT TEGYEK? 
1. Ateista gyermekemmel mit tegyek? 
2. Szeretnék őrangyalommal kommunikálni! 
3. Mit akart tőlem az, akit álmomban láttam? 

1231. FÉLEK, HOGY JÉZUST ELVESZÍTEM 
1. Szeretem Jézust, de félek, hogy elveszthetem Őt. 
2. Élettársamat nem tudom Feléd vinni. 
3. Gyermekáldás előtt nem szakíthatok társammal. 

1232. KÖNYVEMRŐL, HIBÁIMRÓL 
1.Mi a feladatom könyvemmel kapcsolatban? 
2. Itt az ideje a megjelentetésnek? 
3. Milyen hibát követtem el e téren? 

1233. ELLENE VAGYOK APÁMNAK! 
Apámat kitiltottam a lakásunkból, mert félek tőle. 

1234. FIAMRÓL 
Fiammal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

1235. SEGÍTSÉGET KÉREK! 
1. Az anyagi gondokból hogyan tudok kilábolni? 
2. Anyám lebénult. Segítséget kérek számára! 
3. Visszakerülök-e Kaposvárra? 
4. Jól imádkozom-e? 
5. Jézussal álmodtam. Mit jelent ez? 
6. Szeretnék békében élni! 
7. Nem merek áldoztatni. 

1236. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. Jó úton járok? Sokszor vagyok elkeseredett. 
2. Gyakran álmodom vadállatokról, akik nem bántanak. 
3. Miért van oly nagy lámpalázam? 

1237. ÁLMAIMRÓL 
1. Álmaimról kérdezem Jézust. 
2. Meditációimról kérdezem Jézust. 
3.Kitől van az, hogy néha csukott szemmel is látok? 

1238. MÁRIÁTÓL KÉRDEZEK 
MÁRIÁHOZ intézem kérdésemet. 
Hogyan küzdjek az állandóan rám törő negatív események ellen, és mit 

tegyek, hogy az örömteli események megtapasztalója legyek? 



1239. VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 
1. Mi a véleményed rólam? 
2. Újra kell születnem? Lélekkeresztelt vagyok? 
3. Mennyire vagyok nyitott Jézus felé? 
4. A Fénykeresztről szeretnék hallani! 

1240. ELRABOLTÁK SZERETETEMET! 
Egy sötét erő elvette szeretetemet. Visszakaphatom-e? 

1241. BIZONYTALAN VAGYOK! 
Bizonytalan vagyok életpályámat illetően. 

1242. VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 
Uram! Mi a véleményed rólam? 

1243. HARMÓNIÁRA VÁGYOM! 
1. Kikkel szolgáljalak? 
2. Hogyan valósítható meg a kifelé-befelé összhang? 
3. Remélhetek sikerélményt a szeretet áradása terén? 

1244. HISZEK AZ ASZROLÓGUSNAK, HISZEK A JÓSOKNAK 
Mit tegyek, hogy az asztrológus és jós eredményét békében kivárjam? 

1245. TÍZ KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉSRE KÉREK VÁLASZT! 
1. Milyen ember vagyok? 
2. Miben kell változnom? 
3. Az életem hogyan rendeződik? 
4. Vissza fog jönni férjem? 
5. Gyermekeim mellettem maradnak-e? 
6. Felel-e gyermekeim apja azért, amit tett és mondott? 
7. Lesz-e társam? 
8. Megkapják büntetésüket azok, akik válásomat okozták? 
9. Boldog leszek-e még? 
10. Hogyan neveljem gyermekeimet, hogy boldogok legyenek? 

1246. FÉRJEM EL AKAR HAGYNI 
Férjem el akar hagyni. Nagyon szeretem őt. 

1247. PRÓBÁLKOZZAM A GYÓGYÍTÁSSAL? 
1. Kinyílik-e a harmadik szemem? 
2. Sok pénzbe került eddig, hogy gyógyítani tudjak, és mégsem tudok. Van 

értelme tovább próbálkozni? 

1248. MIRE SZÁMÍTHATOK? 
Ágyhoz kötött vagyok. Mire számíthatok? 



1249. JAVULNI AKAROK! 
1. Hogyan javíthatom kapcsolataimat szeretteimmel? 
2. Nem szeretnék több gyermeket. 
3. Szent Józsefet szerethetem-e apámként? 

1250. MILYEN KÖZÖSSÉGRE TÖREKEDJEM? 
1. Alakítsak csoportot? 
2. Elhunytjaimmal kapcsolatban vannak problémáim. 
3. Egy hosszú álmomra kérek magyarázatot. 

1251. SZERETNÉK MEGTÉRNI! 
Meg akarok Benned térni. 

1252. EGY ÁLOMRÓL ÉS A SZELLEMGYÓGYÁSZATRÓL 
1. Álmomban sokan voltak körülöttem éhesen. Fent Jézus fekszik, s valaki a 

fejét simogatja. Majd elhunyt apám jön be fiammal, akinek kiverték a 

szemét, de ő nem ezzel törődik, hanem azzal, hogy ő is éhes. 
2. Jó az, ha előző életünkről, halottainkról szeretnék tudni? 
3. A szellemgyógyászatot szeretném elsajátítani. 

1253. ÓVATOSSÁGBÓL NEM BESZÉLEK RÓLAD 
1. Négy kérdés, melyeket nem kívánok nyilvánosság elé vinni. 
5. Hogyan lehet a félelmet leküzdeni? 
6. Az indiai zene által jó keresni a szívbékét? 
7. Óvatosságból nem szívesen beszélek Rólad. 

1254. KÖNYVET SZERETNÉK KIADNI! 
Segítséget kérek egy könyv kiadásával kapcsolatban! 

1255. SEGÍTENI AKAROK! 
Egy epilepsziában szenvedőt hozok eléd, Uram! 

1256. MI KELL A BOLDOGSÁGHOZ? 
1. Összességében mi kell a boldogságomhoz? 
2. Mi a véleménye rólam Jézusnak? 

1257. CSALÁDI PROBLÉMÁIMRÓL 
1. Feleségem lelki szenvedéseit hogyan tudom enyhíteni? 
2. Jó irányban haladok? 
3. Gyermekeim nevelésében mire ügyeljek legjobban? 

1258. MIT KÍVÁN TŐLEM AZ ÚR? 
Tele van szívem hálával Isten iránt. Mit kíván Ő tőlem? 

1259. KERESEM A HELYES IRÁNYT! 
1. Élettársamnak hogyan tudnék még jobban segíteni? 
2. Mennyire igazak az asztrológia tanai? 



3. Miképpen használ a meditáció? 
4. Gyermekeimnek hogyan segíthetek a legjobban? 
5. Krisna hívők tanai igazak a szabadulásunkkal kapcsolatban? 
6. Érdemes a REIKI magasabb fokát megszerezni? 
7. Fordulhatok Hozzád az ingámmal? 

1260. KERESZTELJEM MEG GYERMEKEMET? 
Gyermekemet nem kereszteltettem meg. Ez nagyon bánt. 
Álmomban kisgyermekként jelenik meg, pedig már felnőtt! 

1261. KIGYÓGYULHATOK BAJOMBÓL? 
Gerincferdülésem gyógyulhat-e? 

1262. FONTOSABB A KISFIAM, MINT AZ ÉLETTÁRSAM 
1. Kisfiam az első, és nem az élettársam. 
2. Élettársam számára nem mi vagyunk a legfontosabbak. 

1263. TESTVÉREIMRŐL, MAGAMRÓL 
1. Hol döntött testvérem helytelenül? 
2. Verseskötete segíti-e az embereket Hozzád? 
3. Isten szerelmes belém? Szerelmes lehetek Jézusba? 
4. Imáimra szüksége van nővéremnek? 

1264. FONTOS SZEREPE VAN A MAGYAROKNAK? 
Van-e Magyarországnak megkülönböztetett szerepe a második visszatérés 

előkészítésében? 

1265. TÖNKREMEGYEK MÁSOK MIATT! 
Míg másokat segítek, magam tönkremegyek! 

1266. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKRÓL 
1. Hol és mikor sérültek meg az értelmi fogyatékosok? 
2. El kell válnom! 

1267. ÉLETUNT VAGYOK 
Nagyon életunt vagyok. 

1268. ÖSSZEGUBANCOLÓDOTT AZ ÉLETEM 
1. Visszaestem betegségembe. 
2. Öngyilkossági gondolataim vannak. 
3. Elváltam, s férjem magának akarja gyermekemet. 
4. Anyósom sok gondot jelent. 
5. Mások lelki gondjai nagyon leterhelnek. 

1269. GYÖTÖR A MÚLT 
1. Álmomban választanom kell. 
2. Gyötör a múltam, és a cigarettáról nem tudok lemondani. 



1270. SOKAT FOGLALKOZOM MAGAMMAL 
1. Jó-e a szülő-gyermek kapcsolatom? 
2. Jó a szeretetem? 
3. Miért vagyok fáradékony? 
4. Életfelfogásomról kérdezem a HANG-ot. 
5. Máriáról miért nincs több a Szentírásban? 
6. A te embered az, aki elsőpéntekenként szenved? 
7. Nagyon hiú és önző vagyok? 

1271. FÉRJEM ERKÖLCSI VESZÉLYBE KERÜLT! 
Férjem valakinek a hálójába került. 

1272. JOBBÁ SZERETNÉM TENNI HÁZASSÁGUNKAT 
Hogyan tehetem jobbá házasságunkat? 

1273. JÉZUS AKARJA A BUDDHIZMUST? 
1. Jézus ajánlja a buddhizmust? 
2. Fontos a megvilágosodás? 

1274. HOL A SZERETNI TANÍTÁS HELYE? 
1.A szeretni tanítás milyen tárgykörben értendő? 
2. Egyik álmomban kardvirágok jelentek meg, a másikban egy égő ház. 

1275. IMA- ÉS GYÓNÁSPROBLÉMÁIM VANNAK 
1. Gyónási problémáim vannak. 
2. Ima-problémáim vannak. 

1276. JÓ A FORRÁS, AMI TÁPLÁL? 
1. Hiteles a bennem megszólaló HANG? 
2. Munkám – masszírozás – tetszik Istennek? 
3. Elhivatottság érzése van bennem. Jó forrásból jön ez? 
4. Van el nem mondható beavatottságom? 
5. Képes vagyok megszállottságot megszüntetni? 

1277. IGAZI GYILKOS AZ ÖNGYILKOS? 
1. Aki öngyilkos, az elkárhozik? 
2. Következő életemben rosszabb lesz a sorsom? 

1278. URAM, KÖVETNI AKARLAK! 
Uram! Téged akarlak követni, de nem látom tisztán, hogy élettársammal 

kapcsolatban mennyire kell végleg felszámolnom mindent? Szándékod 

szerint akarok fejlődni! 

1279. FÉRJEM MEGCSALT 
Férjemnek rajtunk kívül más családja is van. Emiatt nem élünk együtt. 

Beadtam a válópert. Jól tettem? 



1280. FEJLŐDNI SZERETNÉK! 
1. Mi a feladatom? 
2. Hogyan tudok segíteni magamon és másokon? 
3. Barátommal van-e közös feladatunk? 
4. Fiamnak tudok-e segíteni? 
5. Mit kell tennem, hogy fejlődjem? 
6. Részt vegyek-e az angyalokkal való kapcsolatfelvételen? 

1281. JÓ HALLANI A HANGOT! 
Örömmel hallom a HANG hangját! 

1282. UJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 
1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e? 
2. Váltakozó arcú Jézus-szobrot láttam. 
3. Szeretnék bővebbet tudni a nyelveken való imáról. 
4. Egy tibeti szokásról kérek véleményt. 

1283. FURCSÁN HATOK ÉS HATNAK RÁM! 
1. Hagyjam abba a gyógyító kezelést, ha egy idő után nem tapasztalok 

gyógyulást? 
2. Vannak, akik lesátánoznak, s így gátolják, hogy gyógyítsak. 
3. Vannak, akik elálmosodnak nézésemre. 

1284. TALENTUMOKRÓL, SZENVEDÉLYBETEGSÉGRŐL 
1. Hogyan ismerhetem föl a talentumaimat? 
2. Hogyan lehet szenvedélybetegségből kigyógyulni? 
3. Halottaimról kaphatok-e üzenetet? 

1285. TÖNKREMENT ÉLETEM! 
Darabokra törött életemet hozom a HANG elé. 

1286. JÖVŐMRŐL, EGY ROKONOMRÓL 
1. Vállalkozásom sikeres lesz-e? 
2. Egyik rokonom mikor tér meg? 

1287. SEGÍTENI AKAROK MÁRIÁNAK 
Hogyan segíthetek Máriának? 

1288. KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK 
1. Hogyan tarthatok kapcsolatot benső vezetőmmel? 
2. Megtalálom-e a hozzám illő társat? 
3. Testvérem gyermekének milyen betegsége van? 

1289. GYERMEKEM JÖVŐJE AGGASZT 
Gyermekemet nem vették fel egyházi intézménybe. 



1290. EPILEPSZIÁS VAGYOK 
Ismeretlen okú epilepsziám van. 

1291. NEM VAGYOK OTTHON OTTHON! 
Nem élem meg jónak kapcsolataimat a családban. Nem találom helyemet. 

1292. JÉZUS MINDENT MEGOLD? 
1. Gyermekem eleve tudhatta, hogy nem nevelhetem fel! 
2. A karmikus kötöttségekről 
3. Jézus megtalálásán kívül mit kell tennem? 
4. Milyen kapcsolódásom hoz gyümölcsöt? 
5. Mi a feladatom a rep. klubban? 
6. Allergiám elmúlik egyszer? 

1293. JÉZUSRÓL, MÚLTAMRÓL... 
1.Gyermekkorodban is annak tudtad magadat, akinek felnőttként? 
2. Te vagy a „Fej”, mi a „tagok”? 
3. Dematerializáltad testedet, amikor eltűntél a tömeg elől? 
4. Boldogtalan most az, akiről úgy éreztem, hogy Te nekem szántad? 
5. Múltamról. 
6. Előző életeimről. 
7. Az oratóriumról. 

1294. HONNAN A ROSSZ? 
1. Honnan van a világban a rossz? 
2. Mi az áteredő bűn? 
3. Kik a Sátán és angyalai? 

1295. GONDBAN VAGYOK KÖNNYELMŰSÉGEM MIATT 
Fontos hagyatéki iratokat átadtam valakinek, s nem tudom visszakapni. 

Gondban vagyok emiatt. 

1296. UTUNK CÉLJA TE VAGY? 
1. Hozzád vezet az utunk? 
2. Befolyásolhatók a földsugárzások szerkezetekkel? 

1297. CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN 
1. Elvált fiam nálam él, inkább így mondom: élősködik! 
2. Van valakim, akivel szeretjük egymást, de ő mással él! 

1298. MEGHALT FÉRJEM NAGYON HIÁNYZIK 
1. Férjem halálát nehezen tudom feldolgozni magamban. 
2. Hiányérzetem van. Mintha valamit elmulasztanék. 
3. Délutánjaimat üresnek érzem. 



1299. JÖVŐM KILÁTÁSTALANNAK TŰNIK 
Vállalkozásom úgy tűnik, zsákutcába futott. Hogyan tudok kilábalni jelen 

gondjaimból? 

1300. SZERETETHIÁNYBAN SZENVEDEK 
1. Úgy éreztem, hogy férjem nem szeret igazán. Ez nagyon fájt. Később azt 

tapasztaltam, hogy nem fogadnak el engem mások sem szeretettel, pedig 

nem akartam senkinek ártani. 
2. Jézustól közvetlenül kaptam beavatást. 

1301. KÖRNYEZETEMRŐL, MEDJUGORJÉRŐL 
1. Kitől kapta Apám a segítséget? 
2. Hogyan segíthetek Erzsébet testvéremnek? 
3. Nagyanyám közvetítette az égi kegyet? 
4. Kivel találkoztam, amikor oly boldogságot éltem át Medjugorjében? 
5. Volt fiamnak megtapasztalása a túlvilági életről? 
6. Mit kell tennem a család tagjaiért? 
7. Ártani akarnak a rossz szellemek Mária gyermekeinek? 
8. Visszatérő álmomban gyermeknek adtam életet. 
9. Több a nő az imádságoknál, mint a férfi. Miért? 
10. Vezetőink mintha nem várnák ennek beteljesülését: „Jöjjön el a Te 

országod!” 
11. Mi a további teendőm? 

1302. MIT AKAR ISTEN VELEM? 
1. Isten akarja, hogy munkanélküli legyek? 
2. Mi lesz a vége annak, amibe most belefogtam? 
3. Szeretnék mindenkin segíteni! 
4. Miért nem hiszik el, hogy jó vagyok? 

1303. TÚL SOK A FÁJDALMAM 
1. Hogyan viseljem el fájdalmaimat? 
2. Miért vannak rajtam e csapások? 

1304. GYERMEKEM SÁTÁNISTA 
1. Gyermekem sátánista. Mit tegyek? 
2. Te küldted a páromat? 

1305. ÉRDEKEL A MÚLT ÉS A JÖVŐ 
1. Mi az eredete a szárnyas lények ábrázolásának? 
2. Miért nem tájékoztat bennünket a Biblia az emberiség előtti korról? 
3. Mikor és miért lettünk teremtve? 
4. Az új Földön mit fognak a szerencsések csinálni? 
5. A bennünk lévő teremtési vágy csak Istentől jöhet! 
6. A Mennyországban végül is mihez kezdünk? 



7. Mit mondjak ezekről a növekvő gyermekemnek? 

1306. MEGVÁLTÓI TETT AZ EMBERÁLDOZAT? 
Miért ismerjük el az emberáldozatot megváltói tettnek? 

1307. HOGYAN BEFOLYÁSOL A KÜLSŐ HATÁS? 
Normális dolog érezni műsorok, emberek gondolatainak, eszméinek 

szellemiségét? 

1308. MEGALÁZOTTNAK ÉRZEM MAGAM 
1. Hogyan kezeljem helyesen betegségemet? 
2. Házastársam egyáltalán nem értékel, sőt megaláz! 

1309. CSALÁDOM JÖVŐJÉRŐL... 
Családunk jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

1310. SZERETNÉK KIBONTAKOZNI! 
1. Hogyan tudnám jobban megélni nőiességemet? 
2. Hogyan tudom megtartani férjemet? 
3. Hogyan szabadulhatnék meg bajomtól, betegségemtől? 
4. Lelkem gazdagodását hogyan segítheti elő a család? 
5. Önzésemtől hogyan lehet megszabadulnom? 

1311. MISZTIKUS DOLGOK ÉRDEKELNEK. MIÉRT? 
1. Miért foglalkoztat engem annyira a megvilágosodás? 
2. A harmadik szem látását régen szellemi látásnak nevezték? 
3. Ha valakibe belenézek, olyankor Te szólsz hozzám? 
4. Támaszkodhatom a Titkos Tanítások címen megjelent írásra? 
5. Árt önmagának az, aki nem kér, pedig segítségre szorulna? 
6. Jelenlegi állapotomról kérdezem a HANG-ot. 

1312. FELESÉGEM MEGGYÓGYUL? 
1.Feleségem gyógyítható? Pszichiátrián kezelik. 
2. Mit tehetek érte? 

1313. MINDENNEL GONDBAN VAGYOK 
1. Gondban vagyok szüleimmel. 
2. Gondban vagyok osztályomban. 
3. Gondban vagyok a társadalommal. 
4. A karácsonynak mi a lényege? 

1314. KÍSÉRTÉSBE VIHET ISTEN? 
1. Mi a feladatom, javítanivalóm? 
2. Hogyan vihet Isten kísértésbe? 
3. Hogyan kerülhetek közelebb őrangyalomhoz? 



1315. GYENGE VAGYOK 
Gyakran nagyon elfáradok. Elfogy az erőm. 

1316. KAPOTT ENERGIÁIM KITŐL VANNAK? 
1. Bizonyos élmények által energiát kaptam a gyógyításra? 
2. Mit jelentenek az általam látott szimbólumok? 
3. Van, aki nem Istentől jövőnek tartja a HANG-ot. 
4. Elszívhatja valaki tőlem energiámat? 

1317. VAN KÖZÖS SORSVONAL? 
1. A közös sorsvonalról kérek tájékoztatást! 
2. Újjászületett a párom? 

1318. ÁLOMRÓL 
1. „A továbbadásnak tartalmát és módját” miért kell külön Veled 

megbeszélnem? 
2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán? 
3. Az önvédelem, mint sport, kedves Istennek? 

1319. AGGÓDOM UNOKÁM JÖVŐJE MIATT! 
Aggódom unokámért. 

1320. JÉZUS TANÍTVÁNYA SZERETNÉK LENNI! 
1. Lehetek Jézus tanítványa? 
2. Szeretnék kis csoportot szervezni Jézusnak! 

1321. HOMEOPÁTIÁRÓL 
1. A homeopátiáról kérek véleményt. 
2. Útmutatást kérek a továbbiakhoz. 
3. Van-e csoportunknak speciális feladata? 

1322. ÜLDÖZNEK! 
Rendszeresen előjövő depresszióm van. Mintha üldöznének. 

1323. A SZERETET ELTÚLOZHATÓ? 
1. Lehet túlzásba vinni az Irántad való szeretetet? 
2. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 
3. Hogyan stabilizáljam magam érzelmileg? 
4. Fiammal kapcsolatban kérek tanácsot! 
5. Szeretnék olyan férfival házasságot kötni, akiben Te jelen vagy! 
6. Nagyon nehéz a földi poklot egyedül járni. 

1324. KÉREK BIZTATÁST! 
Megerősítésre vágyom! 

1325. SEGÍTSÉGET KÉREK ÉS SEGÍTENI SZERETNÉK! 
1. Hogyan segíthetek másokon, amikor magamon sem tudok? 



2. Felülbírálhatom mások igazságát, amikor az egésznek csak töredékét 

látom? 
3. Isten ajándékait nem lehet kiérdemelni! 
4. Szeretném Őszerinte élni életemet! 
5. János 1:1-3-ig jól értem, hogy mit jelent? 

1326. ZSÁKUTCÁBA KERÜLTEM! 
1. Szeretnék másokon segíteni, s közben magamon sem tudok! 
2. Csőd van körülöttem! Nem látok kiutat! 
3. Elszalasztottam a lehetőségeimet. 

1327. MI A GYAKORLATI TEENDŐM? 
1. Maradjak dajkának az óvodában? 
2. Szeretném a családomat Feléd fordítani! 
3. Hogyan találom meg szellemi vezetőmet? 

1328. SZERETNÉK KÖZELEBB LENNI ISTENHEZ! 
Nagyon viszontagságos volt eddigi életem. Mivel elváltam, és most élek 

valakivel, ezért nem gyónhatok. Jelen életem gondjait szeretném 

csökkenteni, de nem tudom hogyan. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez! 

1329. KAPCSOLATOT SZERETNÉK A SZELLEMVILÁGGAL! 
1. Hogyan tudnék kapcsolatba kerülni érzékelhetően a szellemvilággal, 

őrangyalommal? 
2. Egyik gyermekemet agyi károsodás érte. Fog ez javulni? 

1330. KERESEM A HELYEMET 
1. Elhunyt szeretteim miatt nyugtalan a lelkiismeretem. 
2. Nem tudom helyesen szeretni környezetemet. 
3. Segítőmmel nem tudom helyesen fölvenni a kapcsolatot. 
4. Nagyon nehezen élem meg a társ nélküli életet. 
5. Sokféle módon kerestem már helyemet (jósok, inga, stb.). 

1331. FÖLOLDHATÓ A KARMA? 
Karmikus sorsomat hogyan oldhatom fel? 

1332. MI A TEENDŐM? 
1. Helyes-e az, amit teszek és amit hiszek? 
2. Mit kell tennem az üdvösségem érdekében? 

1333. A SZELLEMVILÁG ELFOGADÁSÁRÓL 
1. A SZBE és a BOKOR hogyan tud együttműködni? 
2. Milyen támadásokra kell felkészülnünk? 
3. Mi volna a legmeggyőzőbb módszer a szellemvilág elfogadására? 
4. A tanító szellemek tudnak-e megfelelő logikai meggyőzéssel szolgálni? 



1334. A SÜKÖSDI MÉDIUMRÓL 
1. Véleményt kérek a sükösdi médiumról! 
2. Valóban kiválasztott nép a magyar? 

1335. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. Jó úton járok-e? 
2. Változtassak munkahelyet Érted? 
3. Túl gyenge vagyok problémáim megoldásához. 
4. Nem tudok koncentrálni! A kisebbségi érzés nagy bennem. 
5. Édesanyámmal szemben türelmetlen vagyok. 
6. Részesülhetek-e Lélekkeresztségben? 

1336. RETTENETESEN SZENVEDEK! 
Pokoli kínokat állok ki évek óta . Meddig fog ez így tartani? 

1337. BIZONYTALAN VAGYOK! 
Nagyon bizonytalan vagyok! 

1338. PÁRKAPCSOLATRÓL 
1. Aki Hozzád kerül, az megtalálja a párját? 
2. Hozzád vezet a jelenlegi társkapcsolatom? 
3. Nem harmonikus a kölcsönös érzelemnyilvánításunk. 

1339. AMIT LÁTTAM, AZ ÜZENETET HORDOZOTT? 
Mit üzen nekem az égen látott felhőforma? 

1340. ISTEN NEHEZÍTHETI ÉLETEMET? 
Isten vajon még mit eszel ki számomra, hogy nehezebbé tegye életemet? 

1341. EGYEDÜL KELL MARADNOM? 
1. Egyedül kell leélnem az életemet? 
2. Hogyan szerezhetek munkahelyet? 
3. Beteg apámért mit kell tennem? 

1342. MINDEN TÜKÖR! 
1. Valóban olyan a lelkem, amilyennek a szemem tükrözi? 
2. Két álomról szeretném a HANG véleményét hallani! Mindkettő lényege 

egy nagy egység örömteli átélése volt. 

1343. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 
1. A Lélekkeresztségemről kérek véleményt! 
2. Jöjjünk össze rendszeresen a Te nevedben? 
3. Volt egy gyönyörű álmom, melyben átjárt a szépség. 
4. Kommunikálni akart velem egy szellem, de én nem vállaltam. 
5. „A sors, mint esély” című könyvről kérek véleményt! 



ELŐSZÓ 

Mint már a 13-dik kötet előszavában említettem, a jövőben minden megjelenő 

kötet előszava egy-egy levelet tartalmaz az eddig kapott közel kétezer levélből. Hála 

mennyei Atyánknak, nem kell különösebben válogatnom. Szinte bármelyiket 

választhatnám, mert mindegyik csak épít, buzdít és vigasztal. Gondolom, nem csak 

engem. 

Csak az első levélnél kértem a levélíró beleegyezését. A többinél csupán a 

keresztnevet írom le, így csak a levél tartalma kap nyilvánosságot. 

Drága Feri bácsi! 

Remélem levelem békességben és szeretetben talál téged, és ha még egy kis 

egészség is van mellette, amit szívből kívánok, akkor az már csak hab a tortán. 

Nem kéréssel fordulok hozzád. Csak köszönni szeretnék! Beköszönni és 

megköszönni azt a munkát, amelyet végzel oly sokunkért. Amióta találkoztunk veled 

és könyveiddel, azóta Jézus felé fordulásunk megszázszorozódott. Egyszerűen 

központi téma lett az életünkben. Valóban olyan, mintha kezdenénk ÚTTÁ válni. 

Nagyszerű és boldogító érzés ez. Én nem tudtam, hogy ilyen van! De most már tudom 

és érzem! Ezért valóban érdemes élni! Nélküled bizony nem tudom mikor találtam 

volna ennyire magamra. Lényeddel és munkáddal nagyon sokat segítettél. Hálás 

vagyok ezért, és sok szeretettel gondolok rád. És most egy gondolat Jézusról: Nagyon 

szeretem Őt! Örülnék, ha ezt megmondanád Neki! Bár ezt esténként magam is 

megteszem. Boldoggá tenne, ha valamiben én is a segítségedre lehetnék. 

Válaszborítékot nem küldök, mert ez egy köszönő levél. Azt kívánom, tartson meg 

az Isten sokáig szeretetben közöttünk. Köszönöm, hogy meghallgattál. 

 

Való Zénó 

 

u.i.: Egyáltalán nem vagyok tökéletes, csak egy kicsit boldog! 

  



1230. GYERMEKEM ATEISTA. MIT TEGYEK? 

Kérdező: 

1. Ateista gyermekemmel mit tegyek? 

2. Szeretnék őrangyalommal kommunikálni! 

3. Mit akart tőlem az, akit álmomban láttam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az az isten, akiben gyermeked nem hisz, az valóban nincs! Csak torz 

istenképpel rendelkező ateista van. Tehát olyan istenképpel, amely még csak nem is 

hasonlít sem az Atyához, sem Hozzám, sem a Szentlélekhez! 

Ezért ne akard neki bizonygatni, hogy van Isten, mert az ő istenképe tényleg nincs 

a valóságban! 

Én, Jézus, feltétlenül találkozni fogok gyermekeddel! Neked csak arra legyen 

gondod, hogy te foglalkozz Velem, ismerj meg egyre jobban, és főleg engedd, hogy 

szeressek szíveddel! 

2. Nagyon okos gondolat, hogy érdeklődsz őrangyalod iránt. Ő várja, hogy szólj 

hozzá! Az ő szavait nem fontos hangként hallanod! Ha te beszélsz hozzá, akkor fel 

fogod ismerni szerető jóságát azokban az eseményekben, amelyekben a hozzá nem értő 

csupán pozitív véletlent vél felfedezni. 

3. Az említett álmod azt mondta meg előre, hogy találkozni fogsz reád figyelő, 

téged nagyon fontosnak tartó szeretettel. E sorok is ilyen szeretet-találkozások Velem! 

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

1231. FÉLEK, HOGY JÉZUST ELVESZÍTEM 

Kérdező: 

1. Szeretem Jézust, de félek, hogy elveszthetem Őt. 

2. Élettársamat nem tudom Feléd vinni. 

3. Gyermekáldás előtt nem szakíthatok társammal. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Engem te nem veszítesz el soha! Akire már sikerült úgy rátalálnom, mint rád, az 

Engem soha nem veszíthet el! Ahhoz, hogy elszakadjunk egymástól, az kellene, hogy 

te elzavarj, eldobj magadtól. Ezt pedig, ugye, nem akarod!? Ne félj hát! Imádkozz és 

bízz! A te szereteted Irántam van olyan erős, hogy be fogja érlelni az eseményeket. 

Csak nem szabad semmit erőszakolni, siettetni! 

2. Élettársad kétségtelenül nemcsak örömöd, de kereszted is! Ha tudod azt, hogy 

benső békédet csak Tőlem kaphatod meg, akkor óriási erők fognak megmozdulni 

benned, és te képes leszel akkor is hűséges maradni Hozzám, ha társadtól ehhez semmi 

segítséget sem várhatsz. Az a fájdalom, amely ilyenkor szívedet átjárja, az az Én 

fájdalmam benned, és ezt veheted szeretetem egyik megnyilvánulásának is. Igen, mert 



akiről tudom, hogy együtt fogok örülni vele egykor, azzal megosztom fájdalmamat is 

egy kis időre. 

3. Az a gyermek, aki téged választott anyjául, jól meggondolta ezt, és neked 

mindent el kell követned, hogy jó anyának bizonyulj! 

Drága Gyermekem! Ne a mulandóság gyötrő gondjai, időszakos vergődései 

határozzák meg életed döntéseit, hanem az a bizonyosság, hogy Én benned élek, és 

érted élek benned! 

Szeretnék nagyon sok szépet, jót és vigasztalót mondani még neked, de annyi levél 

vár megválaszolásra, hogy nem időzhetek tovább veled ebben a formában. De hidd el, 

mindig ott vagyok szívedben, és amikor ott belül meglátogatsz, erőt, bátorítást tudok 

adni néked! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1232. KÖNYVEMRŐL, HIBÁIMRÓL 

Kérdező: 

1.Mi a feladatom könyvemmel kapcsolatban? 

2. Itt az ideje a megjelentetésnek? 

3. Milyen hibát követtem el e téren? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Mint tudod, a mélyen szántó gondolatoknak nincs nagy keletje ma a Földön. 

Közérdeklődés csak aziránt van, ami nem igényel szellemi erőkifejtést, tehát ott van, 

ahol az embereknek nem kell megerőltetniük az agyukat! 

A te könyved nem regény. Nem a fantáziának íródott elsősorban, s így – mint a 

legtöbb gondolkodónak – csak a földi élet után lehet sikerélményre számítanod. 

De ez nem von le semmit abból a szellemi értékből, munkából, amelyet ebbe 

belefektettél. 

Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány nyomdakész könyv fekszik íróasztalokban, 

mert nincs anyagi háttér, hogy ezek megjelenjenek. De nem is ez a lényeg. A lényeg 

az, hogy te tedd meg azt, amit megtehetsz, hogy belül nyugodt legyen a lelkiismereted. 

Arra viszont felhívom figyelmedet, hogy csak mások javára, és soha nem kárára 

nyugodhat meg Bennem a lelked. Ne erőltesd tehát, csupán fogadd el, ha nyújtanak 

segítséget. Világotok nem azért fog elpusztulni, mert kevés a kiadatlan könyv, hanem 

azért, mert nincs elégséges igény a benső világot megvilágosító gondolatok iránt. 

2. Egy könyv megjelenésének mindig akkor van itt az ideje, amikor a lehetőségek 

összeállnak. Ezért mondtam, hogy nem szabad erőltetni a dolgot. 

3. Nincs olyan hiba, amelyet Én ne tudnék korrigálni, ha azt látom, hogy ezt kell 

tennem. Ne legyen tehát olyasmi miatt bűntudatod, ami nem jut eszedbe. Ami pedig 

eszedbe jut, ha fájlalod, akkor máris megnyugodhatsz, mert az Én szeretetem az 

enyéim körén belül mindenható! 



Szavaimmal gyakran mondom a HANG-könyvek által, hogy nagyon szeretlek 

benneteket. De a gyakorlatban ezt bennetek szeretném érzékelhetővé tenni. Vagyis 

nagyon szeretném, ha bennetek lehetőséget adnátok arra, hogy másokat szeressek 

általatok. Csak így van lehetőségem arra, hogy mások által a gyakorlati életben 

szeresselek benneteket. Tömören: Szeretni akarok szíveddel! 

Megáldalak SZERETETEM és HŰSÉGEM LELKÉVEL!  « 

1233. ELLENE VAGYOK APÁMNAK! 

Kérdező: 

Apámat kitiltottam a lakásunkból, mert félek tőle. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nem könnyű feldolgoznod magadban azt, amit tettél, pedig nem tetted rosszul! 

Nem tetted rosszul, mert éltél azzal a lehetőséggel, amely éppen a te felelősségedet van 

hivatva érzékeltetni. Ez pedig az, hogy azon a területen, mely fölött te rendelkezel, 

neked kell megtenned mindent azért, hogy ott a körülményekhez képest nyugalom 

legyen. 

Nem volt szeretetlenség tőled az, amit tettél, amint Tőlem sem volt szeretetlenség, 

amikor Pétert lesátánozva elzavartam Magamtól (Márk 8:33), és az sem, amikor 

ostorral kivertem a kufárokat Atyám házából (János 2:15). 

Feldolgoznod azért nehéz, mert arra tanítottak, hogy személyekben gondolkodj, és 

ne feladatokban. Én pontosan ennek fordítottját kérem tőletek. Feladatokban 

gondolkodjatok, és ne személyekben. 

Az jó, ha valakinek tetszik az általad képviselt feladat, de ne a feladat bánja kárát, 

ha annak valaki nem örül. Neked feladatod az, hogy őrizd saját otthonod békéjét, 

nyugalmát. És akár római pápának, akár apának hívják azt, aki ezt nem tartja 

tiszteletben, azt el kell zavarnod! Valójában a szeretet kívánja ezt, mert a szeretet nem 

bárgyúság, hanem szilárd kitartás a jónak meglátott feladat vállalásában. 

Tisztelni csak azt lehet, ami, aki tiszteletre méltó. Ha valaki nem ilyen, azt nem 

lehet tisztelni! De szeretni mindig kell! Azt a jót, amit Isten akar valakinek, azt akarnia 

kell minden istengyermeknek is. Isten pedig mindig a békét, nyugalmat akarja! 

Sajnos, ez időnként kardot is jelenthet. Vagyis olyan eszköz által történik, aminek 

nem béke a neve, mert elválaszt, de szívbéke a következménye, ami Velem kapcsolja 

össze azt, aki az Általam felkínált szívbékét még olyan áron is vállalja, hogy ezzel 

ellenségeket szerez magának. 

Kérlek, olvasd el Máté 10:34-36-ot. Bizony, a te esetedben is ez áll: 

„Nem békét jöttem hozni, hanem kardot,...ellensége lesz az embernek saját 

házanépe”. Csak te ne légy ellensége senkinek soha! 

Megáldalak HŰSÉGEM LELKÉVEL!  « 



1234. FIAMRÓL 

Kérdező: 

Fiammal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amint leveledben leírtad, te átadtad magadat Nekem. Ez annyiban igaz, 

amennyiben szívedet béke, nyugalom tölti be. Én békét hoztam nektek, s ez a béke 

olyan benső harmónia, amely nagyon is együtt tud élni azzal a lelki fájdalommal, 

amelyet Én is átélek mindennap azok miatt, akik még nem fogadtak be Engem 

magukba. 

Ennek a fájdalomnak azonban mindig együtt kell járnia egy olyan benső 

szabadsággal, amely még a szülő-gyermek kapcsolatot is eloldja, s nem hathat 

bénítóan arra, akiben Én valóban szabadon élhetek. 

Azt nem tudom megmondani neked, hogy fiaddal kapcsolatban mi legyen a 

teendőd. Ez a te feladatod! Én csak arra tudok tanácsot és felhívást adni, hogy Velem 

hogyan kell élned ahhoz, hogy környezeted boldognak lásson akkor is, ha fáj a szíved 

azért, ami Nekem is fájdalmat okoz. 

Ha fiad Hozzám fordul, akkor minden bizonnyal tudok neki olyan választ adni 

kérdéseire, amelyek rendet tesznek a fejében. De arra semmiképpen sem 

vállalkozhatom, hogy te postás légy Köztem és fiad között. Tehát, ha fiad terjeszti 

elém a leveledben jelzett szentírási helyek tisztázásának gondolatát, akkor vállalkozom 

reá. De csak akkor! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL  « 

1235. SEGÍTSÉGET KÉREK! 

Kérdező: 

1. Az anyagi gondokból hogyan tudok kilábolni? 

2. Anyám lebénult. Segítséget kérek számára! 

3. Visszakerülök-e Kaposvárra? 

4. Jól imádkozom-e? 

5. Jézussal álmodtam. Mit jelent ez? 

6. Szeretnék békében élni! 

7. Nem merek áldoztatni. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ha egy gyermek már felnőtt és munkaképes, és szülei mégis támogatják, akkor 

azok a szülők magukra vessenek! Senkinek sem tudom átvenni ostobaságának 

következményeit, amíg azt meg nem bánta! A menyeddel és fiaddal egyértelműnek 

kell lenned! Semmit nem tehetek annak érdekében, aki nem tesz meg mindent saját 

érdekében. 



2. Édesanyád mindent megkap Tőlem, amire szüksége van! 

3. E kérdésed több ember szabad döntésétől függ. Ezért nem mondhatok semmi 

érdemlegest erről. 

4. Akkor imádkozol jól, ha az ima szívbékét eredményez. 

5. Álmod azt jelenti, hogy nagyon szeretlek, és szeretek találkozni veled. 

Szeretnélek lelkileg meggyógyítani úgy, hogy ne csak részt lássál Belőlem, hanem láss 

teljesen. 

6. Kizárólag rajtad múlik, hogy béke legyen benned. Csak azt kell elhinned, hogy 

Én nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned! 

7. Meg kell gyógyulnod lelkileg! Ez az egész áldoztatás-felfogásod tiszta 

bohóckodás! A szívedben lehetek, de a kezedben nem? Magadat áldoztathatod, de 

másokat nem? Mit képzelsz magadról? Lehetsz valaha is olyan tökéletes, hogy méltó 

légy Előttem valamire? Hát nem az Én szeretetem nagyságát fejezed ki akkor, ha 

áldoztatsz? Úgy gondolod, hogy ez a te nagyságodat feltételezi? Mondd, drága 

gyermekem, minek képzeled magadat? 

Állítsd már le magadat! Mindig magaddal vagy elfoglalva. Felejtsd el magadat! 

Foglalkozz Velem és másokkal, a rászorulókkal, és ne azzal, hogy te milyen bűnös 

vagy! Ne mondd magad kicsinek, nem vagy te olyan nagy! 

Drága Gyermekem! Sem anyagi, sem szellemi, sem lelki bajaidból nem tudlak 

kigyógyítani addig, amíg ilyen mértékben magaddal vagy elfoglalva! Mert ami benned 

van, az nem alázat, hanem rejtett gőg! Te nem az Én nagyságomra akarsz építeni, 

hanem a magad nagyságára azáltal, hogy leköpködöd magadat. Nagyon téves 

felfogásod van az alázatról. Csak öntudatos ember tud igazán alázatos lenni! 

Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL, NAGYLEKŰSÉGEMMEL!  « 

1236. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. Jó úton járok? Sokszor vagyok elkeseredett. 

2. Gyakran álmodom vadállatokról, akik nem bántanak. 

3. Miért van oly nagy lámpalázam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mint már annyiszor e könyvben, most újra megismétlem: A saját szavaiddal 

történt reggeli és esti imáid választ adnak kérdésedre. Értsétek meg, nem tehetem, 

hogy azt, amit nektek kell szellemi munkával meglátnotok, Én tegyem meg 

helyettetek. Éppen a ti érdeketekben nem tehetem ezt! Az igazi szeretet mindig 

erőfeszítésre készteti azt, akit szeret. Ennek magyarázata az, hogy fejlődni csak az tud, 

aki erőfeszítéseket tesz. Én csupán annyit tehetek, hogy szempontokat adok, rámutatok 

a megoldás irányára, de lépést nem tehetek senki helyett! 

2. Álmod arról tudósít, hogy nincs értelme benső szorongásaidnak, félelmeidnek. 

Ha ezek mégis vannak, akkor ennek az oka karmikus. 



3. Karmikus, tehát magad által vállalt sorsvonaladhoz tartozik ez a terheltség. Ez is 

feloldható, de nem máról holnapra, hanem hosszadalmas, e terheltséget tudatosan 

vállalni tudó magatartás által. 

Volt olyan életed, amelyben rettegtek mások miattad, és pedig okkal rettegtek! 

Ezért vállaltad azt, hogy ebben az életedben időnként oktalan szorongás legyen úrrá 

rajtad. 

Megáldalak a TÜRELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1237. ÁLMAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Álmaimról kérdezem Jézust. 

2. Meditációimról kérdezem Jézust. 

3.Kitől van az, hogy néha csukott szemmel is látok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Sokáig vártam arra, hogy élő kapcsolatba kerüljünk egymással. Jól tudod: ennél 

fontosabb nincs a világon. Nincs, mert Én vagyok az az életerő erő, amely benső békét, 

biztonságot ad neked abban a zavaros világban, ahol napjaitokban végső támadásba 

lendült a Gonosz. 

Álmaidra jó figyelned. Igyekezz kiolvasni belőlük biztató, bátorító üzeneteket, 

mert álomképeiden keresztül ilyeneket küld neked a téged szerető, rád is számító 

szellemvilág. De álmaid segítik tisztítani önismeretedet is, mert olyan realitásokra 

hívják fel figyelmedet, melyek alapján felismerheted, hogy mennyi benned a 

segítőkészség a rászorulók iránt, és mekkora hited van ahhoz, hogy EGY legyél 

Velem. 

2. Meditációidban arra kell ügyelned, hogy ne váljon tudatalatti világod a 

szemtelen szellemek játékterévé. Két dologra kell vigyáznod e téren. 

Az egyik az, hogy mielőtt meditálsz, imádkozz!!! Kérd védőangyalaid támogatását, 

hogy veled legyenek, és ne engedjék a szemtelen szellemek zavaró repüléseit lelked 

képernyőjén. 

A másik az, hogy még a meditáció előtt fogalmazd meg magadban azt, amit a 

meditációban el akarsz érni, és koncentrálj arra, 

Azért fontosak ezek, mert Én senkit sem akarok automataként kezelni, hanem azt 

akarom, hogy a meditációban szerető testvéremként nyíljon ki Felém, és vegye át 

Tőlem azt, amit tudatos, éber állapotban fontosnak tart lelke fejlődése szempontjából. 

3. A látás mindig Tőlem van. Azt, hogy valaki mit lát, az lehet az ősellenségtől. 

Az, hogy valaki hogyan lát, az attól függ! Ha Tőlem kérsz hozzá segítséget, akkor jól 

fogsz látni, mert Velem, Bennem és Általam fogod látni azt, amit látsz. Ha nem Tőlem 

kéred, akkor bajba kerülhetsz. 

Én jó pedagógus vagyok! Ha csukott szemmel is látsz néha, az azt jelzi, hogy 

kezdelek felkészíteni arra, hogy láss a harmadik szemeddel is. Vagyis olyan dolgok 



rálátására nevellek, amely látás magad és mások számára segíteni fog jobban látni a 

jót, hogy megvalósítsátok, és jobban fogod látni a csapdákat, azokat a támadási 

felületeket, amelyekkel számolnotok kell, ha fejlődni akartok a szeretetben, tehát 

Bennem! 

Fontos még tudnod, hogy minden olyan esemény vagy képesség, mely megjelenik 

úgy, hogy nem tudod honnan van, arra indítson, hogy dicsőíts Engem. Azért nagyon 

fontos ez, mert ha nem Tőlem jön valami, akkor az Engem dicsőítés elűzi azt. Ha pedig 

Tőlem jön, akkor elmélyíti azt benned úgy, hogy szívbékét, nyugalmat, Irántam való 

hálát és szeretetet vált ki belőled. 

Megáldalak a HŰSÉG és JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

1238. MÁRIÁTÓL KÉRDEZEK 

Kérdező: 

MÁRIÁHOZ intézem kérdésemet. 

Hogyan küzdjek az állandóan rám törő negatív események ellen, és mit tegyek, hogy az 

örömteli események megtapasztalója legyek? 

Hang: 

 » Kedves Leányom! 

Tudod-e, mi volt szent Fiam első kijelentése? Tudod-e, hogy mivel kezdte 

nyilvános működését? – Beszédének lényege ez volt: „Betelt az idő, elérkezett 

hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az 

örömhírben!” (Márk 1:15) 

Hitéleted kezdetén én sem mondhatok mást neked, mint amit szent Fiam akkor 

mondott mindenkinek. Mindennek ez a kulcsa! 

Drága Leányom! Neked nem a negatív erők ellen kell küzdened, hanem mindenben 

keresned és látnod kell azt, hogy téged mennyire szeretlek, mennyire szeret szent 

Fiam, mennyire szeret az Isten! Meg kell tanulnod látni a szíveddel! Ez nem egy 

feladat a sok közül, hanem ez az alapja mindennek! 

Ha tudnád, hogy hány nyomorult, boldogtalan ember él palotában! Ha tudnád, 

hogy én milyen boldog voltam a betlehemi istállóban! Nem nehéz kitalálnod, hogy mi 

volt boldogságom forrása. Igen! Együtt éltem az Istennel! Ezt te is meg tudod tenni, 

sőt!, meg is kell tenned, ha boldog, békés, örvendező lélek akarsz lenni! De ennek 

feltétlen feltétele az, hogy törekedj más szemléletre jutni! 

Abból az alapból kell kiindulnod, hogy többet érsz a verebeknél. Remélem ezt nem 

nehéz elhinned?! Ezután már csak azt kell szíveddel belátnod, hogyha Isten, a te 

Atyád, ennyire gondját viseli az ég madarainak is, hát mennyivel inkább 

gyermekeinek! Ha ebből indulsz el, akkor egy olyan felfedező úton indultál el, amely 

csodák özönét fogja megláttatni veled! 

Drága Leányom! Örülök, hogy kérdeztél engem. Szeretettel imádkozom érted! 

Áldjon meg szent Fiam az Ő SZENTLELKÉVEL!  « 



1239. VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

Kérdező: 

1. Mi a véleményed rólam? 

2. Újra kell születnem? Lélekkeresztelt vagyok? 

3. Mennyire vagyok nyitott Jézus felé? 

4. A Fénykeresztről szeretnék hallani! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A ház elemekből épül. Az elemek elemi részekből tevődnek össze. Az elemi 

részek még kisebb, már a földi szemmel nem látható parányok munkája által 

szerveződnek egybe. 

Te azt kérdezed, hogy nagyméretű változást miben kell elérned? Nem nagyméretű 

változásra kell vállalkoznod, hanem természetesnek tűnő, kisméretű, de állandó 

változást kell vállalnod a gondolkodásod átalakításában. Ha ezt vállalod, akkor hosszú 

távon te is észlelni fogod azt, hogy a kisméretű változások milyen nagyméretűvé 

tudnak formálódni. Amint az anyagi világban a kezdeti parányok palotákká állhatnak 

össze, úgy a szellem világában a te napi küzdelmeid, hűséges próbálkozásaid is égi 

otthont építenek örökéleted számára. 

A párbeszédimában végzett reggeli és esti ima az az eszköz, amely biztosítani 

képes az állapotszerű gondolkodás-átalakítást számodra. 

2. Annak kell újraszületnie, aki még nem született újjá saját testében. Az születik 

újjá saját testében, aki feltétel nélkül átadja magát Nekem, és el is hiszi, hogy ez 

megtörtént. Vagyis további életében a gyakorlatban tehet ez ellen az önátadás ellen, de 

bármit tesz is, nem ideologizálja meg azt, hogy Én vagyok életében az abszolút első, 

tehát nincs második! 

Lélekkeresztségben pedig az részesül, akit olyan tapasztalati istenélménnyel 

ajándékoz meg a Szentlélek, mely világossá teszi az illető előtt az Isten Lelkétől kapott 

szerepét! 

Nem adhatok tehát sem Én, sem más egyértelmű választ az általad felvetett 

kérdésekre, mivel ezt neked kell eldöntened. Amíg bármelyikben nem vagy biztos, 

addig kérned kell, törekedned kell rá. Kérned imában kell, törekedned pedig úgy, hogy 

keresed és felhasználod azokat a szellemtestvéreidet, embereket, angyalokat, akik 

ebben segíteni tudnak neked. 

3. Nyitottságod Felém változó! 

4. A Fénykereszt-ügyet rátok bíztam. Én megtettem azt, amit e téren megtehettem. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1240. ELRABOLTÁK SZERETETEMET! 

Kérdező: 

Egy sötét erő elvette szeretetemet. Visszakaphatom-e? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Szeretni annyi, mint jót akarni. Tehát az a döntés, amelyet te teszel a jó érdekében. 

Ezt nem lehet elvenni, mert ezt te teremted mindannyiszor, ahányszor jót akarsz 

valakinek. Aki soha nem akar jót senkinek, az az ördög. Te nem vagy ördög, csupán 

egy vergődő gyermekem, akit Én nagyon szeretek, és mindent el akarok követni annak 

érdekében, hogy minél többször akard a jót, mert ez ad békét a szívednek. 

Azt is kérdezed, hogy mi az út? Inkább azt kellene kérdezned, hogy KI az ÚT? Én 

vagyok az ÚT! (János 14:6)! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1241. BIZONYTALAN VAGYOK! 

Kérdező: 

Bizonytalan vagyok életpályámat illetően. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bármennyire szeretlek, sőt, éppen azért, mert mérhetetlenül szeretlek, nem 

mondhatok olyan életpályát, amelyre azt lehetne mondani, hogy számodra állapotszerű 

lesz. 

Azt jól teszed, ha minden képességedet, amelyet magadban hordozol, törekszel 

kibontani, amennyire a körülmények erre lehetőséget adnak. De ezek mind csak 

eszközök! 

Értsd meg: Ha Én ma egy meghatározott pályát ajánlanék, s azt holnap már akár 

házassági, családi, akár más közbejött esemény miatt meg kellene változtatnod, akkor 

milyen lelki sebeket okozna ez neked! 

Ezért csak azt tudom mondani, hogy abban a rövid mulandó életben, amely csak 

addig tűnik hosszúnak, amíg meg nem élitek, de bármely idős embert, ha 

megkérdezed, elmondja, hogy csak egy villanás volt, legfőbb feladatod neked sem 

lehet más, mint a szeretni tanítás! Ehhez kell megtalálnod azokat az eszközöket, 

amelyeket a legmegfelelőbbeknek tartasz! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1242. VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

Kérdező: 

Uram! Mi a véleményed rólam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az eddig megjelent Hang-kötetekben visszatérő gondolat, hogy nem mondhatok 

véleményt a Földön élő szellemi lények állapotáról, mivel maga a földi élet olyan 



ingatag erkölcsi alapon áll, hogy annak, aki e téren szilárd akar maradni, mindennap 

meg kell küzdenie ezért a magatartásért. 

Csak olyan kérdésre tudok válaszolni, amely egy-egy döntéseddel kapcsolatban 

merül fel. Tehát eseményekről tudok mondani örök érvényű, felelős kijelentést, de 

állapotról ott, ahol ez állandóan változhat, nem! 

Ami örök érvényű: Soha meg nem szűnően szeretlek, és várom, hogy mérhetetlen 

szeretetemre Irántam való hűséggel, jósággal, fegyelmezett élettel válaszolj. Ez 

Részemről sohasem szűnik meg. 

Megáldalak örökké tartó szeretetem Lelkével!  « 

1243. HARMÓNIÁRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Kikkel szolgáljalak? 

2. Hogyan valósítható meg a kifelé-befelé összhang? 

3. Remélhetek sikerélményt a szeretet áradása terén? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1.Csak részben a te dolgod, hogy kivel szolgálj. Ez azt jelenti, hogy nem neked kell 

kiválogatnod azokat, mert Én küldöm őket hozzád, amikor és ahogyan Én azt jónak 

látom. A te dolgod az, hogy amikor megkapod őt, őket, akkor szolgálj! Szolgálj, és ne 

uralkodj! 

Rád is áll, hogy nem te választottál Engem, hanem Én választottalak téged (János 

15:16). Ez áll mindazokra, akikkel összekötöm életedet. 

2. Nagyon fontos a reggeli találkozás Velem! Minden reggel emeld Hozzám a 

lelkedet, és PÁRBESZÉD-IMÁBAN beszéld meg Velem a napodat! Vagyis azt, hogy 

mit és hogyan kell csinálnod. A kifelé és befelé megélt élet csak így hozható 

összhangba! 

3. Amit olvashatsz az Ap.csel. 9:31-ben, az ma is érvényes! 

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!  « 

1244. HISZEK AZ ASZROLÓGUSNAK, HISZEK A JÓSOKNAK 

Kérdező: 

Mit tegyek, hogy az asztrológus és jós eredményét békében kivárjam? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Miután besoroltál Engem az asztrológusok és jósok vonalába, hát megmondom 

neked, hogy nem áll módomban segíteni rajtad. 

Ki kell várnom, hogy majd sok keserű tapasztalat megtanítson arra, hogy Engem 

nem lehet senkivel sorba állítani. Vagy első vagyok, vagy nem is vagyok ott! Én nem 



árulhatok senkivel egy gyékényen! Nem lehet két úrnak szolgálni. Jól figyelj! Nem azt 

mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! Képtelenség! 

Drága Gyermekem! Te kaptál, már a születéseddel magaddal hoztál egy csodálatos 

benső érzékenységet, amelyet intuíciónak szoktatok nevezni. Ez az érzékenység 

feltétlenül kincset jelent, de e kincs felhasználásánál nagyon kellene ügyelned! Nem 

szabadna átadnod érzelmeidnek az életedet irányító gyeplőt! Ha nem vigyázol, akkor 

más embereket, főleg azokat, akikkel együtt élsz, eszköznek tekinted saját földi 

jóérzésed érdekében. Egy önbecsapás áldozata leszel! Vagyis nem azt fogod vállalni, 

hogy áldozattá válj saját családodban Értem, hanem egy ördögi rafinéria rávesz arra, 

hogy akivel együtt vagy, az váljék áldozattá érted, éspedig azzal a megokolással, hogy 

ezáltal közelebb kerülsz Hozzám! 

Drága, drága Gyermekem! Tudod, te mit akarsz? A gyakorlatban el akarsz 

távolodni Tőlem, hogy közelebb kerülj Hozzám! Hát ez a fából vaskarika, ez a 

képtelenség, ez az, amibe jósok, asztrológusok besegíthetnek, de még ha az egész világ 

melléd áll, akkor sem lehet megvalósítanod! 

Azt ajánlom, hogy hagyj föl szárnyaló vágyaiddal, és vállald a házastárs által 

nehézzé vált út folytatását Irántam való szeretetből. Ebben tudlak segíteni! Ha nem 

hallgatsz Rám, akkor elválnak útjaink! 

Csak a mennyek országában van szeretet áldozat nélkül! A földi életben Én sem 

tudtam szeretni másképpen, csak úgy, hogy feláldoztam Magamat. Tévedsz, ha azt 

hiszed, hogy ezt neked nem kell vállalnod. Bizony, boldogságodnak, benső békédnek 

ez az ára! Csak aki vállalja az életelvesztést, az remélheti, hogy megnyeri azt (Máté 

10:39)! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1245. TÍZ KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉSRE KÉREK VÁLASZT! 

Kérdező: 

1. Milyen ember vagyok? 

2. Miben kell változnom? 

3. Az életem hogyan rendeződik? 

4. Vissza fog jönni férjem? 

5. Gyermekeim mellettem maradnak-e? 

6. Felel-e gyermekeim apja azért, amit tett és mondott? 

7. Lesz-e társam? 

8. Megkapják büntetésüket azok, akik válásomat okozták? 

9. Boldog leszek-e még? 

10. Hogyan neveljem gyermekeimet, hogy boldogok legyenek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Tíz kérdést tettél fel: 

Az első három kérdésre nem Én vagyok az illetékes válaszolni, hanem te! 



4. E kérdésre férjed illetékes válaszolni. 

5. E kérdésre gyermekeid illetékesek válaszolni. 

6. Mindenki önmaga felel életéért. 

7. Nem ajánlom, hogy erre törekedj. Az az Isten, aki az ég madaraival és a mezők 

virágaival is törődik, mindent megtesz érted is, ha Rá bízod magadat. 

Általában nem szokott jó vége lenni annak, ha valaki nagyon erőlteti a 

társkapcsolat létrejöttét. Ha arra törekszel, hogy Velem mindennap már reggel 

megbeszéld teendőidet, akkor lesz társad, ha az válik javadra, és nem lesz társad, ha az 

válik javadra. Tehát mindig minden a te javadra fog válni! 

Minden életdöntésed előtt gondolj arra, hogy hogyan fogsz visszaemlékezni a 

halálod óráján döntésedre. Csak olyan döntést hozz, amely vigasztalni fog a halálod 

perceiben. 

8. Mindenki kénytelen súlyos szenvedéseket vállalni rossz tetteiért mindaddig, 

amíg meg nem bánta azokat. Te is mielőbb bánd meg mindazt, amivel lelkiismereted 

vádol, hogy átvehesd Tőlem azt a szívbékét, amely csak Tőlem vehető át, és amelynek 

másik neve a te boldogságod! 

9. Az előző pontban elmondtam boldogságod feltételét. 

10. Csak az önnevelést tudom ajánlani. Ha magadat boldognak tudod nevelni, tehát 

ha te Nálam megtalálod az igazi otthonodat, akkor mindent megtettél gyermekeid 

érdekében is. Ha ezt nem teszed, akkor érdemben semmit sem tettél gyermekeid 

boldogságáért. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1246. FÉRJEM EL AKAR HAGYNI 

Kérdező: 

Férjem el akar hagyni. Nagyon szeretem őt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egy fájdalmas lelki operációnak kell kitenned magadat. De ennek az operációnak, 

ha teljesen aláveted magadat, az lesz a következménye, hogy megtalálod lelked 

békéjét. 

Jelenleg az él benned, hogy a te boldogságod férjedtől függ. Nagyon gonosz lennék 

Én, ha boldogságodat olyasmitől tettem volna függővé, ami nem rajtad áll. Isten soha 

nem teremtett volna téged boldogságra, ha ezt más meghiúsíthatná! 

Te most azt látod, hogy mennyire fog neked hiányozni, ha ő elhagy. Kétségtelen, 

hogy nagyon fog hiányozni, legalább annyira vagy majdnem annyira, mint Nekem 

hiányzol olyankor, amikor Engem elhagysz. De amint az Én boldogságom sem attól 

függ, hogy te szeretsz-e vagy sem, úgy a te boldogságod sem attól függ, hogy téged 

szeret valaki vagy sem. Ha önzetlen szeretet van benned – a szeretet mindig ilyen – 

akkor minden körülményben, bár fájdalom közepette, de megtalálod szíved békéjét. Ha 



önzés van benned, akkor valójában bódult állapotban élsz, és csak idő kérdése, és rá 

fogsz ébredni arra, hogy boldogtalan vagy még akkor is, ha az egész világ érted él! 

Ha átelmélkeded fenti szavaimat, akkor megérted, hogy férjed döntése, tehát akár 

elhagy, akár nem hagy el, a te életed lényegét, tehát szíved békéjét nem érintheti, ha te 

Értem élsz. De akkor sem érintheti, ha nem Értem élsz, mert akkor teljesen mindegy, 

hogy elhagy vagy nem hagy el, mihelyt felébredsz bódultságodból, így is, úgy is 

boldogtalan leszel. Mindig boldogtalanságra ébrednek azok, akik nem arra teszik a 

hangsúlyt, hogy ők szeressenek áldozatos szeretettel (a Földön másmilyen szeretet 

nincs is!), hanem arra, hogy őket szeressék! 

Én mérhetetlenül szeretlek téged! De ez nem téged, hanem Engem boldogít! Téged 

is csak a benned megjelenő valódi szeretet képes boldogítani, tehát annak átélése, hogy 

benned élek (János 14:23)! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1247. PRÓBÁLKOZZAM A GYÓGYÍTÁSSAL? 

Kérdező: 

1. Kinyílik-e a harmadik szemem? 

2. Sok pénzbe került eddig, hogy gyógyítani tudjak, és mégsem tudok. Van értelme tovább 

próbálkozni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Neked olyan szemed van, amely sokkal többet ér, mint bármiféle harmadik 

szem. Te látsz a szíveddel! Ennél nagyobb ajándékra nincs is senkinek szüksége, mert 

aki a szívével úgy lát, mint te, az hit által már most a Mennyországot hordja magában! 

Nagyon örülök minden imádnak! Közös édesanyánk, Mária, sokat imádkozik 

érted, és sokat segít neked! De ő is azt szeretné, ha már nemcsak szomorú imákat 

mondanál, hanem tudnád dicsőíteni a mennyei Atyát azért, mert annyi kegyelemmel 

halmozott el eddig! 

Szeretnék több örömöt és derűt ültetni szívedbe! A sok keserű csalódás 

megkeményítette a szívedet, és ezért nehezen tud lelked mélyére eljutni a könnyek 

adománya, amely bizony könnyítést jelentene számodra. De ami késik, nem múlik! Ha 

buzgón kéred a könnyek adományát, akkor meglágyul a szíved, és ki tudod sírni 

Előttem és Mária előtt fájdalmaidat. 

2. Nem ajánlom, hogy pénzt adj gyógyítást tanító tanfolyamokra. Ha egy betegnek 

szüksége van az egészségre, akkor a te imád sokkal többet tud használni, mint 

bármiféle gyógyítás-tudomány! De jó, ha tudod, hogy a legtöbb esetben éppen a 

betegségek által menekülnek meg az emberek a kárhozattól, mivel egészségüket nem 

arra szokták használni, hogy Értem éljenek, hanem Ellenem, vagyis saját maguk ellen! 

Te örülj, hogy benned élek! És adj hálát azért, hogy az eddigi szenvedéseid 

közelebb hoztak Hozzám! 

Megáldalak, és egész családodat megáldom 



LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1248. MIRE SZÁMÍTHATOK? 

Kérdező: 

Ágyhoz kötött vagyok. Mire számíthatok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A hívőnek minden lehetséges (Márk 9:23)! E minden feltétlenül azt a benső békét 

szolgálja, amely nélkül nagyon nem érdemes testileg egészségesnek lenned. 

Mint tudod, nem azért jöttél a Földre, hogy főcélod a földi élet legyen. Többet 

ígérek tehát, mint azt, hogy testileg felépülsz. Azt ígérem, hogy közömbössé teszem 

számodra testi állapotodat, s felerősítem benned annak fontosságát, hogy Velem egyre 

mélyebb kapcsolatba kerülj! 

Arról fogsz tudni tanúságot tenni, hogy szíved békéje, boldogsága nem függ 

mulandó dolgoktól, hanem egyedül attól, hogy benned éljek (János 14:23)! 

Megáldalak SZERETETEM EREJÉVEL!  « 

1249. JAVULNI AKAROK! 

Kérdező: 

1. Hogyan javíthatom kapcsolataimat szeretteimmel? 

2. Nem szeretnék több gyermeket. 

3. Szent Józsefet szerethetem-e apámként? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy kapcsolat elrontása is, megjavítása is kettőn áll. Ezért nem lehet ezen a 

szinten irányt mutatni. Csak egy mélyebb, vagy ha úgy tetszik, egy magasabb szintre 

emelkedve lehet megtalálni a megfelelő magatartási formát. Ez a szint a Velem való 

kapcsolat. Mindig mindent itt kell kezdeni és itt kell megoldani. Ez jelenti azt, hogy 

belülről kell elindulnod kifelé, és nem kívülről befelé. 

Ha egy problémát el akarsz rendezni, akkor Előttem azt darabokra kell szedned. Ha 

pl. szeretteiddel kapcsolatban tiszta vizet akarsz önteni a pohárba, akkor külön-külön 

kell mindegyikkel kapcsolatban átgondolnod viselkedésedet, s vállalnod kell azt, hogy 

nem mennek a dolgok egy csapásra. Ez az „egy csapásra” csak belül igaz! Tehát a 

döntés, az elhatározás területén. A kivitelezés, bizony döntésed komolyságának, 

döntésedhez való hűségednek próbája. 

Különbséget kell tehát tenned aközött, hogy mit szeretnél, és aközött, hogy mit 

akarsz. Ha azzal foglalkozol, hogy mit szeretnél, akkor belefulladhatsz az ábrándok 

tengerébe. Ha azzal foglalkozol, hogy mit akarsz, akkor meg fogod találni azt, amit e 

téren kifelé lépned kell! 



2. Ha egy fa nem akar több gyümölcsöt teremni, mert attól tart, hogy ágai ebbe 

belerokkannának, akkor az a fa a pillanatnyi, mulandó jelen érdekében lemond saját 

jövőjének Általam elgondolt biztosításáról. E téren ismét arról van szó, hogy nem 

szabad kívülről elindulnod, mert akkor szükségszerűen az önzésnek, az áldozatos 

szeretet kijátszásának (az igazi szeretet mindig áldozattal jár!) hálójába keveredsz, s 

nemcsak a jövődet teszed tönkre, hanem a jelenedben sem találod meg szíved békéjét. 

E médiumom, akinek e sorokat diktálom, tizenkét gyermekes család ötödik 

tagjaként látta meg a napvilágot. Sem neki, sem családjának nem volt rózsás élete, de 

most ezreket tudok megsimogatni általa szeretetemmel. Ha ő nem lenne, akkor ezt nem 

mással tenném, hanem nem tudnám megtenni! 

Azok a tulajdonságok, megtapasztalások, melyekre a HANG-könyvek 

megjelenéséhez szükség volt, csak abban a légkörben, csak abban a talajban érhettek 

be, amelybe ő beleszületett! Ő kétségtelenül megszületett volna, csak nem ilyen 

áldásos szerep vállalásával. 

Tehát csak másodrangú lehet az a szempont, hogy egy családnak mi az 

elgondolása, hogyan méri fel saját teherbíró képességét. Az elsőrangú szempont csak 

az lehet, amit Velem beszéltek meg, s válaszomat, amelyet mindig szívbéke jelez, 

elfogadjátok. 

3. Szent József nekem sem volt apám. Egy égi atyád van, a mi közös Atyánk (csak 

ezért mondhatod el őszinte szívvel a MIATYÁNKOT), és van mindenkinek egy 

önmaga által választott földi atyja. Több nincs! Szent József lehet példaképed, lehet 

közbenjáród, s ilyen értelemben gondviselőd, de apád nem lehet! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1250. MILYEN KÖZÖSSÉGRE TÖREKEDJEM? 

Kérdező: 

1. Alakítsak csoportot? 

2. Elhunytjaimmal kapcsolatban vannak problémáim. 

3. Egy hosszú álmomra kérek magyarázatot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ne csak akkor beszélj Rólam, ha kérdeznek! Ha már egyszer-kétszer 

visszautasítottak, akkor kerüld az ilyenek társaságát, s ha rákérdeznek viselkedésedre, 

akkor beszélj Rólam! 

2. Elhunytjaiddal kapcsolatban nincs más feladatod, mint őrizni mindazt a jót, 

amire velük kapcsolatban emlékezel, és imádkozni azért, hogy jussanak az ÖRÖK 

FÉNY birodalmába. A belőletek kiáradó erkölcsi vágyak találkoznak a 

világmindenségben, és fölerősítik egymást. 

Ez jó és rossz vágyakra egyaránt érvényes. Ezért fontos minél többször felszítani 

magatokban azokat a jó vágyakat, amelyek szebbé tehetik bennetek és körülöttetek a 

világot. 



3. Hosszú álmod éppen azért tűnik hosszúnak, hogy te olvasd ki belőle azt, ami 

jelened megszentelésére való. 

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

1251. SZERETNÉK MEGTÉRNI! 

Kérdező: 

Meg akarok Benned térni. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Eddigi bolyongásaid nem a véletlen műve. Azért hívom fel erre figyelmedet, 

nehogy állapotszerűvé merevüljön benned a keresésnek ez a formája. Ha egyszer 

rátaláltál az ÚTRA, akkor is keresned kell tovább, de már nem az UTAT! Keresned 

kell azokat az eszközöket, amelyek segítenek az ÚTON maradásban. Vagyis segítenek 

abban, hogy meg tudd valósítani azt, amit elvárok azoktól, akik ezen az ÚTON, tehát 

Velem járnak. 

Amikor ilyeneket mondtam: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, – ti vagytok a 

világ világossága, – tegyetek tanítványommá minden népet”, akkor ezekkel a 

kijelentéseimmel azt fejeztem ki, hogy partnereket, munkatársakat keresek ahhoz a 

munkához, amelyet a názáreti Ácsban Jézusként elkezdtem, s folytatnom kell azokban, 

akik Engem befogadnak magukba. Folytatnom kell a világ végezetéig! Sőt! Bizonyos 

értelemben örökké! 

Erről szóló ígéretemet, és Részemről a tőletek megkívánt elvárásomat megtalálod 

János evangéliumának 14:20-23-ig leírt részében. 

Akkor talál valaki rá az ÚTRA, amikor a benne fölmerülő kérdésekre a lényeget 

tekintve – szeretni és így szeretni tanítani – értelmet megnyugtató választ tud adni 

magának is, másoknak is. Itt az értelmet megnyugtató szavakon van a hangsúly. Mert 

sem érzelmeket, sem különböző forrásokból forrásozó vágyakat Én nem tudok 

senkiben az illető számára megnyugtató módon kezelni. Ezt mindenkinek magának 

kell elvégeznie. Vagyis azt, hogy az értelmében az Én segítségemmel megvalósult 

rendet átültesse saját szívébe! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1252. EGY ÁLOMRÓL ÉS A SZELLEMGYÓGYÁSZATRÓL 

Kérdező: 

1. Álmomban sokan voltak körülöttem éhesen. Fent Jézus fekszik, s valaki a fejét simogatja. 

Majd elhunyt apám jön be fiammal, akinek kiverték a szemét, de ő nem ezzel törődik, 

hanem azzal, hogy ő is éhes. 

2. Jó az, ha előző életünkről, halottainkról szeretnék tudni? 

3. A szellemgyógyászatot szeretném elsajátítani. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon közel vagyok hozzád, és szeretném, ha együtt munkálkodnál Velem. 

1. Álmod pontosan arra hívja fel figyelmedet, hogy táplálni akarom azokat általad, 

akik körülötted vannak, akikkel kapcsolatba tudsz kerülni. Szellemi, lelki táplálékra 

van szükségük, és ezt tőled várják. 

Azért láttál Engem, mert csak akkor tudsz adni Engem másoknak, ha befogadtál 

értelmeddel és szíveddel egyaránt. Ez tehát azt jelenti, hogy többet és nagyobb 

bizalommal kell foglalkoznod Velem. 

Álmodban az elrontott szemű fiad azt jelezte, hogy van olyan benső éhség, ami 

nagyobb súllyal esik latba, mint a testi szem épsége. 

2. Mindennél fontosabb az, hogy Velem foglalkozz, és azokkal, akik körülötted 

éhezik az igazságot, vagyis Engem, mert Én vagyok az az igazság, aki szabaddá tudlak 

tenni benneteket (János 8:32). 

Ha elolvasod a HANG többi könyvet, akkor bővebb ismeretekkel fogsz 

gazdagodni ebben a témában is. 

3. E téren nincs különösebb mondanivalóm, mert Én mindent megadok neked, 

amire szükséged van ahhoz, hogy megszenteld magadat és környezetedet. Imáid 

feltétlenül növekedni fognak erőben, ha nagyobb hangsúlyt teszel a dicsőítésre, mint a 

kérésre. A magasztalásban óriási erők szabadulnak fel a magad és mások javára! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1253. ÓVATOSSÁGBÓL NEM BESZÉLEK RÓLAD 

Kérdező: 

1. Négy kérdés, melyeket nem kívánok nyilvánosság elé vinni. 

5. Hogyan lehet a félelmet leküzdeni? 

6. Az indiai zene által jó keresni a szívbékét? 

7. Óvatosságból nem szívesen beszélek Rólad. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az első négy kérdést nem kívánom megválaszolni, mivel azok vagy nem érintik 

a lényeget, vagy olyasmit kívánsz, hogy tegyem meg azt, amit te is megtehetnél. 

5. Ki kell békülnöd a halál gondolatával, tényével, valóságával. Minden félelem 

gyökere a halálfélelem! Amilyen mélységben tudod átélni a János 11:25-ben leírtakat, 

annyira szűnik meg benned a félelem. 

6. Semmiféle zenével, sem indiai, sem más zenével nem lehet szívbékét szerezni. 

Ezek a zenék különböző fokon és minőségben csupán elbódulást eredményezhetnek. 

Szívékét csak Tőlem lehet átvenni. Ebbe besegíthetnek különböző eszközök, így a 

zene is, de ami a lényeg, a Rám koncentrálás, az nem zene, hanem belső elszántság, 

akarat, jóakarat, tehát Irántam való szeretet kérdése! 



7. Nem teszed jól. Ha így fogalmaztál volna: „Úgy szeretnék mindig beszélni  

Rólad, de az óvatosság néha akadályt vet ennek!”, akkor e mondatodat helyeselném.  

Örök érvényű szavaim ezek: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, 

én is megvallom majd mennyei Atyám előtt (Máté 10:32)!” 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1254. KÖNYVET SZERETNÉK KIADNI! 

Kérdező: 

Segítséget kérek egy könyv kiadásával kapcsolatban! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Korotok egyik nagy problémája az, hogy kicsiny és kevés az igény arra, ami 

mélység. Csak a felszín iránt van érdeklődés. 

Ha tehát egy könyv kiadása problémát jelent, az azt igazolja, hogy vagy nincs még 

itt a kiadásának ideje, vagy pedig még dolgoznod kell rajta tovább. Ha már úgy érzed, 

hogy megtettél mindent, ami tőled tellett, akkor várnod kell. Téged fognak keresni, és 

nem neked kell keresned azokat, akik ebben az ügyben megoldást tudnak felkínálni. 

Ha munkád még forrásokat igényel, amelyek által még csiszolódik, mélyül, szépül, 

akkor ezt a fáradságot neked kell nyakadba venned! 

Az Én feladatom az, hogy a szeretésre és a szeretni tanításra, tehát az emberibb élet 

megvalósítására bátorítsalak benneteket. E cél érdekében az írást, olvasást, előadásokat 

nektek kell megteremtenetek. Nem hanyagság volt Részemről, hogy annak idején nem 

írtam le semmit! 

Kedves Barátom! Áradjon rád Lelkem minden gyümölcse: Gal. 5:22-23! 

Megáldalak az ERŐ és HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1255. SEGÍTENI AKAROK! 

Kérdező: 

Egy epilepsziában szenvedőt hozok eléd, Uram! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Mit is mondjak neked ezzel kapcsolatban? Tudod Rólam, hogy gyakran 

gyógyultak meg emberek, akik Velem találkoztak, s Én ezt azzal magyaráztam: „Hited 

megmentett, hited meggyógyított”. Azt is tudod, hogy Názáretben nem volt módom 

csodákat tenni (Máté 13:58) hitetlenségük miatt. 

Gondolj a következményekre! Vajon növekedne-e a szeretetben, ha isteni erőmmel 

– szinte tudta nélkül – megszabadítanám e féltestvéredet attól az ártó erőtől, amely 

most fogva tartja? 

Te is tudod, hogy a János 8:32-ben leírtak nem cáfolhatók. Csak az, aki elfogad 

Engem, mint IGAZSÁGOT, tapasztalhat meg Engem, mint JÓSÁGOT! 



Még várnom kell! Ráérek! Egy egész örökkévalóság áll rendelkezésemre. Amiben 

egészen biztos lehetsz, az az, hogy egyetlen pillanatra sem szűnik meg féltestvéred 

iránti szeretetem. Az angyaloknak egész hada segíti őt, hogy úgy találjon egykor Rám, 

ahogy azt Én elvárom tőle. 

Kedves Barátom! Megáldalak téged és egész családodat szívem 

KIMERÍTHETETLEN SZERETETÉVEL!  « 

1256. MI KELL A BOLDOGSÁGHOZ? 

Kérdező: 

1. Összességében mi kell a boldogságomhoz? 

2. Mi a véleménye rólam Jézusnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egyetlen rövid kis szócskával tudok válaszolni kérdésedre: ÉN! Igen. Nálam 

nélkül nincs boldogság a palotában sem, és boldog lehet bárki a börtönben is, ha 

Velem van. 

Velem járni az életet! Ezért születtél meg! Ez az Isten vágya veled kapcsolatban! 

Ehhez eszköz minden, ami körülvesz, és minden, amit magadban hordasz! A régi 

elmélkedési könyvek ezt így fogalmazták meg: Isten jelenlétének tudatában járni, 

Isten kedvében járni, ez a boldogság! 

2. Rólad alkotott véleményemet pontosan megtudod, ha reggeli imádban 

megbeszéled Velem napodat, és az esti imáidban visszatekintve beszámolsz Nekem 

arról, hogy hogyan sikerült megvalósítanod azt, amit reggel megbeszéltünk. 

Drága Gyermekem! Minden alkalommal csak pillanatnyi véleményem lehet rólad, 

mivel ember vagy, akinek szabad döntéseit Én sem korlátozhatom. Éppen ezért, ha jó a 

döntésed, akkor jó a véleményem rólad, ha nem jó a döntésed, akkor nem jó a 

véleményem rólad. 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!  « 

1257. CSALÁDI PROBLÉMÁIMRÓL 

Kérdező: 

1. Feleségem lelki szenvedéseit hogyan tudom enyhíteni? 

2. Jó irányban haladok? 

3. Gyermekeim nevelésében mire ügyeljek legjobban? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Amit most mondani fogok, az a felszínen nehezen érthető. Csak akkor érted 

meg, ha elmélyedsz benne. 

Senki nem tudja enyhíteni egy másik ember lelki szenvedését! Csupán arról lehet 

szó, hogy ne nehezítsd mások lelki szenvedését! 



Lelki szenvedés nélkül nincs lelki fejlődés! Ennek egyszerű oka az, hogy tele 

vagytok lelki sebekkel, s a gyógyulás, a gyökeres gyógyulás – a lelki életben más nincs 

– csak szenvedés árán lehetséges. Tüneti kezelést lehet előidézni különböző bódítások 

által. De meggyógyulni, lelkileg fejlődni a Földön csak szenvedések árán lehetséges. 

Bizony, abban a szabadságharcban, amelyet vállalnotok kell ahhoz, hogy Lelkem 

fénye átjárjon benneteket, sebeket is kaptok! De a győzelemről mond le az, aki ezeket 

a sebeket vállalni nem akarja, és ennek érdekében menekülésbe kezd, tehát a 

narkotikumok valamilyen formáját vállalja fel. 

2. Az irány Én vagyok. Ha mástól, akár Tőlem kell megkérdezned, hogy jó 

irányban haladsz-e, az nem jó. Vagy inkább így fejezem ki Magamat: Ha nem jó 

irányban haladsz, akkor lelkiismereteden keresztül feltétlenül figyelmeztetlek. Addig 

jó, amíg nem figyelmeztetlek. 

3. Gyermekeid nevelésében legjobban arra kell ügyelned, hogy felismerd, hol 

kezdődik az ő szabadságkörük, mert ott a te szabadságköröd véget ért. Nem szabad 

átlépned szabadságkörödet velük kapcsolatban, és nem szabad engedned, hogy ők 

átlépjék saját szabadságkörüket veled kapcsolatban. 

Egy gyermeknek, amint növekszik, és felelős döntésekre képes, úgy nő a 

szabadságköre. Amit e körön belül tesz, azért ő felelős, tehát neki kell vállalnia tettei 

következményeit. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1258. MIT KÍVÁN TŐLEM AZ ÚR? 

Kérdező: 

Tele van szívem hálával Isten iránt. Mit kíván Ő tőlem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mióta befogadtál magadba, azóta közös az örömünk és közös a fájdalmunk is. 

Téged gyötör az, hogy mit tehetnél Értem, Engem gyötör az, hogy mit tehetek érted. E 

gyötrődésben találkoznunk kell! 

Szeretettel kérlek: HALLGASS RÁM! 

Ha reggelenként nemcsak szólsz Hozzám, hanem foglalkozni is kezdesz Velem, 

tehát belehallgatva szívedbe, arra figyelsz, hogy hogyan képzelem Én el az elinduló 

napodat, tehát mit és hogyan kell tenned azért, hogy örömet okozz Nekem, akkor Én is 

olyan örömforrás leszek számodra mindennap, amilyen csak egy jó pásztor lehet 

báránykája számára. 

Az nem árt, ha néha rágondolsz, hogy honnan hoztalak ki, de inkább örülj Nekem, 

mint bánkódj azon, ami már elmúlt! 

A Biblia és a HANG mellett (a Bibliában főleg a négy evangélium!) minden olyan 

könyv, amely Rólam szól, szolgáljon szellemi, lelki eledelnek, hogy erősödj, és 

készséges légy a tanúskodásra Mellettem. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1259. KERESEM A HELYES IRÁNYT! 

Kérdező: 

1. Élettársamnak hogyan tudnék még jobban segíteni? 

2. Mennyire igazak az asztrológia tanai? 

3. Miképpen használ a meditáció? 

4. Gyermekeimnek hogyan segíthetek a legjobban? 

5. Krisna hívők tanai igazak a szabadulásunkkal kapcsolatban? 

6. Érdemes a REIKI magasabb fokát megszerezni? 

7. Fordulhatok Hozzád az ingámmal? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Minél közvetlenebb kapcsolatban vagy Velem, annál jobban tudlak vezetni. 

Nincs annál fontosabb, mint hogy Rám figyelj! Ha foglalkozol Velem, akkor a Rólam 

szerzett ismereteid lesznek a legjobb tanácsadóid. Se többet, se kevesebbet nem 

kívánhatok tőled. Többet nem, mert Nálam több nincs, kevesebbet pedig azért nem, 

mert Engem nem lehet darabolni! 

2. Erkölcsi hatékonysága nincs a csillagoknak! Tehát az a terület, amelyen 

boldogságotok dől el, az nem rajtatok kívül, hanem magatokban található! 

3. Csak a Rám koncentrált meditáció hoz boldogító eredményeket! Szándékom 

szerint nem az meditál, aki előkészületlenül kezd bele, hanem az, aki Velem beszéli 

meg, hogy elmélkedésében mit akar átvenni Tőlem. 

4. A szülő-gyermek kapcsolat akkor fejlődik helyesen, ha mindegyik tudja, hogy 

szabadságának határa befejeződik ott, ahol a másiké kezdődik, és éppen ezért sem 

bűnrészességet nem vállal egyik sem, tehát nem engedi, hogy a másik betörjön az ő 

szabadsága területére, és nem vállalja fel a másik felelősségét sem azokért a tettekért, 

amelyeket a másik a saját szabadsága területén tett. 

5. Minden teória annyiban és annak jó, amennyiben és akinek benső békéjét 

elősegíti. 

6. Nem érdemes magasabb fokozatra törekedned. Van egy olyan pénzzel 

kifejezhető, megvásárolható anyagi szint, amely már kiesik az Én hatáskörömön. 

7. Nem ajánlom az ingát, ha Hozzám akarsz fordulni. Az inga arra való, hogy 

tudatalatti világod jelzéseit regisztrálja valahogy. Én pedig csak a tudatos éned által 

tudok hatékony, békét felkínáló tanácsokat adni. Ez magyarul azt jelenti, hogy az első, 

és ezért a legfontosabb kegyelem számotokra a natúra, tehát a józan ész! Az inga ezt 

általában kikerüli. És éppen olyankor kerüli ki, amikor a legjobban a józan eszed 

használatára volna szükséged. 

Az inga tud betegségeket megmutatni, de tud zavaró szellemi erőknek is 

játékszerévé válni. Ezzel számolnod kell! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1260. KERESZTELJEM MEG GYERMEKEMET? 

Kérdező: 

Gyermekemet nem kereszteltettem meg. Ez nagyon bánt. 

Álmomban kisgyermekként jelenik meg, pedig már felnőtt! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Lelkiismereted háborgása jogos, és álmod is ezt érzékelteti, de nem azért jogos, 

mert nem kereszteltetted meg gyermekedet, hanem azért, mert kishitű voltál. Lám, nem 

lett e kishitűségednek pozitív következménye férjeddel kapcsolatban! 

De most már ne keseregj ezen! Az, hogy keresztet rajzoltál gyermeked homlokára, 

és Istennek ajánlottad őt, ezzel megtetted azt, amit meg kellett tenned ahhoz, hogy 

lelkiismereted háborgása elcsendesedjen. 

Az kísértés, hogy a keresztelés elmaradása miatt bánkódol. Nem is lett volna 

értelme megkeresztelni gyermekedet, mivel felnőtt fejjel nem vállalja azt, hogy 

komolyan vegyen Engem! De bízzál! El fog jönni az az idő, amikor ő is Hozzám fog 

térni, és akkor nemcsak szégyellni nem fogja, de egyenesen kívánni fogja a 

keresztséget. 

Gyermeked tehát semmit sem vesztett azzal, hogy nem keresztelték meg akkor, 

amikor még kisbaba volt. Isten senkit sem szeret azért jobban, mert gyermekkorában 

leöntötték a fejét Isten nevében. Isten előtt nem a szertartás a lényeg, hanem a 

magatartás. Minden szertartás csak annyiban fontos, amennyiben le tud pecsételni egy 

Velem kapcsolatos tartalmat, és eszköze lehet annak, hogy valaki közelebb kerüljön 

Hozzám. Amíg valaki nem érez vonzalmat szívében Irántam, addig csak önámítás 

számára, ha vállal szertartásokat. 

Drága Gyermekem! Kishitűségből történt mulasztásodat pótoltad azzal a kis 

kereszttel, amit homlokára rajzoltál. A többit bízd rá! Te már nem felelsz érte! Csak 

magadért felelsz! Amennyiben fiad tudja, hogy nincs megkeresztelve, akkor már a 

többi az ő dolga. 

Adj hálát Istennek, hogy van érzékeny lelkiismereted, és kérd a Szentlélek 

segítségét, hogy a nyomasztó lelkiismeret-furdalásoktól, amelyeket az ősellenség idéz 

elő abban, aki bedől neki, mentsen meg téged, és adjon szívedbe bátorságot ahhoz, 

hogy tanúskodni tudj Isten mellett olyankor, amikor erre lehetőséged van. 

Megáldalak a BÁTORSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1261. KIGYÓGYULHATOK BAJOMBÓL? 

Kérdező: 

Gerincferdülésem gyógyulhat-e? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Elvben minden betegség gyógyítható! De minden gyógyulásnak három feltétele 

van amellett, hogy a betegnek akarnia kell a gyógyulást: 

1. Meg kell tartania a gyógyítók (orvosok, természetgyógyászok) előírásait. 

2. Élő hit arra nézve, hogy a hívőnek minden lehetséges (Márk 9:23), vagyis hinni 

abban, hogy Isten a szeretet körén belül mindenható! 

3. Az a szerep, amelyet magadra vállaltál, mielőtt a Földre jöttél, megvalósítható-e 

az itt és most általad kívánt egészséggel? 

Az általatok karmikusnak nevezett betegségek között vannak ugyanis olyanok, 

amelyek gyógyíthatók, és vannak olyanok, amelyek nem gyógyíthatók. Ezek az 

utóbbiak óriási szeretet-energiát képesek kiváltani mind a betegben, mind a beteg 

környezetében! 

Lelked fejlődése érdekében nem mondhatom meg, hogy hogyan kezeld 

betegségedet, mert pontosan azáltal kerülsz közelebb Hozzám, hogy saját 

erőfeszítéseid által és mellett bízol Bennem! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1262. FONTOSABB A KISFIAM, MINT AZ ÉLETTÁRSAM 

Kérdező: 

1. Kisfiam az első, és nem az élettársam. 

2. Élettársam számára nem mi vagyunk a legfontosabbak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nem szívesen szoktam visszatekintésre kérni senkit, mert nem a múlt a fontos, 

hanem az a jelen, amely a jövő alapja. Most mégis visszatekintéssel kezdem 

mondandómat. 

Neked, mint nőnek, különösen tudnod kellett volna, hogy mennyire nem játék egy 

ember élete. Senki nem lehet próbababája a másiknak. A női ösztön különösen ráérez 

és a legfontosabbnak kell hogy tartsa azt a stabilitást, amely szilárd alap az élet 

továbbadására. Ma korotok egyik legnagyobb tragédiája az, hogy a nők már nem igazi 

nők! Kalandokba bocsátkoztok, mert megbomlott bennetek a Velem való kapcsolat 

szilárdsága. Már nem vagyok elég nektek Én egyedül, s úgy gondoljátok, hogy 

Nélkülem is boldogultok valahogy, ha nem Rám, hanem ingatag férfiígéretre 

alapoztok. 

Meg kell mondanom, hogy csak ingatag emberi ígéret létezik. Egyedül az Én 

ígéretem szilárd! Aki nem Bennem hozza meg életdöntéseit, az homokra épít, és hogy 

kihez hasonló az ilyen ember, azt elolvashatod Máté 7:26-ban. 

Te még mindig valami csodában remélsz, csodában bízol, és nem Bennem! Ha 

Bennem bíznál, már régen igazságban élnél! Az igazság az, hogy élettársad téged 

elhagyott! Te pedig vállalod azt a hazugságban élést, amely ennek ellenkezőjét hazudja 

akkor is, ha a napnál világosabb, hogy hazugság a hozzád fűződő hűsége! 



Drága Gyermekem! Ha Velem élő kapcsolatba akarsz kerülni, akkor le kell vágnod 

magadról azt a holt kapcsolatot, amely csak fertőzi lelkedet és a gyermekeddel való 

kapcsolat légkörét. 

Te a bűnrészességnek egy olyan formáját vállalod, amelyben csak tönkremenni 

lehet földi halandónak. Amikor te arról beszélsz, hogy élettársad a „lelke, a szíve 

mélyén”, akkor csak az ment téged, hogy nem tudod, mit beszélsz. Neki most nincs is 

„lelke, szíve mélye”! Már régen szétroncsolt magában minden mélységet, s ha időben 

nem tudsz határozott lenni vele szemben, akkor téged is magával ránt abba az erkölcsi 

mocsokba, amelyet magában hord. Mert azt az állapotot, amikor valakinek családja 

van, és mások után futkos, azt bizony erkölcsi mocsoknak lehet minősíteni. 

Boldogságot nem lehet boldogtalanságra építeni, csak Rám! 

Nagyon szeretlek, és nagyon sajnállak benneteket, de segíteni nem tudok, amint az 

az apa sem tudott segíteni tékozló fián, aki okosabb akart lenni apjánál, s végül a 

disznók moslékánál kötött ki (Lukács 15:16). 

Drága Gyermekem! Szedd össze magadat, és állítsd végleges döntés elé 

gyermeked apját, mert ha nem teszed, vele zuhansz a kárhozatba! 

Hidd el, távol áll Tőlem minden ijesztgetés, de ha már kérdeztél, Én nem 

hazudhatok neked! Én nem lehetek veled szemben olyan, mint élettársad! Neki kell 

olyanná válnia, mint Én vagyok, tehát szeretetből áldozattá válni tudó élettárssá! 

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem. Az emberi élet nem játék! Az emberi élet 

döntés az Én életem felett, melyet bennetek élek! 

Megáldalak az ERŐ és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

1263. TESTVÉREIMRŐL, MAGAMRÓL 

Kérdező: 

1. Hol döntött testvérem helytelenül? 

2. Verseskötete segíti-e az embereket Hozzád? 

3. Isten szerelmes belém? Szerelmes lehetek Jézusba? 

4. Imáimra szüksége van nővéremnek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha testvéred akarja, akkor ő el tudja mondani neked, hogy hol és miben döntött 

helytelenül az életében. Én nem gyónhatok neked helyette! 

2. Minden embernek önmagának kell eldöntenie, hogy mi és hogyan segítse őt 

Hozzám közelebb. 

Lehet valakiben olyan vágy, hogy segítsen másokon, de ez csak másodlagos dolog. 

Igen, mert a legjobbat, még az Isten emberré levését is lehetett fogadni jól is, rosszul 

is. 

Olyan nincs, hogy valamit csak jól lehet fogadni! Sem egy vers megjelenése, sem 

az Ige megtestesülése nem egy cél elérése által lesz jó, hanem a forrás, a szándék által. 

Az Ige megtestesülésével az történt, hogy megmutatta Isten, mennyire szereti az 



embereket: „Úgy szerette Isten a világot...” Egy vers megjelenésével a vers írója 

megmutat valamit önmagából. Ha szándéka jó, akkor gazdagodik lelkileg. Ha 

szándéka nem jó, még akkor is ártalmas számára, ha ezáltal más gazdagodik! 

3. Arra vagy teremtve, hogy szerelmes légy Istenbe! Isten pedig azért teremtett 

téged Önmagára, mert szerelmes beléd! Úgy szeret téged, mint senkit a világon. Már 

többször mondtam, ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne belőled. 

De nincs kettő, csak egy van! 

4. Imád által minden jó szándékú szellemi lény fényesebbé válik! De ez csak akkor 

igaz, ha nem valami helyett, hanem valamiért imádkozol! Sajnos, az ima lehet 

pótcselekvés is. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1264. FONTOS SZEREPE VAN A MAGYAROKNAK? 

Kérdező: 

Van-e Magyarországnak megkülönböztetett szerepe a második visszatérés 

előkészítésében? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Semmiféle megkülönböztető szerepe nincs országotoknak az Én második 

eljövetelemmel kapcsolatban! Földrajzilag meghatározható országoknak nem adtam 

soha szerepeket. 

Országnak nem, de egy fajnak adtam meghatározható szerepet. Ez a nép ma is 

meghatározható szerepet játszik a világban. Sajnos, nem azt a szerepet, amit adtam 

neki. De hát mindent el lehet rontani a Földön! 

Az Általam kiválasztott faj keretén belül jöttem közétek, és ott éltem le emberi 

alakban, formában isteni életemet. Csak ehhez a fajhoz szólt küldetésem (Máté 15:24)! 

Ez a faj ma is hordja kiválasztottságom pecsétjét, és ez nem változik meg sohasem! 

Elrontani mindent el lehet, de Én nem módosítom döntéseimet a ti szeszélyeitek 

szerint. 

Feltett kérdésedre ma is az a válaszom, ami kezdetben volt. Egyetlen népnek van 

választott, megkülönböztetett szerepe Velem kapcsolatban! 

Az természetesen más kérdés, hogy egyénileg mi a helyzet! Egyénileg mindenkit 

meghívtam arra, hogy vegyen részt második eljövetelem előkészítésében. Téged is 

meghívtalak erre! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1265. TÖNKREMEGYEK MÁSOK MIATT! 

Kérdező: 

Míg másokat segítek, magam tönkremegyek! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bizonyos értelemben mások segítésében csak tönkremenni lehet! Erre gondoltam, 

amikor ezt mondtam: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt (Máté 10:39; Márk 

8:35; Lukács 9:24, 17:33)!” 

Amit viszont soha nem szabad elveszítened, az a benső béke! Ez az Én jelenlétem 

benned! A testi fájdalmakhoz erőt, a lelki fájdalmakhoz hitet adok! Senkit sem 

engedek erején felüli feladatok vállalására anélkül, hogy cirenei Simonként ne állnék 

mellette, és ne hordoznám keresztjét. 

Nagyon fontos számodra, hogy az, amit élő hitnek neveztek, ne kapcsolja ki az 

értelmedet! Ez azt jelenti, hogy aki azt kérdezi, hogy mit adjon, annak azt kell 

mondanod, hogy amit akar, és nem szabad megtiltanod neki semmit! Tehát nem 

uralkodhatsz azon, akit rajtad keresztül gyógyítok! Akinek hatékonyan parancsolhatsz, 

afölött uralkodsz! Neked szabad utat kell adnod mások számára mindaddig, amíg 

valaki rosszat nem akar! 

Életedet el kell veszítened, de ne nehezítsd meg ezt az elvesztést, mert akkor nem 

tudom könnyíteni keresztedet! 

Senki nem lesz nagyobb Előttem azáltal, hogy másoknak előírja, hogy mit 

csináljon az, aki adni akar. Csak azáltal lesz mindenki értékes Előttem, ha szabaddá 

teszi a másik ember döntését! 

Te nem gyógyíthatsz senkit azért, hogy szeretetét kimutatva adjon, de nem 

gyógyíthatsz azért sem, hogy ne adjon! Attól te nem leszel különb, hogy 

megveregetheted válladat, mondván: „Lám, nem fogadtam el semmit, pedig 

felajánlotta az illető”. Nem veregetheted meg válladat, mondván: „Én adtam neki, de 

nem engedtem, hogy ő adjon nekem! Lám én adhattam, de ő nem adhatott!” 

Bizony, drága Gyermekem! Aki kér tőled, annak adj, és aki adni akar neked, attól 

fogadd el. Te csak akkor vállalod felelősséggel az adás törvényét, ha ezt nem 

akadályozod másban sem, ha ez feléd irányul. 

Drága Gyermekem! Szeretnélek mindentől szabadnak tudni téged. Az igazi 

szeretet soha nem állít akadályokat azok elé, akik szeretni, tehát adni akarnak! 

A te benső görcseid, fájdalmaid gyökere éppen az, hogy bár állandóan azt 

emlegeted, hogy szolgáló vagy, a valóságban mégis uralkodni akarsz. Uralkodni akarsz 

a másik adáskészsége felett. 

Ha olyan nagyon azt akarod megvalósítani, hogy semmit nem használsz fel magad 

javára, ám legyen, de akkor se állítsd le mások szeretetének kiáradását! Engedd, hogy 

rád hárítsák a továbbadás terhét azok, akik segíteni akarnak. Magadat is, másokat is 

ámítasz akkor, ha virágokat elfogadsz, de anyagi értékeket nem. Nekem nem kellenek 

sem a te, sem másnak a virágai! Nekem te kellesz! A kapott virágok porhintés azok 

szemében, akik adják. Azt hiszik, hogy letudták adósságukat a szegények felé azzal, 

hogy komoly pénzeket adtak virágcsokrokra, s elhozták neked, hogy azok nálad 

hervadjanak el. 



Drága Gyermekem! Te tudod, hogy mennyire szeretlek! Tudod, hogy Nekem feléd 

nincs nagyobb vágyam, mint az, hogy szívedben az Én békém valóságos legyen. 

Kérlek szeretettel, alakítgasd gondolkodásodat, hogy szíved az Én békém befogadására 

képes legyen. 

Megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1266. AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKRÓL 

Kérdező: 

1. Hol és mikor sérültek meg az értelmi fogyatékosok? 

2. El kell válnom! 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Két fontos dologra hívom fel figyelmedet. 

Az egyik az, hogy az értelmi fogyatékosok maguk választották azt a sorsot, amiben 

most itt a Földön vannak, éspedig nem csupán maguk miatt, hanem azok miatt is, 

akiknek környezetükben növekedni kell a szeretetben, éppen azáltal, hogy velük 

foglalkoznak. 

A másik szempont az, hogy a karmikus sors vonalában lévő rendellenességek nem 

mindig oldhatók fel. 

Mivel nem tudjátok, hogy mikor lehet gyógyulás és mikor nem, ezért számotokra 

marad a reményből élés, illetve a szeretetben való növekedés az értelmi 

fogyatékosokkal kapcsolatban. 

2. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Neked nem is kell azonosulnod senki 

elgondolásával, de igenis hűségesnek kell lenned! A szeretet a Földön nem élvezet, 

hanem áldozat! Lelkének kárát vallja az, aki ezt nem teszi magáévá! 

Neked Velem kell azonosulnod, és ezért minden áldozatra kész kell lenned! 

Az más dolog, ha téged elhagy valaki. De te, amíg az enyémnek tudod magadat, 

nem hagyhatsz el senkit, akihez eddigi életedet kötötted! Nagyon kérlek, ne keress 

kibúvókat, mert csak te fogsz rosszul járni! A példák tömegét hozhatnám fel annak 

igazolására, hogy milyen tragédiákhoz, benső kiüresedéshez vezetett az, amikor valaki 

vállalta az elválást. Nem! Te addig tartozol Hozzám, míg nem ismersz elválást. – 

Ismétlem: Ha téged elhagy valaki, akkor szabadnak tudhatod magadat, de ha nem 

hagynak el, akkor ne hidd, hogy áldásom van rajtad, ha te megideologizálva magadat, 

elhagyod azt, akinek hűséget ígértél! 

Drága Gyermekem! Bízzál jobban az Én erőmben! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1267. ÉLETUNT VAGYOK 

Kérdező: 

Nagyon életunt vagyok. 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Van az életuntságnak egy olyan formája, amely nagyon alkalmas arra, hogy 

valakiben jól tudjak élni. Bár mindenki el tudna jutni erre a szintre! De ez csak akkor 

lehetséges, ha valaki tényleg megunta önmagát! Sajnos, te még nem tartasz itt! 

Az az életuntság, amelyet te magad fölött elhatalmasodni engedsz, valójában nem 

életuntság, hanem az önzésnek, az önmagad túlértékelésének beteges állapota. 

Ha már meguntad volna magadat, akkor nem is törődnél magaddal, s életedet 

mások szolgálatára tudnád rendelni! Ekkor teljesülne az Én vágyam benned! 

Ha meguntad volna magadat, akkor nem törődnél magaddal! Remélem, ez 

világos!?! Téged az önzésnek egy olyan szelleme tart rabságban, amelynek éhségét 

soha nem lehet kielégíteni. Ennek az önzésnek táplálásával valóban kikerülhetsz a 

szeretet minden területéről, és ennek nem megnyugvás lesz a következménye, hanem a 

kárhozatnak az az állapota, amelyben már meghalni sem lehet, mivel a halál utáni 

dimenzióban a kárhozat, a pokol örök! 

Az öngyilkosok a legostobább lényei a világnak, mert nemcsak gyávák, de nem is 

oldottak meg semmit, sőt!, azt próbálják véglegesíteni, hogy ne is lehessen megoldani 

semmit! 

Kedves Barátom! Te nem életunt vagy, hanem egy önmagad által elkényeztetett 

puhány ember, aki ideológiát gyárt magának, melyről lelke mélyén tudja, hogy nincs 

igaza, de mégis elhiteti magával az önmaga által gyártott hazugságot. 

Az önző embereken, akik állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy maguk körül 

forognak, Én nem tudok segíteni. Nem azért, mert nem szeretnék, hanem azért, mert ti 

nem szeretnétek ezt! Te nem szeretnéd átlépni magadat! Te nem szeretnél másért élni! 

Te nem szeretnél Engem elfogadni! Te nem szeretnél olyan boldog lenni, amilyennek 

teremtettelek! De ez még nem elég! Azt sem szeretnéd, ha körülötted bárki is boldog 

lenne! Nem szeretnéd, ha bárki is átlépne téged! Te kitörölhetetlenül akarsz beépülni 

mások tudatába, mint egy Isten! Hát nem vagy Isten! 

Kedves Barátom! Und már meg magad! 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

1268. ÖSSZEGUBANCOLÓDOTT AZ ÉLETEM 

Kérdező: 

1. Visszaestem betegségembe. 

2. Öngyilkossági gondolataim vannak. 

3. Elváltam, s férjem magának akarja gyermekemet. 

4. Anyósom sok gondot jelent. 

5. Mások lelki gondjai nagyon leterhelnek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. A karmikus betegségek kezelése olyan állapotszerű terápiát igényel, amelyet 

naponta meg kell újítani, különben a baj visszajön. 

2. Az öngyilkossági gondolatok semmit nem oldanak meg. Amellett, hogy a 

gyávaság forrását tágítják, még nagyobb lehetőséget adnak ártó erők működésére! 

3. Minden ijesztgetés annyiban hatásos, amennyiben valaki megkötözött állapotban 

van. Szabaddá kell válnod mindentől, mindenkitől. Legalább szándékod ez kell hogy 

legyen! Isten helyét foglalja le lelkedben az – akár gyermek, akár más – akivel 

megkötözött vagy. 

A te esetedben még azt is át kell gondolnod, hogy mennyire jogos az a követelés, 

hogy volt férjednél legyen gyermeked. 

4. Sajnos, minden gyermekéhez erősen kötődő anyós olyan anya, aki nem lett 

szabaddá gyermekétől, s így a különböző ártó erők tudnak uralkodni rajta. Ez 

kétségtelenül nagyon megnehezíti az érintett házastársak életét. Tönkre csak akkor 

tudja tenni, ha valamelyik hátat fordít Nekem. Ilyenkor természetesen tönkremegy a 

házasság. De amelyik fél nem fordított Nekem hátat, az feltétlenül győztesen kerül ki 

ebből a csatából akkor is, ha küzdelem közben sebeket kapott. 

5. A mások lelki problémáival való törődés lehet pótcselekvés, de lehet terápia is, 

vagyis olyan eszköz, amely segít téged abban, hogy lelkileg gyógyulj. Ez akkor 

történik, amikor valóban Értem segítesz másokon. De ezt a szándékot mindennap fel 

kell indítanod magadban! 

Gyermekem! Nagyon szeretlek! Nagyon várom, hogy tisztítsd szándékvilágodat! 

Nagyon várom, hogy vigyázz Rám életedben! Ez feltétele annak, hogy Én is tudjak rád 

vigyázni! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1269. GYÖTÖR A MÚLT 

Kérdező: 

1. Álmomban választanom kell. 

2. Gyötör a múltam, és a cigarettáról nem tudok lemondani. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te már az életben választottál! Engem választottál! Ezt csak azért tehetted, mert 

az Én szeretetem nemcsak megelőzte a te szeretetedet, hanem együtt is volt veled 

eddigi utadon. Azért nem hagytalak el, mert nem a gonoszság, hanem a tudatlanság 

vezetett, és Én láttam lelked mélyén azt a tiszta szándékot, amely mindig melletted 

tartott Engem. 

Az ÚT, amit választottál, az egyetlen ÚT az életre. Több nincs! 

A visszatérő álmaidban válaszd mindig a növényeket. Bármelyiket választod, 

Engem választasz! 

2. A cigaretta kétségtelen, hogy megkötözöttség, és ez ellen is, mint minden 

megkötözöttség ellen, küzdeni kell, de egyáltalán nem kell akkora hangsúlyt tenni erre, 



mint amekkorát te teszel. Amennyire rajtad áll, törekedj arra, hogy másoknak ezzel ne 

okozz problémát! Tehát ne mások kárára dohányozz! Zárt helyiségben, ahol emberek 

vannak, ne dohányozz! Aztán mivel pénzedbe is kerül, ezért te azzal fizeted meg 

szenvedélyed adóját, hogy jobban figyelsz az emberek ilyen irányú érzékenységére, és 

szenveded azt, hogy elfüstölöd azt a pénzt, amivel másokon esetleg segíteni tudnál. E 

két tényből származó pszichikai leterheltség nem szabad, hogy erkölcsivé váljon, tehát 

bűntudatot hordozzon. Éppen elég a pszichikai ár e szenvedély kiegyenlítésére. 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

1270. SOKAT FOGLALKOZOM MAGAMMAL 

Kérdező: 

1. Jó-e a szülő-gyermek kapcsolatom? 

2. Jó a szeretetem? 

3. Miért vagyok fáradékony? 

4. Életfelfogásomról kérdezem a HANG-ot. 

5. Máriáról miért nincs több a Szentírásban? 

6. A te embered az, aki elsőpéntekenként szenved? 

7. Nagyon hiú és önző vagyok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kérdéseid olyanok, hogy magad is tudnál válaszolni rájuk, ha kicsit jobban 

megerőltetnéd magadat. Ezért csak nagyon röviden válaszolok. 

1.Egy kapcsolat akkor jó, ha Belőlem táplálkozik. Semmiféle megkötözöttség sem 

jó. A szabadság a jó! Tehát minden kapcsolat annyiban jó, amennyiben elősegíti azt a 

szabadságot, amelyben Lelkem akadály nélkül működhet bennetek (2Kor. 3:17). 

2. Az szeret jól, aki azt a jót akarja a másiknak, amit Én akarok neki! 

3. Az abnormális fáradékonyság orvosi beavatkozást igényel. A normális fáradtság 

pihenést. 

4. Akkor jó az életfelfogásod, ha életedben abszolút első az Isten, tehát, ha nincs 

második, tehát ha mindig Isten, tehát lelkiismereted dönti el, hogy hogyan vélekedjél 

és mit tegyél. 

5. Máriát még így is nagyon félreértitek. Ne őt agitáljátok, hogy mit csináljon, 

hanem hallgassatok rá, és tegyétek azt, amit mond! Ő viszont nem mondhat mást, mint 

amire Én tanítottalak benneteket. A Szentírásban nem kellett, hogy ezt ismételgesse. 

Most viszont legtöbbször hiába beszél. Nem hallgat rá a világ. 

6. Az Én embereimet nem a szenvedésekről, hanem a szeretetről lehet felismerni. 

Nem attól lesz valaki Előttem hiteles, hogy sokat szenved, hanem attól, hogy nagyon 

szeretett! 

Az más kérdés, hogy a nagyon szeretés miért jár mindig együtt a nagyon 

szenvedéssel. 



7. Ne magaddal, hanem Velem foglalkozz! Magaddal csak annyit, amennyire 

szükséged van ahhoz, hogy Velem foglalkozz! A te érdekedben mondom ezt! 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

1271. FÉRJEM ERKÖLCSI VESZÉLYBE KERÜLT! 

Kérdező: 

Férjem valakinek a hálójába került. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bármennyire szeretlek, nem tudom megtenni, hogy fel ne hívjam figyelmedet 

valamire, amit Én a LÉNYEG-nek tartok. 

Azt írod, hogy oly szépen éltetek eddig. Arra kell rámutatnom, hogy valódi szép 

élet Nélkülem nem lehetséges! Ott, ahol minden jól megy, csak éppen Én nem vagyok 

élő valóság, előbb-utóbb rá kell döbbennetek, hogy a boldogságot összekevertétek a 

bódultsággal! 

Te most felébredtél. Társadnak is fel kell ébrednie kábultságából! Minél később 

fog ez bekövetkezni, annál több szenvedést okoz a bódultsága! 

Arra kérlek szeretettel, hogy nagyon bízzál Bennem! Erőforrás vagyok számodra! 

Szíved békéjét biztosítani tudom, de azt nem tudom megtenni, hogy azok a lelki sebek, 

amelyek már előző bódultságotok idején kezdődtek azáltal, hogy nem lehettem 

abszolút első számotokra, máról holnapra begyógyuljanak. Nem. Ezt nem tudom 

megtenni! 

Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!  « 

1272. JOBBÁ SZERETNÉM TENNI HÁZASSÁGUNKAT 

Kérdező: 

Hogyan tehetem jobbá házasságunkat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egy házasság, és minden olyan életforma, amely egynél több embernek 

magatartását tartalmazza, hordozza, nem javítható meg senki által egyedül. Csak 

közösen! Ez nem baj! Sőt jó! Mivel ennek alapja az, hogy mindannyian felelős 

személyek vagytok. 

Bármilyen közös életformának jósága vagy nem jósága: KÖVETKEZMÉNY! 

Következménye a közös életformában élő emberek magatartásának. 

Ennek az az előnye, hogy senkinek sem kell törekednie a másik megjavítására. 

Elég, ha a másik elviselésére törekszik! Csak önmagát kell megjavítania mindenkinek. 

De erre valóban törekednie kell! Aki ezt megteszi, az mindent megtett. Az Isten nem 

kíván tőle többet!, tehát béke kell hogy legyen annak szívében, aki ezt megteszi! Ha 



nincs békéje annak ellenére, hogy ő mindent megtett, akkor azért nincs, mert nem azt 

akarja tenni, amit tennie kell, hanem uralkodni akar a másikon. 

Kérdésedre tehát a válaszom ez: Tégy meg mindent azért, hogy Velem élő 

kapcsolatban maradj. A többit bízd Rám! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1273. JÉZUS AKARJA A BUDDHIZMUST? 

Kérdező: 

1. Jézus ajánlja a buddhizmust? 

2. Fontos a megvilágosodás? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Ha Én bármit is ajánlanék Magam helyett, akkor azt ismerném el, hogy van 

Nálam különb irányzat, mely ha nem is a maga teljességében, de bizonyos részletében 

felülmúl Engem. Mivel ilyen irányzat nincs, és nem is lesz soha, ezért, ha valóban 

szeretlek benneteket, márpedig halálosan szeretlek benneteket, akkor Magam helyett 

senkit nem ajánlhatok. 

Minden irányzatból, így a buddhizmusból is ki lehet mazsolázni olyan 

gondolatokat, gyakorlatokat, amelyek, mint eszközök, alkalmasak arra, hogy közelebb 

kerüljetek Hozzám, de az csak azért lehetséges, mert ezeknek magjai Nálam is 

megtalálhatóak, sőt, Tőlem származnak! 

Nem képtelenség, hogy Tőlem származzon valami, még mielőtt a Földre születtem 

volna, mert az Én Földre születésemmel az a tökéletes ember jelent meg közöttetek, 

akinek eljövetelét, többé-kevésbé mindenben, ami és aki emberi, előre jelezte. 

Én nem rendkívüli embernek születtem, hanem rendes embernek! És minél 

emberibb ember valaki, tehát minél rendesebben, minél normálisabban ember, annál 

inkább Én vagyok ő! 

Amennyiben tehát a buddhizmus által emberségedet, az önzetlen, szeretetben élő 

emberségedet tisztítod és erősíted, annyiban Velem találkozol! 

2. A megvilágosodásnak van egy alternatívája. Ez az újjászületés! Azért ezt 

emlegettem az evangéliumban, mert ez, az elérési út tekintetében, sokkal egyszerűbb, 

átélésében pedig messze felülmúlja azt, amit ti megvilágosodásnak neveztek. 

Elérése azért egyszerűbb, mert csupán hinni kell, hogy van, és kérni kell 

állhatatosan mindaddig, amíg valaki meg nem kapja. És azért magasztosabb, mert 

általa nemcsak új élet kezdődik abban, aki ezt átélte, de Lelkem irányítása alá is kerül 

annyira, hogy állapotszerűen boldog embernek éli meg magát! Tehát nemcsak tudja, 

hogy ő Isten gyermeke, hanem bizonyos értelemben élvezi is ezt! Így van ez akkor is, 

ha a látszat ellene mond ennek! Tehát akkor is, ha az illető körülményei mostohábbnak 

tűnnek, mint másoké! 

Kérd állhatatosan az újjászületés kegyelmét (Lukács 11:13)! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



1274. HOL A SZERETNI TANÍTÁS HELYE? 

Kérdező: 

1.A szeretni tanítás milyen tárgykörben értendő? 

2. Egyik álmomban kardvirágok jelentek meg, a másikban egy égő ház. 

HANG: 

 » Drága Gyermek! 

1. Nincs az életnek olyan területe, amely ne éhezné a szeretetet! Ezért minden 

lehetőséget, alkalmat, amelyet felismersz, fel kell használnod arra, hogy tanúságot tégy 

arról, hogy mindent lehet szeretetben intézni! 

E magatartásod ad majd lehetőséget arra, hogy tanítás, tanúság formájában is 

igazold magatartásodat. 

2. Mindkét álmod eredményében ugyanazt jelzi számodra. 

A földi élet kemény harcot jelent. E harcnak következménye az, hogy ellensége 

lesz az embernek saját házanépe! 

Drága Gyermekem! Sebeket szükségszerűen kapnak azok, akik harcolnak. De nem 

szabad, hogy ezek elriasszanak! Nem szabad, hogy ezek a sebek gyengítsék benned a 

végső győzelem reményét! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1275. IMA- ÉS GYÓNÁSPROBLÉMÁIM VANNAK 

Kérdező: 

1. Gyónási problémáim vannak. 

2. Ima-problémáim vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1.Részben igazad van a gyónással kapcsolatban. Azért csak részben, mert bár maga 

a szertartás nem tesz senkit jobbá, mégis pszichikailag biztonságot ad afelől, hogy Én 

benned élek. 

Ne feledd! A ti egyházatoknak törvénye a gyónás gyakoriságával kapcsolatban így 

szól: „Bűneidet minden esztendőben meggyónjad...” Tehát nem szükséges túl gyakran 

ájtatossági gyónásokat végezned. 

Fontos azonban az, hogy mindennap végezz lelkiismeret-vizsgálatot akkor is, ha 

rendre visszaesőnek éled meg magadat. Amint a kilőtt rakétának szüksége van 

pályamódosításra, hogy célját elérje, úgy nektek is szükségetek van erkölcsi 

pályamódosításra, vagyis napi önvizsgálatra. E nélkül hűség helyett megalkuvások 

hálójába kerültök. 

2. Imáid azért nem tudják lekötni kellőképpen figyelmedet, mert nem a te imáid. A 

kötött imák olyan imaszövegek, amelyek ugyan nagyon szép és gazdag tartalmat 

hordozhatnak, de mégsem annak imája, aki mondja, hanem azé, aki azokat kigondolta! 



Ha saját szavaiddal beszélsz Hozzám, akkor nem tudsz nem odafigyelni arra, amit 

mondasz! Lehet, hogy az így elmondott szavaid számodra nem elég szépek, de Nekem 

mégis sokkal kedvesebbek, mint kötött imáid, mert ezekben benne van a szíved, míg a 

mások által kigondolt szövegek csak részben tudják figyelmedet ébren tartani. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!  « 

1276. JÓ A FORRÁS, AMI TÁPLÁL? 

Kérdező: 

1. Hiteles a bennem megszólaló HANG? 

2. Munkám – masszírozás – tetszik Istennek? 

3. Elhivatottság érzése van bennem. Jó forrásból jön ez? 

4. Van el nem mondható beavatottságom? 

5. Képes vagyok megszállottságot megszüntetni? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Gyakran szólok benned, és gyakran szólnak hozzád olyan segítő szellemek, akik 

nemcsak a te javadat, hanem általad mások lelki javát is elő akarják mozdítani. De 

körülötted is, mint minden földi haladó ember körül, szemtelen szellemek is 

ólálkodnak, és azon vannak, hogy becsempésszék gondolataikat az agyadba. 

Ha naponta kéred angyalaim segítségét, akkor ez olyan lesz számodra, mint amikor 

valaki bekeni magát szúnyogirtóval. Dönghetnek körülötte a szúnyogok, de nem 

fognak rászállni. Így angyalaim, ha kéred őket, úgy átjárnak, úgy körülfognak, hogy 

ártó erők érdemben nem juthatnak hozzád. 

A benned megszólaló HANG hitelességét végső soron a gyümölcséről ismerheted 

és mérheted fel. Ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van. 

2. Minden munka: ESZKÖZ! A CÉL a szeretni tanítás! 

3. Elhivatottságod érzése jó forrásból ered. Arra viszont ügyelned kell, hogy nem a 

nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak, nehézségeinek, problémáinak 

elviseléséhez kell a komoly felkészültség! Az igazi elhivatottság nem produkálni, 

hanem naponta Engem befogadni, Általam áldozatos szolgálatban szeretni akar! 

4. Mindenkinek van el nem mondható beavatottsága. Ez azt jelenti, hogy mindenki 

a nagy egésznek lényeges része, s ilyen értelemben senki nem tudja átfogni a maga 

teljességében saját szerepét. De ez nem is feladata senkinek! Ez az Isten feladata 

bennetek. Ez a beavatottság azonos Isten teremtő aktusával bennetek! 

Van aztán egy olyan beavatottság, amelyet Lélekkeresztségnek szoktatok nevezni. 

Ebben hinnetek kell, és ezt kérnetek kell (Lukács 11:13)! Ez a beavatottság nagyon 

fontos! E nélkül nem szentelhető meg az emberi élet! Erre hivatkoztam 

mennybemenetelem előtt (Lukács 24:49)! 

5. Azért is élek benned, hogy általad is kiűzzem a gonoszt életetekből! 

Ima és böjt! Aki az Én erőmmel önmagából kiűzte a gonoszt, az elvben legyőzte a 

világot! Tehát gyakorlatban is megvan hozzá az ereje, mivel ez az erő az Én erőm, és 



ha Én valakiben otthont találok Magamnak, akkor természetes, hogy nem hagyom 

Magamon kívül az erőmet! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1277. IGAZI GYILKOS AZ ÖNGYILKOS? 

Kérdező: 

1. Aki öngyilkos, az elkárhozik? 

2. Következő életemben rosszabb lesz a sorsom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1.Aki tudatosan megszünteti földi életét, az okosabb akar lenni Istennél, és 

gyávább, mint egy nyúl. Természetes, hogy iszonyatos sors vár reá! 

2. Mivel egy tudatosan előkészített és végrehajtott öngyilkosság azt igazolja, hogy 

az illető megszegte azt az ígéretét és elhatározását, amelyet még születése előtt Előttem 

tett, ezért csak rosszabbul járhat e tette által! Önmagamnak mondanék ellent, ha nem 

így lenne. Az ilyen öngyilkos gyáván menekül attól, hogy problémáit Velem és 

Általam megoldja. Nemcsak gyáva, de gonosz is, mivel Tőlem menekül! 

Más eset az, amikor valaki bizonyos körülmények következtében nem felel 

tetteiért, és így lesz öngyilkos. (Volt, aki kínzói elől kiugrott az emeleti ablakon, és így 

lett öngyilkos.) 

Amit világosan tudnod kell, az az, hogy Én, aki az ÉLET vagyok, meggyalázottá 

válok abban, aki tudatosan megöli magát. 

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért amikor a legnagyobb jó, tehát Én romlok 

el valakiben, hát ez bizony a poklok pokla! 

Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

1278. URAM, KÖVETNI AKARLAK! 

Kérdező: 

Uram! Téged akarlak követni, de nem látom tisztán, hogy élettársammal kapcsolatban 

mennyire kell végleg felszámolnom mindent? Szándékod szerint akarok fejlődni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Senkitől nem kívánok lehetetlent! Azt viszont kívánom, hogy mindenki lássa 

tisztán azt a célt, amelyet meg kell céloznia! Bizonytalan lelkiismerettel nemcsak nem 

tanácsos dönteni, de kifejezetten NEM SZABAD! TILOS! 

A cél mindenképpen Én vagyok. Bármilyen messze is van valaki Tőlem, ha Felém 

fordult, akkor már el is indult Felém! Azok a külső körülmények, amelyek úgy tűnnek, 

hogy akadályozzák a Velem való kapcsolat elmélyítését, apró részleteiben feltétlenül 

legyőzhetők. Nem kell tehát mindent azonnal, csak azt, amit lehet! 



Mindennap meg lehet tenni azt, hogy valaki szánjon Rám fél órát, s beszélje meg 

Velem az életét, és azt a napot, amely éppen előtte áll. 

Ne higgyetek, és főleg ne építsetek emberi ígéretekre! Mindenkinek magának kell 

megtalálnia azt a megoldást, amely mindaddig helyes, amíg Velem erősíti a 

kapcsolatot. 

Én senki helyett nem gondolkodhatom és nem dönthetem el, hogy itt és most mit 

tegyen úgy, hogy felelősséget vállalnia ne kelljen. Amikor a lelkiismereteden keresztül 

szólok, akkor feltétlenül érzed, hogy szabad vagy, s éppen ezért lehet igazi szeretetnek 

nevezni azt az áldozatot, amelyet lelkiismereted szavára vállalsz. A külső és belső 

kényszer szükségszerűen és mindig embertelen, mert nem teszi lehetővé az 

érdemszerző szeretet megnyilvánulását, mivel ennek feltétlen feltétele a 

SZABADSÁG! 

Tanácsot kérhetsz Tőlem is, másoktól is. De döntened neked kell! 

Ha egyszer látod, hogy élettársad nem partnered abban, hogy Hozzám közelebb 

kerülj, akkor ennek a felismerésnek tudatában kell venned a Hozzám, Felém mutató 

irányt! Ezen az úton a részletek kidolgozása nem az Én feladatom, hanem a tiéd! Arról 

légy meggyőződve, hogy Én senkit nem hagyok magára, aki szeretni akar Engem! 

Engem el lehet hagyni, de Én nem hagylak el soha benneteket! 

Nagyon szeretlek! Részemről ezek a szavak olyan teremtő erővel rendelkeznek, 

hogy te az Én szeretetem által létezel! 

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!  « 

1279. FÉRJEM MEGCSALT 

Kérdező: 

Férjemnek rajtunk kívül más családja is van. Emiatt nem élünk együtt. Beadtam a válópert. 

Jól tettem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden probléma megoldását mindenkinek napi szinten kell vállalnia (Máté 6:34). 

Ez annyit jelent, hogy bár, vagy éppen mert az örökkévalóság nézőpontja irányíja azt, 

aki engedi, hogy benne éljek, nem szabad engednie, hogy álmokba ringassa magát az, 

aki rendben akarja tartani az életét! 

Az nem jó, ha bárki is nyomoz valaki után! Nem jó, mert siettetni akar valamit, 

ami még nem érett be, ami még nem forrta ki magát, ami még nem kínálja fel az 

ésszerű megoldást. Csak annak tudom felkínálni a reális megoldás kulcsát, aki nem 

szalad előre, akit nem a minden áron vezet! 

Jelen lelkiállapotod vergődésének egyik oka az, hogy tisztán akartál látni a ködben 

is. Ez nem jó! A szívbékének megteremtéséhez csak akkor tudtok eljutni, ha 

megtanultok várni! Csak a türelem igazolja azt az önfegyelmet, amely nem kívülről 

indul el befelé, tehát a megoldás felé, hanem belülről kifelé, tehát miután bensőleg 

kitisztult. 



Bizony, drága Gyermek! A ködnek nem vagytok urai! Csak az, aki meg tudja 

várni, hogy a köd fölszálljon, csak az tudja meglátni azt az utat, amelyen elérheti célját 

a földi vándor! 

Hidd el, nagyon szeretlek, és nagyon együtt szenvedek veled, de meg kell 

mondanom, hogy bár megfelel a valóságnak az, amit leveledben írtál, vagyis az, hogy 

a hited miatt humánus voltál, de ehhez a hithez Nekem nem sok közöm van! És nem is 

nevezhető igazán humánusnak az olyan magatartás, amely homokot szór egy sebre 

csak azért, hogy azt ne kelljen látnia! 

A különélés, az elválás forrása nem benned van, ezért ne is legyen lelkiismeret-

furdalásod. Aminek viszont oka voltál, annak következményeit éppen elég 

szenvedned! 

Ha hited nem vallásoskodásban merül ki, hanem a Velem való élő kapcsolatot 

jelenti, akkor erőm mindig rendelkezésedre áll, s idegileg feltétlenül helyre tudod tenni 

magadat. De a megoldás nem megy máról holnapra. A földi élet olyan terület, ahol a jó 

megteremtése időigényes! Ha nem így lenne, akkor a földi élet értelmét veszítené, mert 

ti mindannyian azért jöttetek le a Földre, hogy arra áldozzátok időtöket, ami a jó 

megteremtését célozza, vagyis szívetek békéjét meghozza! 

Sajnos, az egy szellemi, lelki sötétség, amely természetesnek tartja azt, hogy egy 

gyermek felnevelésére időt kell áldozni, önmagatok megnevelésére viszont alig 

fordítotok időt. Ezt a sötétséget csak az Én valós jelenlétem átélésével tudjátok 

eloszlatni, mert Én éppen azért jöttem közétek, hogy a ti életetek VILÁGOSSÁGA 

legyek! Ez a VILÁGOSSÁG világít, de nem kényszeríthet senkit arra, hogy kinyissa 

szemét. A legragyogóbb világosság mellett is sötétben jár az, aki csukott szemmel jár! 

Gyakorlatilag arra kérlek, hogy imáidban ne a kötött szövegekben keress végleges 

megoldást, mert a kötött szövegekben találhatsz ugyan szárnyakat, melyeket magadra 

csatolhatsz, de az erőt, hogy ezeket a szárnyakat a lélek szárnyalására föl is tudd 

használni, csak szíved, élő hited Felém fordulásában tudod elérni! 

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1280. FEJLŐDNI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Mi a feladatom? 

2. Hogyan tudok segíteni magamon és másokon? 

3. Barátommal van-e közös feladatunk? 

4. Fiamnak tudok-e segíteni? 

5. Mit kell tennem, hogy fejlődjem? 

6. Részt vegyek-e az angyalokkal való kapcsolatfelvételen? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Eddig már tizenegy kötetet juttattam el hozzátok gondolataimból. 

Szomorúsággal tölt el, hogy annyi fölösleges dologra fordítotok idő- és anyagi 



áldozatot, s e kötetek bizonyos része ott porosodik médiumom szobájában. E kötetek 

tömegével szolgáltatják a választ szinte miden kérdésedre. 

Kérdéseidre válaszaimat most tömör mondatokban foglalom össze. Ha bővebb 

információt akarsz kapni, akkor olvasd el az eddig megjelent HANG-könyveket. 

Tömör válaszaim így hangzanak: 

1. Feladatod a szeretni tanítás! 

2. Imával és tanulással tudsz segíteni magadon és másokon is! 

3. Azzal van közös feladatod, aki Hozzám segít!, vagyis szíved békéjét segíti. Az 

segíti szíved békéjét, aki vállalja a nyilvánosságot! 

4. Csak magadon tudsz segíteni! Aki Hozzám tarozik, az sokat tud meríteni 

azoknak az életéből, akik Hozzám tartoznak! Ismétlem: Csak magadon tudsz segíteni! 

Szabaddá kell válnod mindenkitől! Akivel meg vagy kötözve, az akár tárgy, akár 

személy, az Én helyemet foglalja el, bitorolja benned! 

5. Fejlődésedet az biztosítja, ha reggeli imádban megbeszéled velem az előtted álló 

napot (Máté 6:34). 

6. Bármiben részt vehetsz! Ha benned élek, akkor úgyis észre fogod venni, ha 

valahol eltávolítanak Engem tőled. Nincs más ÚT, IGAZSÁG, ÉLET, CSAK ÉN! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1281. JÓ HALLANI A HANGOT! 

Kérdező: 

Örömmel hallom a HANG hangját! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha tudnátok, hogy milyen öröm számomra, amikor Hozzám fordultok élő hittel! 

Én nagyon szeretek ADNI ÉS MINDIG CSAK ADNI! Adni akarom azt, ami 

számotokra békémet biztosítja, tehát adni akarom mindig MAGAMAT! 

Nincs olyan problémád, ami az Én problémám is ne volna, nincs olyan örömöd, 

ami az Én örömöm is ne volna, nincs olyan szenvedésed és nincs olyan szeretetvágyad, 

ami az Én szenvedésem, az Én szeretetvágyam is ne volna! Nem tudsz olyan szépet és 

jót elgondolni magadról, amit Én felül ne múlnék, és nem tudsz olyan boldogságot a 

legmerészebb fantáziádban sem elképzelni, amit Én messze túl ne szárnyalnék! Csak 

azért kérhetlek, hogy Értem élj, mert Én érted élek, csak azért mondhatom, hogy merj 

áldozattá válni Értem, mert Én már áldozattá váltam érted, csak azért kérhetem, hogy 

bízzál Bennem, mert már sokszor és sokféleképpen bizonyítottam, hogy Bennem nem 

lehet csalódni! 

A földi élet dimenziói képtelenek keretbe fogni irántad való szeretetemet! Ezért 

nem csip-csup földi, hanem végtelenbe nyúló, egyre növekvő és soha meg nem szűnő 

égi boldogságra hívlak, és ennek foglalóját már itt és most a földi életben is, mint 

piciny sugarát a mérhetetlen napsugárnak, éreztetem veled szívedben. 

Ez hát a személyre szóló üzenetem számodra. 



Megáldalak a BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1282. UJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e? 

2. Váltakozó arcú Jézus-szobrot láttam. 

3. Szeretnék bővebbet tudni a nyelveken való imáról. 

4. Egy tibeti szokásról kérek véleményt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1.Előkészületi stádiumban vagy. Légy türelmes! Akit annyira előkészítenek 

angyalaim, mint téged, az ne nyugtalankodjék! Olyan bizonyosságot fogsz kapni, ami 

kétségtelenné teszi a Tőlem kapott szerepedet. De még ha meg is érkezik e szerep 

látása, akkor is hangsúlyt kell tenned a türelemre, mert szereped további 

kibontakozásához ez szükséges lesz. 

Te már újjászülettél, de Lélekkeresztségben még nem részesültél. Erre készítenek 

most fel téged angyalaim. 

Az újjászületés az Én életem egyértelműsége benned. A Lélekkeresztség pedig az 

Istentől kapott szereped lepecsételése és képességeid karizmává finomítása lesz. Mint 

tudod, az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. 

2. A Jézus-szobor különböző emberi arccá válása arra figyelmeztet, amire 

következtettél. Tehát törekedned kell minden emberben Engem szolgálni. Ez akkor 

valósul helyesen, ha úgy segítesz másokon, ahogy azok rászorulnak. Én mindenkiben 

benne vagyok rászoruló módon! Amiben valóban rászoruló valaki, abban Én vagyok a 

rászoruló. E téren bölcsen kell használnod az Általam felkínált két fegyvert: légy okos 

és óvatos! 

3. A nyelvek imát imává a szándék teszi. Ha átadod Lelkemnek, aki benned él, 

nyelvkészségedet, és vállalod, hogy értelmetlen szótagok halmaza hagyja el ajkadat, 

akkor benső felszabadultságot ad neked a nyelveken szólás. Aki nyelveken szól, az 

önmagát építi (1Kor 14:4). Aki nem a Lelkemnek odaadott szándékkal teszi ezt, az 

bizony játékszerévé válhat szemtelen szellemeknek! Ha tehát te olyan gondolattal adod 

át nyelvkészségedet Lelkemnek, hogy amíg te mozgatod a szádat, forgatod a 

nyelvedet, és hangot adsz ki, addig a Szentlélek tegyen az ilyen beszédeddel azt, amit 

akar, akkor jól imádkozol nyelveken, és beteges gátlások oldódnak fel benned. A 

nyelvima nem erőlködés, nem feszültség eredménye, hanem gyermeki módon önfeledt, 

fellazult ráhagyatkozás Isten szent Lelkére az ilyen értelmet kikapcsolt „beszéd”-

állapotban! 

Csak ajánlani tudom mindenkinek az ilyen tiszta szándékkal, Lelkemre 

hagyatkozással mondott egyéni imát! 



4. Minden nép életében és minden kultúrkörön belül vannak olyan hagyományok, 

amelyek alkalmasak arra, hogy kinyíljanak Felém azok, akik fejlődni akarnak. De ha 

egy hagyomány lemerevül, akkor több a hátránya, mint az előnye. 

Az általad említett tibeti választás közelebb áll Hozzám, mint a ti 

pápaválasztásaitok! De egyik sincs Ellenemre! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1283. FURCSÁN HATOK ÉS HATNAK RÁM! 

Kérdező: 

1. Hagyjam abba a gyógyító kezelést, ha egy idő után nem tapasztalok gyógyulást? 

2. Vannak, akik lesátánoznak, s így gátolják, hogy gyógyítsak. 

3. Vannak, akik elálmosodnak nézésemre. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Semmi jó szándékú cselekedetet nem szabad abbahagyni mindaddig, amíg Én 

erre belülről jelzést nem adok. Az Én jelzéseim általában természetes módon 

jelentkeznek. 

Minden kérő imára áll, hogy addig kell kérni, amíg vagy meghallgatásra talál, vagy 

felkérem a kérőt, hogy hagyja abba, mert más a tervem, mint ő gondolja. Tehát a 

gyógyítást is csak akkor szabad abbahagyni, ha ez szívbékét eredményez, és nemcsak 

benned, hanem a betegben is! A kérésnél az állhatatosság legalább olyan fontos, mint 

az áhítatosság, tehát a tiszteletteljes odafigyelés! 

2. Aki Hozzám akar tartozni, annak vállalnia kell, hogy sorsomban osztozni fog! 

3. E kérdésedre most sem adok választ. Ez nem tartozik rád. Ezzel nem kell 

különösebben foglalkoznod! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1284. TALENTUMOKRÓL, SZENVEDÉLYBETEGSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. Hogyan ismerhetem föl a talentumaimat? 

2. Hogyan lehet szenvedélybetegségből kigyógyulni? 

3. Halottaimról kaphatok-e üzenetet? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Mivel a talentumok nem képességek, hanem lehetőségek, ezért nem kell és nem 

is lehet külön megtanulni azt, hogy ezeket hogyan lehet észrevenni. A lehetőségeket 

tehát nem tudni kell, hanem a lehetőségekkel ÉLNI kell! Minden nap egy talentum, 

egy lehetőség arra, hogy dönts Mellettem! Az vétkezik mulasztással, aki nem törődik 

talentumaival, nem él lehetőségeivel annak érdekében, hogy szeressen és szeretni 

tanítson másokat is. 



2. Nincs általános recept a szenvedélybetegségekre. Ahány szenvedélybetegség és 

ahány szenvedélybeteg, annyi terápia, annyi gyógymód. Van amikor kifáradásban, van 

amikor pihenésben, van amikor szellemileg elfoglalt koncentráltságban, van amikor 

imában, van amikor a magányban, van amikor társaságban lehet megszabadulni a 

szenvedélybetegségektől. Ami soha ki nem hagyható, az a tudat, hogy Nekem 

fontosabb, hogy valaki az Enyém, mint az, hogy az illető milyen! Hacsak félszívvel is 

Enyém valaki, az már nem lehet egész szívvel az ördögé! Nem a langyosságra 

gondolok, hanem a gyengeségre! 

Ha ismernétek szeretetem boldogító erejét! Megismerhetitek, csak használjátok ki 

azokat a lehetőségeket, talentumokat, amelyeket naponta kínálok felhasználásra! 

Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1285. TÖNKREMENT ÉLETEM! 

Kérdező: 

Darabokra törött életemet hozom a HANG elé. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Valóban nagy mestere voltál annak, hogy elérd ezt a mostani állapotodat. 

Jól informáltak, van most országotokban egy médiumom, akit felhasználhatok arra, 

amire te kérted őt. Vagyis rajta keresztül tudok olyan utat, kiutat mutatni, amely 

értelmet ad életednek. De mindjárt az elején jól jegyezd meg: az a békés, meleg otthon, 

ami után te vágyakozol, az NINCS! Se neked, se másnak! A földi életben csak ti 

szoktatok bohóckodni öröklakás, békés otthon, nyugodt élet, stb. kijelentésekkel. 

Tudom, mit beszélek! Istállóban születtem, akasztófán végeztem, és e kettő között 

elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai vannak, a madaraknak fészkük, de nekem 

nincs hová fejemet lehajtsam (Máté 8:20)! 

Ismerem hát a földi poklot legalább úgy, mint bárki közöttetek. De van egy óriási 

különbség közöttünk. Én nem kerestem a kiskapukat annak érdekében, hogy 

bódultságba kerüljek! Te rendre ezt teszed. Vajon mennyi és mekkora pofont kell még 

kapnod, hogy felébredj bódult álmaidból? Mikor fogod már egyszer felfogni azt, hogy 

a boldogságot nem lehet megtalálni ott, ahol azt valaki elveszítette! A boldogság nem 

anyag, nem pénz, melyet ott kell keresned, ahol kiesett a zsebedből! 

A boldogság, tehát a benső béke, csak Tőlem vehető át! E téren nincs konkurencia! 

E téren az árat Én szabom meg! Aki Engem összekever nyomorult, erkölcsileg 

megrokkant emberekkel, s azokra támaszkodik Helyettem, azon az Isten sem tud 

segíteni! 

Csak Nekem van jogom arra, hogy azt kérjem, adjatok mindent Nekem! Mert csak 

nálam igaz az, hogy a mindent-adás következménye a mindent-birtoklás! Aki nem 

Nálam keresi önmagát, az úgy veszít el mindent, hogy születhet majd újra, de akkor 

még keservesebb élet gondjai fognak nyakába zuhanni. 



Te, mielőtt a Földre születtél, nagyon önfejű voltál. Hiába kértek angyalaim, hogy 

ne vállald azt a karmikus sorsvonalat, amelyet vállalni akartál. Figyelmezettek, hogy 

nagyon nehéz lesz kimásznod belőle. Te bíztál magadban! Nem hallgattál a jó szóra. 

Ment le innen segítség! Volt, aki anyjául választott téged, mert segíteni akart, de te 

nem vállaltad őt. Visszaküldted! Akartunk mi segíteni rajtad, de annyira lezárt voltál, 

annyira csak abban bíztál, amit te ötöltél ki jónak magadnak, hogy tehetetlenek voltunk 

veled szemben. 

Pedig már előző földi életedben megtanulhattad volna, hogy mennyire tehetetlen 

az, akinek olyan gyermekeket kell nevelnie, akik önfejűek, és nem hallgatnak a jó 

szóra. 

Igen. Előző életedben nevelőnő voltál, és erkölcsi magatartásoddal sok gondot 

okoztál a ház lakóinak. Ugyanakkor sok gondot okozott neked az a két gyermek, akik 

nevelésedre voltak bízva. És mert nem értetted meg őket, azt akartad, hogy belülről 

kapj választ arra, hogy miért olyanok ők, amilyenek! Mielőtt megszülettél, azért 

engedtünk kérésednek, mert vezekelni is jöttél előző életedért. Amit vállaltál akkor, azt 

most megkaptad! 

Drága Gyermekem! Nagyon fontos volna az eddig megjelent HANG-köteteket 

elolvasnod! Ennél kevesebb gyógyszer neked nem használ. Tudom, anyagi problémáid 

vannak. Médiumom küldeni fog neked karácsonyi ajándékként egy sorozatot. Az lesz 

az ára, hogy elolvasd őket! 

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretnélek megajándékozni azzal a boldogsággal, 

amire teremtve vagy! 

A fenti sorok nem tűnnek olyanoknak, amelyek sebeket tudnának gyógyítani, de 

ezek nem is erre valók elsősorban. Mire valók hát? Arra, hogy ráérezz: a valódi 

szeretet csak igazságban, a valódi igazság csak szeretetben tud helyesen 

megnyilvánulni. 

A neked való orvosságot a HANG-kötetekben fogod megtalálni! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1286. JÖVŐMRŐL, EGY ROKONOMRÓL 

Kérdező: 

1. Vállalkozásom sikeres lesz-e? 

2. Egyik rokonom mikor tér meg? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Hidd el, Isten valóban szabadnak teremtett minden szellemi lényt, tehát minden 

embert is! Ezzel együtt jár az, hogy minden vállalkozásban annyi bizonytalansági 

tényező van jelen, hogy a szó szoros értelmében Isten sem tudhatja azt, ami nincs, 

tehát azt, ami még csak ezután fog különböző emberek lelkében döntésre kerülni. 

Egy vállalkozás mindig rizikó! Felelőtlenség volna Részemről olyasmiről, ami 

bizonytalan, azt állítani, hogy biztos. A világ rendje nem olyan, hogy minden már 



eleve előre eldőlt, és akinek nagyobb az esze, az mindent már előre jobban felismer. 

Bizony vannak előre fel nem ismerhető dolgok. Az Isten mindent tudása nem azt 

jelenti, hogy csak az lehet, amit tud, hanem azt, hogy azt tudja, ami lehet! Olyan 

jóslásra pedig nincs szükséged, hogy előre elmondjam neked, ha minden összejön, 

akkor jól fog a vállalkozásod alakulni, ha nem jön össze, akkor nem. Erre nincs 

szükséged, mert ezt te is tudod. Te azt szeretnéd tudni, hogy jól jönnek-e össze a 

dolgok. Hát azt Én is szeretném tudni! Azt bizton állíthatom, hogy ami Rajtam áll, 

abban hiba nem lesz. Rajtam viszont csak az áll, hogy minden körülményben 

biztosítsam számodra a lehetőséget arra, hogy szívedben békét hordozz. De ezzel a 

lehetőséggel lehet nem élni, és akkor nem lesz benned béke, bármennyire is szeretném, 

hogy az legyen. 

2. Pontosan ez áll rokonodra is. Az egészen biztos, hogy egyszer ő is ráébred arra, 

hogy boldog csak Velem lehet. De azt, hogy ez mikor fog bekövetkezni, meg nem 

mondhatom, mert ennek feltételei vannak, és ez szintén az ő szabad döntésére van 

bízva. 

Drága Barátom! Arra kérlek szeretettel, hogy mindennap kérd reggeli imádban 

magadra áldásomat. Ha hiszel Bennem, és Értem teszed azt, amit tenni akarsz, akkor 

szívedben mindig ott lesz az Én békém! Itt a Földön ennél nagyobb boldogsága 

senkinek sem lehet! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1287. SEGÍTENI AKAROK MÁRIÁNAK 

Kérdező: 

Hogyan segíthetek Máriának? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az egész világ számára nagyon megszívlelendő volna feltenni e kérdést! Anyám 

mindent elkövet, amit egy égi édesanya csak megtehet, hogy segítséget kérjen tőletek 

ahhoz a misszióhoz, amelyet ő vállalt azzal, hogy rendre megjelenik a Föld különböző 

pontjain. 

Óriási veszélyben van a Föld! Ami Jugoszláviában történt, az csak halvány előjele 

annak, ami vár rátok, ha nem hallgattok Anyámra! 

Úgy segíthettek Máriának, ahogy Ő segít Nekem! Küldetést vállal! Küldetésének 

tartalma pontosan az, amit Én az evangéliumokban elmondtam nektek! Pontosan az, 

ami a HANG-kötetek tartalma! 

Szó sincs ijesztgetésről! Egyszerűen arról van szó, hogy a világtörténelem nagy 

egészét egységben a Földről nem lehet átlátni. Innen viszont igen. Mária ezért, a nagy 

egészet egységben látva, látja annak a bűnáradatnak a következményeit is, amit ti a 

legjobb szándék mellett sem láthattok. Arra hívja fel tehát a figyelmeteket, hogy 

higgyétek el, amit lát, azt jobban látja, mint ti, s ezért sürgeti a megté-rést, amíg erre 

lehetőségetek van a Földön! 



Ha tehát segíteni akarsz Máriának, akkor lelked iránytűjét az örökkévalóság 

irányába állítsd be. Értéknek azt értékeld, aminek az örökkévalóság mérlegén is súlya 

van. Tehát a mulandóságot eszköz-nek használd arra, hogy a CÉLT, a Velem való élő 

kapcsolatot ápold! 

Kérdeztél még egy gyönyörű álmodról is, és kéred annak a dalnak szövegét, amit 

Mária énekelt. 

A gyönyörű álmot nyilván erőforrásnak kaptad. A szöveggel kapcsolatban pedig 

utalnom kell arra a világrendre, amely ég és Föld alapjaihoz tartozik, s így egyik 

részről sem törhető át! 

Vannak költőitek, művészeitek, akik Istentől kapott szerepük alapján rendelkeznek 

olyan ablakokkal, amelyeken át közvetlen információkat kaphatnak, de ezeket az 

információkat is csak önmagukon átszűrve adhatják tovább, s nem automata módjára. 

A HANG-médiumom olyan információkat kap közvetlenül Tőlem, melyeket 

szintén át kell szűrnie önmagán, és küldetése arra szól, hogy korotok emberének 

korotok nyelvén közölje, bontsa ki az evangéliumaimban magjában, gyökerében már 

meglévő erkölcsi tanításomat, tehát azt, hogy hogyan lehettek boldogok! Semmi nem 

lehet ennél fontosabb számotokra! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

1288. KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK 

Kérdező: 

1. Hogyan tarthatok kapcsolatot benső vezetőmmel? 

2. Megtalálom-e a hozzám illő társat? 

3. Testvérem gyermekének milyen betegsége van? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lelkiismereted az a mikrofon, amelyen keresztül szólhatunk hozzád. E 

lelkiismeretet viszont hangolnod kell, mert különben torzít. A hangolás legegyszerűbb 

módja a reggeli ima. Aki időt szán arra, hogy reggel megbeszélje Velem az elinduló 

napot, és kéri Tőlem áldásomat, az fel fogja fogni benső vezetőjének sugallatát 

napközben. 

2. Drága Gyermekem! Óriási tévedésben vagytok! Senkinek sincs „hozzá”-illő 

társa. Vannak emberek, akik segíteni akarják embertársukat Hozzám, és vannak, akik 

akadályozni akarják. Ez azt jelenti, hogy csak Hozzám illő vagy Hozzám nem illő 

ember létezik. 

Tehát, ha Tőlem indulsz el, akkor beszélhetünk hozzád illőről ilyen értelemben. 

Az, aki Hozzám segít, az illik hozzád. De ha magadtól indulsz el, akkor nincs hozzád 

illő, mert Isten mindenkit Önmagára, tehát Önmagához illőnek teremtett, és aki nem 

illik Istenhez, az nem illik az istenképű emberhez sem! 

3. Nem adhatok diagnózist a kérdezett betegről. 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 



1289. GYERMEKEM JÖVŐJE AGGASZT 

Kérdező: 

Gyermekemet nem vették fel egyházi intézménybe. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egyetlen pillanatig se búsulj amiatt, hogy gyermeked nem került olyan 

intézménybe, amilyenbe te szeretted volna őt juttatni! 

Hidd el, a körülmények, amelyekről nem tehettek, nem alakítanak, csupán 

lelepleznek benneteket, vagy eltakarnak valamit, amit jobb volna felszínre hozni! Jobb, 

ha valaki helyes önismeretre jut, mint az, ha valaki a körülményei miatt becsaphatja 

magát! 

A te gyermeked az Én gyermekem! Ne légy megkötözve vele, mert akkor Engem 

szorítasz ki életed egy részéből! 

Ne légy hát nyugtalan gyermeked miatt! Csak Miattam légy nyugtalan, ha azt 

veszed észre magadon, hogy eltávolodtál Tőlem! 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném megosztani veled szívem békéjét! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1290. EPILEPSZIÁS VAGYOK 

Kérdező: 

Ismeretlen okú epilepsziám van. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Élesen megkülönböztetendő a fiziológiás és a funkcionális epilepszia. Az elsővel 

műtéti úton gyakran megbirkóznak az orvosok, mivel oka rendszerint olyan baleset, 

amely heget hagy maga után az agyban. 

A második, melynek forrása nem mutatható ki, bizony sokszor ártó erők jelenlétét 

jelzi. Ennek megszüntetésére a legjobb pszichikai orvosság az, ha az illető gondolatban 

addig dicsőíti Istent, amíg tudja, tehát amíg birtokában van esze használatának 

közvetlenül a roham előtt és után. Ha oly gyorsan jön a roham, hogy erre teljesen 

képtelen, akkor a roham után, amikor már gondolkodni tud, akkor dicsőítse Istent. 

Ez azért szokott hatékony gyógyszer lenni, mert az ártó erők semmiképpen sem 

akarják vállalni azt, hogy okai legyenek Istent dicsőítő fohászoknak. 

De ne feledd! Az ártó erők bíznak áldozatuk állhatatlanságában! Neked tehát nem 

szabad föladnod! Újra és újra, mindegy hogy hányszor jön a roham, neked vállalnod 

kell ezt a dicsőítést! 

Van aztán egy másik orvosság is. Amennyiben a környezetet mindig gyakorlati 

szeretetre segíti az ilyen roham, akkor szintén előbb-utóbb föladják a harcot az ilyen 

ártó erők. 



Drága Gyermekem! Én legyőztem a világot (János 16:33)! Elsősorban azt a 

világot, amely az embert belülről akarja tönkretenni! 

Hidd el! Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! 

Hidd el! Benned vagyok, és érted vagyok benned! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1291. NEM VAGYOK OTTHON OTTHON! 

Kérdező: 

Nem élem meg jónak kapcsolataimat a családban. Nem találom helyemet. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nekem csak két eszközöm van arra, hogy felébresszelek benneteket az álomból. 

Az egyik eszköz az, hogy megjelentem a Földön, elmondtam és leéltem előttetek 

azt, amit elmondtam. Küldtem és küldöm prófétáimat, médiumaimat, főleg Anyámat, 

hogy tegyék és mondják ugyanazt, amit Én tettem és mondtam kétezer évvel ezelőtt. 

A másik eszköz pedig az, hogy saját magatok jöttök rá a gyakorlatban, hogy nincs 

tápszer abban az ételben, amelyet naponta magatokhoz vesztek. 

Előbb-utóbb mindenki rájön közületek arra, hogy enni, inni, aludni, dolgozni, 

szórakozni és szaporodni, ezt minden állat meg tudja csinálni. Rá kell jönnötök, hogy 

embernek lenni valami többet jelent! És ekkor két út áll előttetek. Az egyik a 

narkotikum, a bódulat keresése, a másik a megtérés Hozzám! 

Azt írtad leveledben, hogy te magad is tudod, hogy a problémádra a válasz benned 

van. Ez így igaz. De csak félig! Azért félig, mert csak annyiban van benned a válasz, 

hogy nem találod helyedet. A másik fele életednek Nálam van! Isten mindenkit 

Önmagára teremtett, és szükségszerűen nyugtalanok vagytok, amíg nem Általam, 

Velem és Bennem akarjátok rendezni dolgaitokat! 

Legyenek komolyabbak reggeli imáid, és akkor elindultál a megoldás felé! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1292. JÉZUS MINDENT MEGOLD? 

Kérdező: 

1. Gyermekem eleve tudhatta, hogy nem nevelhetem fel! 

2. A karmikus kötöttségekről 

3. Jézus megtalálásán kívül mit kell tennem? 

4. Milyen kapcsolódásom hoz gyümölcsöt? 

5. Mi a feladatom a rep. klubban? 

6. Allergiám elmúlik egyszer? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Te elolvastad a HANG-könyveket. Ha eszeddel és szíveddel olvastad volna, akkor 

a feltett kérdéseidre megtaláltad volna bennük a választ. Ezért most arra kérlek, 

elmélkedve olvasd e könyveket. Mint tudod, a csendes eső áldás, mert időt enged arra, 

hogy a föld feldolgozza a ráhullott cseppeket. A gyors zápor, zivatar ezt nem teszi 

lehetővé. Így van ez a HANG olvasásával is. Fontos, hogy ne csak átzuhogjon lelkeden 

ezek tartalma, hanem tudd szinte cseppenként feldolgozni magadban e tartalmakat. 

1. Kaptál égi üzenetet arra nézve, hogy nem lesz lehetőséged gyermeked 

felnevelésére, vagy csak szűklátókörű eszedre hallgattál? Nyilván ez utóbbi történt. Ne 

akarj okosabb lenni az Istennél, és azoknál sem, akik innen látják a ti világotokat! Akit 

fogantál, az tudta, hogy lesz lehetősége arra, hogy boldogítson téged, ha elfogadod őt. 

2. Legsúlyosabb karmikus görcsöd éppen az, hogy nem Rám, hanem magadra 

hallgatsz! Ha Rám hallgatnál, akkor meghallanád azt, hogy a benned lévő jelenlétem 

az igazi boldogságod, és semmi más! 

3. Engem mindennap meg kell találnod! Amelyik nap megtaláltál, azon a napon 

boldog vagy. Amelyik nap nem vagy boldog, azon a napon nem találtál meg akkor 

sem, ha egész nap Rám gondolsz. Egy tárgy sem akkor lesz meg, ha rágondolsz, 

hanem ha átéled, hogy megvan, hogy tapasztalatilag megvan! A mély hit ide juttatja 

azt, aki szeret Engem! Ezt kell tenned! 

4. Minden eszköz akkor jó, ha Hozzám kapcsol. 

5. Mindenütt az a feladatod, hogy boldog légy Általam! Ahol ezt nem tudod 

megtenni, ott nincs helyed! Nincs, mert ha szeretsz Engem, akkor csak ott van helyed, 

ahol Nekem is helyem van, tehát ott, ahol boldogíthatlak! 

6. Gondolkodás-átalakítás nélkül nem múlik el allergiád. Semmiféle pszichikai 

forrásból származó baj sem múlik el e nélkül! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1293. JÉZUSRÓL, MÚLTAMRÓL... 

Kérdező: 

1.Gyermekkorodban is annak tudtad magadat, akinek felnőttként? 

2. Te vagy a „Fej”, mi a „tagok”? 

3. Dematerializáltad testedet, amikor eltűntél a tömeg elől? 

4. Boldogtalan most az, akiről úgy éreztem, hogy Te nekem szántad? 

5. Múltamról. 

6. Előző életeimről. 

7. Az oratóriumról. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Amikor egy szellem leszületik a Földre, az olyan, mint amikor egy művésznek 

odaadnak egy be nem hangolt zongorát. Ennek behangolása az agy és az egész test 

fejlődésével történik. 



Mert valóságos ember voltam, ezért Nekem is időre volt szükségem, hogy 

behangolódjék e zongorám. Tehát mindenkor tudati szintemnek megfelelő 

információkat tudtam Atyámtól átvenni és közölni. 

2. Pál pontosan azt az egységet akarta kifejezni, amit Én a szőlőtő és szőlővessző 

hasonlattal érzékeltettem veletek. Vagyis azt, hogy EGY életelv, EGY LÉLEK éltet 

bennünket! 

3. Kedves Barátom! Nagy tévedésben vagy! Semmiféle dematerializáció nem 

történt akkor, amikor Engem le akartak taszítani a szakadékba. Egyszerűen arról volt 

szó, hogy tanítványaim, e szépszál legények körülfogtak, és Én a zavaros tömegben 

szépen odébbálltam. Nem volt hát szó semmiféle csoda-dologról! Ha csak egyszer is 

ilyen történt volna, akkor már nem tudtam volna azt mondani, hogy mindenben példát 

adtam nektek. Én soha nem használtam fel saját előnyömre istenségemet! Ha csak 

egyszer is ilyet tettem volna, akkor az evangéliumot írók ezt azonnal kiszínezték 

volna! Ők is olyanok voltak, mint ti, a mostani írók! Minden rendkívülit szenzációként 

kezeltek és adtak tovább. Az ÉN „elhaladásaim” alkalmával ilyesmit hiába keresel! 

4. Az eddig megjelent HANG-kötetekből tudhatod, hogy Én senkit sem adok 

senkinek, csak Magamat! Ez szeretetem természetéből következik. Ezért csak Velem 

lehet boldog az, akit Isten önmagára teremtett! 

5, 6. Ezekről teljesen felesleges okoskodnod. Csak az idődet pazarolod vele. A 

jelenben kell élned, és ott kell megtalálnod azt a formát, amelyben más is átélheti, 

hogy szolgálni akarod, hogy könnyíteni akarod életét. Bárkire ránehezedsz 

pszichikailag, az menekülni fog előled. 

7. Ami pedig az oratóriumot illeti, arról azt kell tudnod, hogy csak annyiban érték, 

amennyiben szíved békéjét meghozta az, hogy dolgoztál rajta. E téren a következmény, 

a hatás, az eredmény már nem a te dolgod. Amíg meg vagy ezzel kötözve, addig 

tudnod kell, hogy ez is az Én helyemet foglalja el életedben. Ez pedig nem jó! A jó az, 

ha mindentől szabad vagy. Ezt akkor mondhatod majd el, ha nem foglalkozol 

magaddal, hanem – bármily áldozatba is kerül – arra a feladatra koncentrálsz, amit 

éppen el kell végezned. 

Megáldalak a BÉKE LELKÉVEL!  « 

1294. HONNAN A ROSSZ? 

Kérdező: 

1. Honnan van a világban a rossz? 

2. Mi az áteredő bűn? 

3. Kik a Sátán és angyalai? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden erkölcsi rossz = szeretethiány! Ennek lehetősége szükségszerű a Földön, 

mert itt szeretni csak azért lehet, mert lehet nem szeretni is. A mennyek országában 

azért nem lehet nem szeretni, mert a tisztánlátás, a megtapasztalás erkölcsileg 



lehetetlenné teszi a választást. Ott tehát már nincs választási lehetőség! Csak szeretni 

fogunk! 

2. Az áteredő bűn nem is igazán bűn, hanem egy olyan szerencsétlen állapot, 

amelyben mindaddig szellemi, lelki sötétségben él az ember, míg Jézust, mint a világ 

Világosságát, be nem fogadja! 

3. Isten, ha szeretetre teremtette szellemi teremtményeit, tehát az angyalokat, akkor 

lehetővé kellett tennie, hogy számukra is legyen döntési lehetőség a szeretni és nem 

szeretni között úgy, mint az embernek van a Földön. Azok, akik a szeretet ellen 

döntöttek, azok a Sátán és angyalai. De akik a szeretet mellett döntöttek, azok már nem 

kerülhetnek többé a sötétségbe, az erkölcsi szeretetlenségbe. Ezek Szent Mihály és 

angyalai. 

Ti, akik a Földre jöttetek, kivéve az Általam küldötteket, a pokolnak azt a formáját 

választottátok, ahonnan vissza lehet térni a végleg szeretetet választottak közé. Ez 

valósul meg akkor, amikor valaki újjászületik saját testében. Ez csak akkor történik 

szertartás keretében, ha párosul azzal a szándékkal, amelyet, mint feltételt, Én 

megkívánok tőle. A Lélekkeresztség nem azonos az újjászületéssel! Az újjászületés 

beemel a szeretetben élők táborába, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A 

Lélekkeresztség szerepre pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. 

Ekkor kezdenek működni a karizmák! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1295. GONDBAN VAGYOK KÖNNYELMŰSÉGEM MIATT 

Kérdező: 

Fontos hagyatéki iratokat átadtam valakinek, s nem tudom visszakapni. Gondban vagyok 

emiatt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Sokszor és sokféleképpen hívtam már fel figyelmeteket arra, hogy legyetek okosak 

és óvakodjatok az emberektől. Ezt a két fegyvert jól kell használnotok, mert aki nem 

használja jól, azt kihasználják azok, akik nem Mellettem döntöttek. 

Drága Gyermekem! Én a szeretet körén kívül, az Engem nem szeretőkkel szemben 

tehetetlen vagyok. Így volt ez már Földre-jöttemkor, így volt kereszthalálomkor, és így 

lesz mindig, mert Én erkölcsileg nem változom, tehát csak szeretni tudok. 

Azokkal a hagyatéki papírokkal kapcsolatban, amelyeket leveledben említettél, 

kérj tanácsot olyan embertől, aki járatos az ilyen ügyekben. 

Amikor a Földön jártam, akkor is elhatároltam Magamat attól, hogy ilyen ügybe 

belekeverjenek (Lukács 12:14). 

Azt tudod, hogy nagyon szeretlek! Azt is tudod, hogy szívedben ápolom az Én 

békémet mindaddig, amíg Engem tartasz életed istenének! 

Kétségtelen, hogy nem szeretetlenség részedről, ha megteszed mindazt, amit 

megtehetsz annak érdekében, hogy visszakerüljenek hozzád az iratok, de tudnod kell, 



hogy mindig csak olyan lépést szabad tenned, ami halálod óráján nem nyugtalansággal, 

hanem örömmel fog eltölteni. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1296. UTUNK CÉLJA TE VAGY? 

Kérdező: 

1. Hozzád vezet az utunk? 

2. Befolyásolhatók a földsugárzások szerkezetekkel? 

HANG: 

 » Drága Gyermek! 

1. Szándékotoktól függ, hogy Hozzám vezet-e utatok. Mindaz, aki komolyan 

Hozzám akar jutni, az már Hozzám is jutott, mivel Én nem egy távoli cél vagyok, 

hanem Én vagyok maga az ÚT! 

Mindaz, aki egyértelművé tette magában, hogy soha senkinek nem fog ártani, hogy 

mindig mindenkinek meg fog bocsátani, és azon lesz, hogy segítsen a rászorulókon, az 

EGY Velem! 

2. Nemcsak szerkezetekkel, de a gondolat erejével is befolyásolhatók a 

földsugárzások. Akiben az Én szeretetem él, tehát Lelkem vezetése alatt áll, annak 

semmi sem árthat! Az mindent úgy tud befolyásolni, hogy minden előnyére válik. Az 

birtokában van annak a bölcsességnek, amely által tudja, hogy milyen eszközöket 

milyen módon használjon saját lelke javára, tehát Isten dicsőségére! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1297. CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN 

Kérdező: 

1. Elvált fiam nálam él, inkább így mondom: élősködik! 

2. Van valakim, akivel szeretjük egymást, de ő mással él! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nemcsak oka, de következménye is van mindennek. Mivel visszafogadtad 

házadba azt a fiadat, aki már önálló életet élt, ezzel olyan gondot vettél magadra, 

aminek az a következménye, amit most szenvedsz. 

Te megfeledkeztél arról, hogy aki rosszul szeret, az nem lehet boldog. Ha boldog 

lehetne, akkor nem lehetne boldog az, aki jól szeret. Mert az teljes képtelenség, hogy a 

rosszul szeretésnek és a jól szeretésnek ugyanaz legyen a következménye, vagyis hogy 

ne legyen a kettő között semmi különbség. 

Isten nem tud segíteni azon, aki rosszul szeret! Te rosszul szeretted fiadat akkor, 

amikor visszafogadtad, és rosszul szereted most is, mert bűnrészességet vállalsz vele 

olyankor, amikor lakást, stb-t biztosítasz számára. Amíg egy forrást nem tisztítanak 

meg, addig a folyam sem lehet tiszta. 



Én csak azt tudom ígérni, hogy mindig megadom az erőt, ha tisztítani akarod a 

forrást, tehát ha arra vállalkozol, hogy fiadtól megszabadulj, a vele való 

megkötözöttséget megszüntesd magadban. 

2. E másik problémád sem tiszta ügy! Csak olyan kapcsolat lehet közöttetek, 

amelybe az illető élettársa is beleegyezik! Minden más nem más, mint homokszórás a 

sebekre! Az elmérgesedés üzembiztosan be fog következni, s akkor ismét kérni fogod 

a segítségemet, de akkor sem mondhatok majd mást, mint amit most mondok: Erőm 

rendelkezésedre áll, de csak akkor, hogyha cselekedeteidet világosságra hozod. 

Én a világ Világossága vagyok, s az erkölcsi sötétség pontosan az Én hiányom! 

Úgy sohasem leszel boldog, ahogy te akarsz. Csak úgy lehet mindenki boldog, ahogy 

Én akarom. Mindenki az Én akaratom elfogadására van teremtve! Aki nem fogad el, az 

természetellenes! Tehát embertelen akkor is, ha jól érzi magát a felszínen. A bódultság 

nem azonos a boldogsággal. A bódultság nem más, mint menekülés a világosság elől 

Kétségtelen, hogy bátorság kell ahhoz, hogy szembe nézzetek önmagatokkal, hogy 

elfogadjátok tükörnek körülményeiteket, tükörnek, mely leleplezi igazi valótokat. Aki 

a tükörtől várja, hogy más képet mutasson, tehát a körülmények változásában látja 

életének megoldását, azt egyik csalódás a másik után fogja érni, míg majd mérhetetlen 

szenvedések és életek, sorsok vállalása árán meg nem tanulja, hogy gondolkodását kell 

átalakítania annak, aki EGY akar lenni Velem, tehát aki valóban boldog akar lenni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

1298. MEGHALT FÉRJEM NAGYON HIÁNYZIK 

Kérdező: 

1. Férjem halálát nehezen tudom feldolgozni magamban. 

2. Hiányérzetem van. Mintha valamit elmulasztanék. 

3. Délutánjaimat üresnek érzem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak az átélt hit képes éreztetni azt, hogy nem egymásra, hanem mindannyian 

Istenre vagytok teremtve. Akivel meg vagy kötözve, az az Én helyemet foglalja el 

életedben. Örülnöd kellene, hogy férjed már nem él a Föld poklában! 

Valamikor tanítványaim szomorúan vették tudomásul, hogy Nekem el kell 

mennem. De Én akkor is ezzel vigasztaltam őket: „Ha szeretnétek, örülnétek, hogy 

elmegyek az Atyához (János 14:28)!” Ezt mondom most neked is: Ha valóban szeretet 

van benned férjed iránt, akkor örülj, hogy neki már nem kell szenvednie itt a Földön. 

Az igazi szeretet ilyen! 

2. Ha reggel megbeszélnéd Velem teendőidet, akkor este látnád, hogy mit 

hanyagoltál el abból, amit megígértél Nekem. Csak így, hogy hiányérzeted van, nem 

lehet segíteni rajtad. 

3. Pontosan délutánjaid lennének alkalmasak arra, hogy többet beszélgessünk. A 

HANG-könyvek első kötetében leírattam médiumommal, hogy hogyan lehet Velem 



párbeszédimát folytatni. Én nemcsak hallgatni szeretlek téged, persze azt is, de 

beszélni is szeretnék hozzád. 

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!  « 

1299. JÖVŐM KILÁTÁSTALANNAK TŰNIK 

Kérdező: 

Vállalkozásom úgy tűnik, zsákutcába futott. Hogyan tudok kilábalni jelen gondjaimból? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy Én csak azzal tudok 

menni, aki Velem indult. A másik, hogy Hozzám mindig vissza lehet térni, mert arra 

várok, hogy felismerjétek: csak Nálam van megoldás életetekre. 

Tehát belülről kell elindulnod kifelé, és nem kívülről befelé! Nem úgy, hogy 

kívülről rendezzem dolgaidat, akkor te belülről rendezed a Velem való kapcsolatodat. 

Általam és Velem csak Bennem lehet elindulni. Ez az első lépés. 

Ha számot vetettél magaddal, és visszatérsz Hozzám, akkor ketten közösen napról 

napra, szinte óráról órára elkezdhetjük megoldani életed többi problémáját is. De előbb 

magaddal kell számot vetned. 

Sopánkodni nem elég! Meg kell látnod, hogy hol hibáztál! Ha őszintén megbántad 

azt, amit rosszul tettél, és ígéretet teszel, hogy a jövőben vigyázni fogsz, akkor meg 

kell fogalmaznod azt, hogy hogyan képzeled a jövődet. De nem akkor, ha minden 

rendeződik körülötted, hanem akkor, ha semmi sem rendeződik! Éppen ezt nem tudod? 

Nem hát! Mert az első lépést még nem tetted meg! Reális épületet csak reális alapokra 

lehet építeni! Ez jelenti azt, hogy belülről indulsz el. 

Szívedben kell hogy nyugalom legyen, ha rendezted Velem életedet. Igen, mert e 

rendezés lényegéhez tartozik az a meggyőződés, hogy az az Isten, aki hajad szálait is 

számon tartja, az a lélek békéjének az Istene! A benső béke mindig következménye a 

Velem való kapcsolat rendezésének. Amíg nincs belül béke, addig nincs rendezés sem! 

A rendezés hiánya nem akarás kérdése, hanem hit kérdése! Az élő hit mindig az Én 

békém hordozója! 

Ha már az Én békém van szívedben, akkor minden reggel meg kell beszélned 

Velem az elinduló nap tartalmát, és kérned kell életedre áldásomat. 

Ez tehát a megoldás. Minden más próbálkozás csak porhintés, önámítás, 

menekülés a problémák megoldása elől, s végső soron olyan narkotikum használata, 

amely lehet ugyan ideig-óráig fájdalomcsillapító, de igazi gyógyulást soha nem fog 

eredményezni. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1300. SZERETETHIÁNYBAN SZENVEDEK 

Kérdező: 

1. Úgy éreztem, hogy férjem nem szeret igazán. Ez nagyon fájt. Később azt tapasztaltam, 

hogy nem fogadnak el engem mások sem szeretettel, pedig nem akartam senkinek ártani. 

2. Jézustól közvetlenül kaptam beavatást. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1.A megsérült emberi természetnek egyik legkirívóbb ferdesége az, hogy nagyobb 

bennetek a „szeretném, ha szeretnének”, mint az, hogy „szeretnék jobban szeretni”. 

E másodikat Én élem meg bennetek. Az elsőt az ártó erők növelik bennetek. 

Mindkettő végtelenre van nyitva. 

Az első, tehát az, ha szeretetet vársz, ez egyre nagyobb keserűséggel tölt el, mert e 

negatív gondolkodás mindig azt állítja eléd, hogy azokban kell csalódnod, akiktől a 

legtöbb szeretetet vártad. Ennek forrása az Ősellenség! 

A második, tehát az, hogy növekedj a szeretésben, egyre nagyobb benső békével 

tölt el még akkor is, ha nem vagy megelégedve önmagaddal. Igen, mert ilyenkor az 

elégedetlenséged egészséges önismeretből, tehát tőled jön, míg a benső békéd az Én 

boldogító jelenlétem benned. Ennek forrása tehát Én vagyok! 

2. A Tőlem jövő beavatást nevezitek Lélekkeresztségnek. Ez egy olyan 

istenélmény a beavatandó, az újjászületett számára, amely lepecsételi őt a Tőlem 

kapott szerepre. Amennyiben ezt átélted, annyiban vállalnod kell ezt a szerepet! Az 

vele jár ezzel, hogy bántani fognak. Ez nem baj! Ez kitüntetés! A fontos az, hogy te 

jogos alapot ne szolgáltass másoknak arra, hogy szereped miatt bántsanak. Akik ennek 

ellenére bántanak, azok segítenek neked abban, hogy sorsomban osztozz! 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

1301. KÖRNYEZETEMRŐL, MEDJUGORJÉRŐL 

Kérdező: 

1. Kitől kapta Apám a segítséget? 

2. Hogyan segíthetek Erzsébet testvéremnek? 

3. Nagyanyám közvetítette az égi kegyet? 

4. Kivel találkoztam, amikor oly boldogságot éltem át Medjugorjében? 

5. Volt fiamnak megtapasztalása a túlvilági életről? 

6. Mit kell tennem a család tagjaiért? 

7. Ártani akarnak a rossz szellemek Mária gyermekeinek? 

8. Visszatérő álmomban gyermeknek adtam életet. 

9. Több a nő az imádságoknál, mint a férfi. Miért? 

10. Vezetőink mintha nem várnák ennek beteljesülését: „Jöjjön el a Te országod!” 

11. Mi a további teendőm? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

11 kérdést írtam ki leveledből. Jelenleg 11 kötet jelent meg a HANG-könyvekből. 

Mivel Én csak az igazat mondhatom neked szeretettel, ezért be kell érned azzal, 

hogy kevés kérdésedre adok választ, és ezek a válaszok is rövidek lesznek. Azért 

vagyok kénytelen így tenni, mert te elsősorban nem könyvekből, nem másoktól hallott 

ismeretekből építed ki lelked fejlődési vonalát, hanem tapasztalatból! Így aztán kár 

szaporítanom a szót! 

1. Leveledből nem egyértelmű, hogy mit értesz a „segítés” szó alatt. Minden, ami 

épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem jön, bárki közvetítse is azt! 

2. Magadon kell segítened! Akkor segítesz magadon, amikor lelkiismereted szerint 

teszed azt, amit teszel. Bármit teszel, az mind javára válik azoknak, akik Istent 

szeretők. És bármit teszel, nem segít azoknak, akik nem Istent szeretők! Istent 

szeretővé nem tudsz senkit tenni! Én sem! 

3. Mindenki közvetít égi kegyelmet! Az Istent szeretőknek még az ördög is ezt 

teszi! 

4. Medjugorjében Anyámmal találkozik az, aki gazdagodik lelkileg. Anyám azt 

használja fel erre, akit akar! Teljesen fölösleges olyan kíváncsiskodás, amely az 

önközpontúságot segíti elő! 

5. Amit fiadtól kell megkérdezned, azt ne Tőlem kérdezd meg! 

6. Bár nem személyekben, hanem feladatokban kell gondolkodnod, de e 

feladatokat természetesen személyekhez kell kötnöd. Tehát nem lehet gyakorlatban 

tisztán mindenkire alkalmazható tanácsot adnom. A szeretni tanítás elvét a 

gyakorlatban Istentől kiimádkozott és megkapott bölcsességgel kell alkalmaznod 

(Jakab 1:5). 

7. Az, hogy az ártó erők mit akarnak, az nem érdekes. A fontos az, hogy tudd: Én 

legyőztem a világot. Aki tehát az Én oldalamon áll, az a Győztes oldalán áll! 

8. Álmod arra figyelmeztet, hogy te is kegyelemközvetítőm vagy! 

9. A férfiak eszmében gondolkodnak, a nők személyben. Ezért vannak többen a nők 

olyankor is, amikor az Én eszmém elhomályosult a köztudatban! Jobb volna, ha a nők 

is eszmében gondolkodnának, mert akkor kevesebb lenne a vallásos pótcselekvés, és 

több a tevékeny szeretet! 

Az engesztelő imaóráknál mérhetetlenül többet jelent Számomra az, ha egy pohár 

vizet adtok a szomjazónak, ha etetitek az éhezőket, ha felruházzátok a ruhátlanokat, ha 

vigasztaljátok a szomorúakat, ha látogatjátok a betegeket! 

Nekem nincs szükségem vigasztalásra, sem sajnálatra. A Getszemáni kertben nem 

azért kívántam virrasztást tanítványaimtól, hogy Engem vigasztaljanak, 

kiengeszteljenek, hisz távolabb mentem tőlük! A keresztutamon le is állítottam azokat 

az asszonyokat, akik ott siránkozni kezdtek Miattam! És arra sincs szükségem, hogy 

elmondjátok, hogy ti milyen jók vagy nem jók vagytok, sem arra, hogy arról 

győzködjetek Engem, hogy mit csináljak veletek, a világgal! 



Nekem arra van szükségem, hogy meghallgassátok, mit kell nektek tennetek, hogy 

Én élni tudjak bennetek és másokban is. A szeretni tanításnál nincs fontosabb a 

világon! Ezért jöttetek le a Földre. Ezért jöttem le Én is! Hidd el, nagy gondban 

vagyok Én a ti engeszteléseitekkel! Engem nem engesztelni kell, hanem megélni! 

11. Vezetőitek azért nem hiszik el, hogy eljöhet az Én országom, mert általában ti 

sem hiszitek el, hogy már el is jött! Pedig Velem eljött! 

11. Örülj nekem, és bízz abban, hogy jobbat nem tudsz tenni másoknak sem, mint 

azt, hogy tanúskodsz a benned lévő Mennyországról! A boldog Istent csak boldog 

gyermekek tudják képviselni! 

Figyeld meg! A rádióban, tévében csak a katolikusok szoktak sopánkodni! A 

különböző szekták nem panaszkodnak, mert azt élik meg, hogyha Én az övék vagyok, 

akkor csak boldogok lehetnek! 

E kérdésedre tehát, hogy mit kell tenned a lelki életed és a jóság terjedése 

érdekében, ezt mondom: Dicsőíts, dicsőíts, dicsőíts! Hálálkodj, hálálkodj, hálálkodj! 

Nincs más módja annak, hogy terjedjen az Isten országa, mint az, hogy terjednek azok, 

akik észreveszik, hogy Velem már el is jött közétek az Isten országa! 

Nagyon szeretlek, és arra kérlek, hogy éjjel inkább aludj, mint imádkozz, és nappal 

inkább örülj, szeress, mint bűnbánatos légy! Lehet, hogy kevesebb élményben lesz 

részed, de az biztos, hogy több és maradandóbb gyümölcsöt fogsz teremni. Mert a 

Lélek gyümölcsei: Gal. 5:22-23. Ezt várom tőled! 

Megáldalak a LÉLEK GYÜMÖLCSEIVEL!  « 

1302. MIT AKAR ISTEN VELEM? 

Kérdező: 

1. Isten akarja, hogy munkanélküli legyek? 

2. Mi lesz a vége annak, amibe most belefogtam? 

3. Szeretnék mindenkin segíteni! 

4. Miért nem hiszik el, hogy jó vagyok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Jól írod leveledben, hogy kérdéseidhez hasonló kérdéseket már gyakran tettek fel 

Nekem. Te személyre szólóan akarod hallani válaszomat, ám legyen. Válaszolok, de 

nyomatékosan felhívom figyelmedet arra, hogy érdemes elolvasnod és megszívlelned 

az eddig megjelent HANG-omat, mert lelked fejlődéséhez feltétlenül szükséged van 

arra a tanulékonyságra, amelyet e könyvek átelmélkedése feltételez! 

1. A szó szoros értelmében munkanélküli ember nem létezik! Az ember, ha nem 

dolgozik, ne is egyék (2Thessz. 3:10)! 

Abban az értelemben, hogy van-e olyan állásod, amelyért fizetés jár, vagy nincs, a 

munkanélküliség nem az Én területem! Minden ember azért jött le a Földre, és ez az 

Én leghőbb vágyam is mindenkivel kapcsolatban, hogy szeretni tanítsátok egymást 

úgy, ahogy Én tanítottalak benneteket szeretni. Én egy új parancsot hoztam nektek: 



„Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket” (János 13:34)! Ha ezt teszed, 

akkor nem lesznek megélhetési gondjaid, mert akkor Isten munkatársa vagy! Ő pedig 

senkinek sem marad adósa! 

2. A legtöbb ember által kitűzött cél elérése annyi szabad döntéstől függ, hogy 

nincs értelme jóslásokba bocsátkozni, mert történhet minden és mindennek az 

ellenkezője is. A földi élet a rizikóvállalások sorozata. 

Egyetlen rizikómentes vállalkozás van: a szeretni tanítás! Ez azért rizikómentes, 

mert mindennap újra kell kezdeni, és kiindulása nem függ senkitől, csak attól, aki 

vállalja! E téren nem az eredmény a fontos, hanem a szándék, az elindulás! Meg kell 

tanulnotok, hogy Istent nem lehet beállítani a mulandó anyagi érdekek biztosításának 

szolgálatára! 

3. Nagyon jó a szándékod! Ebből ne engedj! De, hogy ez mennyire sikerül majd, 

az már nem a te területed! 

4. Valakinek jóságát nem hinni, hanem látni kell! 

Drága Gyermekem! Engem a szeretetem hozott le a Földre, és e szeretet vitt vissza 

a mennybe. E szeretethez való hűségem juttatott a keresztre (Lukács 24:26)! Ha 

Engem valóban követni akarsz, akkor mindent szíved szeretetének kell alárendelned. 

Ha ezt teszed, akkor mindent megtettél boldogságod érdekében, bármi is ennek 

következménye. Ha nem ezt teszed, akkor semmit sem tettél boldogságod érdekében 

még akkor sem, ha az egész világot megnyerted is (Máté 16:26, Márk 8:37, Lukács 

9:25). 

Drága Gyermekem! Örülök jó szándékodnak! Erőm mindaddig árad feléd, amíg 

gondban Miattam, mint CÉL miatt leszel, és nem anyagi dolgok miatt, amelyek 

legjobb esetben is csak ESZKÖZÖK lehetnek! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1303. TÚL SOK A FÁJDALMAM 

Kérdező: 

1. Hogyan viseljem el fájdalmaimat? 

2. Miért vannak rajtam e csapások? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon nehezen tudom megértetni veletek, hogy egyrészt boldogságra vagytok 

teremtve, másrészt a Föld a pokolnak egyik megjelenülése. 

Ez azt jelenti, hogy a boldogságot már itt a Földön meg kell találnotok, de nem 

állapotszerű maradandóságban, mivel a Földön minden mulandó, hanem magjában, 

tehát szívetekbe beültetett reményben. De ugyanakkor tudnotok kell, hogy karmikus 

sorsotok, amelyet vállaltatok, mielőtt a Földre jöttetek, éppen arra valók, hogy 

feloldjátok itt a Földön a lelketekben lévő görcsöket. 



1. Fájdalmad mindenképpen elviselhető, mert Én senkinek nem engedek olyan 

keresztet cipelni, amelyhez az erőt meg ne adnám. Csak az roppan össze keresztje 

súlya alatt, aki kikapcsol Engem életéből. 

De nem elég cipelni a keresztet. Annak értelmet is kell adnod! A te kereszted 

értelme az, hogy felismerd: hitedet neked kell erősítened, mert ennek segítségével 

érted csak meg, hogy nem automata vagy, hanem munkatársam itt a Földön arra, hogy 

másokat is Hozzám irányíts! 

2. Előző életed görbe vonásait egyenesre kell kalapálnod! Előző életedben csak 

üzletet láttál a halálban, mert egy temetkezési vállalatnál szolgáltál, s szenvtelen arccal 

szemlélted azok fájdalmát, akik gyermekeiket temették. E magatartásod miatt vállaltad 

azt a sorsot, amely most osztályrészed. 

Drága Gyermekem! Légy kitartó és hűséges! Nem engedem, hogy elpattanjon a 

húr, mint apád esetében történt! Bízz jobban Bennem! Csak Nálam van megoldás! De 

Nálam tényleg megtalálhatod szíved békéjét! Nem bódulat, nem narkotikum, amit Én 

ajánlok, hanem a legszentebb valóság, amely megistenítheti életedet. 

Nekem is ki kellett innom a szenvedés kelyhét! Nekem is segítségre volt 

szükségem akkor. Jött is az angyal, és megerősített (Lukács 22:43)! Neked is kérned 

kell az angyalok segítségét! Ők nagyon szeretnek téged, és várják, hogy feléjük 

fordulj, és kérd segítségüket! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1304. GYERMEKEM SÁTÁNISTA 

Kérdező: 

1. Gyermekem sátánista. Mit tegyek? 

2. Te küldted a páromat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az a kapcsolat, amelyben fiad van, a te számodra nem oldható meg 

egyértelműen és véglegesen úgy, hogy neked valamit tanácsolok, és azzal meg is van 

oldva a probléma. 

Te már az Enyém vagy, így közösen tudjuk megoldani ezt a nehézséget, szinte 

darabonként. 

Minden áldott napot, amelyet Atyám ad neked, egy komoly reggeli imával kell 

indítanod. Kérned kell magadra, fiadra, az egész házra Isten áldását, és kérned kell 

angyalaimat, hogy álljanak munkába mellettetek annak érdekében, hogy ne csak 

elviselhető legyen az elinduló nap, de érdemszerző is mindannyitok számára. 

Nagyon kell kérned őrangyalodat és mindazokat a segítő szellemeket, akik tehetik, 

hogy takarjanak be téged védő képességeikkel. 

A másik, amit kérned kell naponta, az a BÖLCSESSÉG! Csak Lelkem 

bölcsességével tudod megtalálni azokat a szavakat, amelyekből fiad felé gyógyító erő 

áradhat. 



Fontos még számodra az a bizonyosság, hogy te a GYŐZTES oldalán állsz! 

Feletted nem lehet hatalma annak, akit Én már legyőztem. 

Nagyon kell vigyáznod arra is, hogy ne légy bűnrészes! Tehát ne támogasd 

anyagilag olyasmiben fiadat, amiről tudod, hogy nem jó! Teáltalad nem szabad, hogy 

pénze legyen olyan szórakozásokra, amelyeket te helytelenítesz. Ha ő gonosz módon a 

te akaratod ellenére mégis szerez, az az ő baja. Csak te ne segítsd őt ebben! 

Egyszer valaki nagyon szellemesen így fejezte ki e magatartást: „Aki rosszul 

szeret, az gyűlöl! Aki jól gyűlöl, az szeret!” (Ágoston) Rosszul szereted tehát fiadat, 

vagyis gyűlölöd, ha a rosszban segíted. Helyesen szereted őt, ha ő azt éli meg, hogy 

nem szereted, mert nem elégíted ki kazetta-vásárló, diszkós kívánságait. Rosszul 

szereted akkor is, ha engeded őt, hogy a szentképeket, stb-t leszedje a falról! Amíg te 

adsz neki enni, addig azt kell tennie, amit te akarsz, s ha ez nem tetszik neki, akkor 

menjen oda, ahol azt teheti, amit ő akar. De te nem lehetsz bűntársa! 

Drága Gyermekem! A helyes szeretethez erőre van szükséged. Tőlem ezt az erőt 

mindig átveheted! Meg kell szüntetned azt a megkötözöttségedet fiaddal, ami téged is 

kárhozatba taszít! 

Ne félj! Én nem engedek senkit erején felüli kísértébe esni! Csak hidd el, hogy 

mindennap újra és újra neki kell látnod annak a reggeli imának, amely Engem és 

angyalaimat mozgósítja érdekedben. 

Nagyon szeretlek. És fiadat is nagyon szeretem! De helyesen! Tanulj Tőlem 

helyesen szeretni! Én még Anyámat is megtagadtam, amikor nem úgy gondolkodott, 

ahogy Én azt helyesnek láttam (Máté 12:49-50)! Pedig Anyám nem volt akárki!, főleg 

fiadhoz viszonyítva! Pétert is lesátánoztam és elzavartam, amikor nem úgy 

gondolkodott, ahogy elvártam tőle (Márk 8:33)! Pedig ő sem volt akárki, fiadhoz 

viszonyítva! 

Drága Gyermekem! Nagyon szomorú, hogy az ördög mellett sokan nagyobb 

bátorsággal és meggyőződéssel állnak ki, mint Mellettem! Pedig Én csak azt tudom 

megvallani mennyei Atyám előtt, akinek van hite, bátorsága kiállni Mellettem, amikor 

valaki Ellenem támad (Máté 10:32)! 

Lelkem mindenkit és mindenkitől szabaddá tud tenni (2Kor. 3:17)! 

2. A második kérdésedre nem tudok válaszolni, mivel Én nem küldök senkit 

senkinek „párjául”! Isten mindenkit Önmagára teremtett, mert Nála nagyobb 

boldogság nincs! Tehát csak Ő, tehát csak Én lehetünk „párod”! Azt neked kell 

eldöntened, hogy kinek engeded meg, hogy segítsen téged Hozzám közelebb kerülni! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és ERŐ LELKÉVEL!  « 

1305. ÉRDEKEL A MÚLT ÉS A JÖVŐ 

Kérdező: 

1. Mi az eredete a szárnyas lények ábrázolásának? 

2. Miért nem tájékoztat bennünket a Biblia az emberiség előtti korról? 

3. Mikor és miért lettünk teremtve? 

4. Az új Földön mit fognak a szerencsések csinálni? 



5. A bennünk lévő teremtési vágy csak Istentől jöhet! 

6. A Mennyországban végül is mihez kezdünk? 

7. Mit mondjak ezekről a növekvő gyermekemnek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A Földet, egy országot, egy várost, egy házat, de még egy fát is különböző oldalról 

lehet megközelíteni. Bármely oldalról közelíted is meg, mindig hiányolni fogod a 

másik megközelítési mód eredményeit. Ha pedig olyan látásra tennél szert, mely által 

egyszerre minden oldalról szemlélhetnéd ezeket, akkor is hiányérzeted lenne. Miért? 

Azért, mert akkor is mindent csupán „kívülről” látnál! 

A Teremtő mindenben benne van létbentartó módon! Tehát mindenben csak 

belülről kifelé van a megoldás. 

Minden teremtmény két út előtt áll e téren. Vagy elfogadja ezt, vagy ágál ellene! 

Te ágálsz ellene, és jól teszed, hogy ágálsz! Csak ezáltal jutsz te is belülről arra a 

végkövetkeztetésre, hogy a külső próbálkozások előbb-utóbb mind zsákutcák! 

A legtöbb ember nem ágál, hanem csendesen belenyugszik a tényekbe, és így, 

mintegy ruhaként húzza magára azt a természetellenes kényszerzubbonyt, amely végül 

is lelkileg lustává zsibbasztja hordozóját. A misztikusok azért a világ legnagyobbjai a 

földi élet szellem-birodalmában, mert belülről, a FÉNYBŐL indulnak el. Te is ezek 

közé tartozol! „Kezdetben volt a VILÁGOSSÁG!” Bennem EZ jelent meg közöttetek! 

A szeretés és a megismerés! A szeretés teremtő erőt hordoz. A megismerés pedig a 

szépség ideáját! E kettő teremtetlen VALÓSÁGA maga az ISTEN! E kettő: ACTUS 

PURUS, belülről megvalósító, véget nem érő, tehát örök teremtés! E KETTŐ befelé 

azért HÁROM, mert az ERŐNEK és az IDEÁNAK a FOLYAMATA is VALAKI! 

Nem kell tehát tartatnod attól, hogy más dimenziókban az unalom, a lustaság vár 

rátok! Ellenkezőleg! Az unalom, a lustaság csak a kívülről szemlélőnek lehet 

osztályrésze, és kell is hogy az legyen! Mivel ez idő kérdése, ezért van újraszületés! 

Misztikussá kell válnotok ahhoz, hogy belülről a szépséget, a harmóniát véget nem érő 

gazdagodásban kibontó teremtő erővel kapcsolódjatok össze! Ez csak a FOLYAMAT, 

a SZENTLÉLEK által történik! 

Most rámutatok, megválaszolom belülről, röviden, kérdéseidet. 

1. Az emberi vágyak fantázia-szárnyalásai különböző erő-szimbólumokban 

formálódtak meg akkor, amikor még a misztika volt a természetes a szellemi 

lényeknek, tehát az embereknek, itt a Földön. 

2. Ember előtti kor az ember számára nincs! „Belülnézetben” nincs sem múlt, sem 

jövő! Csak jelen van! MINDIG CSAK JELEN! 

3. A jelenben és a jelenre lett mindenki teremtve! Tehát arra, hogy mindannyian a 

teremtő erőnek és a teremtetlen szépségnek, harmóniának megélői legyetek. 

4, 5. kérdéseidre már röviden válaszoltam. 

6. A Mennyország nem statikus állapot. A fejlődésben, a teremtő erő működésében 

nincs megállás (1János 3:2)! 



7. Gyermekednek a jóakarat boldogító megéléséről kell tanúskodnod azon a 

szinten, amelyen ő áll! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1306. MEGVÁLTÓI TETT AZ EMBERÁLDOZAT? 

Kérdező: 

Miért ismerjük el az emberáldozatot megváltói tettnek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Csak erre az egy kérdésedre válaszolok most röviden. Azért röviden, mert a 

HANG-kötetek bőségesen szólnak erről. A másik két kérdésedre csak akkor tudok 

válaszolni, ha bővebben kifejted, hogy mi a problémád. Bár elképzelhető, hogy akkor 

magad is rájössz a megoldásra. 

Ki kell tisztáznod magadban, hogy mit értesz emberáldozatnak és mit értesz 

megváltói tettnek. 

Ha valaki életét adja barátaiért, és ez az ő részéről emberáldozat, akkor ez a 

legnagyobb szeretet kifejezése (János 15:13)! Ha valaki elveszi a másik ember életét, 

az gyilkos! 

Ha megváltói tett alatt azt érted, hogy valaki életáldozata révén új, jobb 

felismerésre jutottál, akkor ez az áldozattá vált szeretet következménye benned! Ha azt 

érted megváltói tetten, hogy valaki életáldozatával helyetted valamit megtett, akkor 

tévedésben vagy. Ilyen megváltói tett nincs! 

Én értetek és miattatok áldoztam fel életemet, hogy jobb, szebb, boldogítóbb 

belátásra jussatok, s ennek következtében Tőlem erőt nyerve, azt az új látást életté 

tudjátok váltani. De helyettetek semmit nem tettem meg! Nem vagytok bábuk a 

kezemben, hanem élő, érző partnereket keresek a szeretet országának elfogadására, 

megélésére, felajánlására mások számára. 

Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! Én csak abban tudok élni, aki 

Engem elfogad, befogad! Automatikusan egyetlen szellemi lénnyel sem tudom 

Magamat elfogadtatni! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BEFOGADÁS LELKÉVEL!  « 

1307. HOGYAN BEFOLYÁSOL A KÜLSŐ HATÁS? 

Kérdező: 

Normális dolog érezni műsorok, emberek gondolatainak, eszméinek szellemiségét? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A világon minden és mindenki hordoz valamilyen szellemiséget. Minden kapcsolat 

lényegéhez tartozik az, hogy hatást gyakorolnak egymásra. 



Amikor élőlényekről van szó, akkor ez az egymásra gyakorolt hatás mindkettő 

számára kikerülhetetlen. Ha csak az egyik fél élőlény, a másik egy műsor, szerkezet, 

rádió stb., akkor az érzékelhető hatás csak az élőlény számára érzékelhető, és ez 

nagyon is természetes! 

Éppen azért kell megválogatnotok barátaitokat, műsoraitokat, lemezeiteket, hogy 

az azokból sugárzó szellemiség építsen, és ne romboljon benneteket. 

Van angyali és van sátáni zene! Van angyali és sátáni műsor. Sőt, egy és 

ugyanazon műsorban is van úgy, hogy mindkettő sugárzik feléd! 

Azért van megkülönböztető képességed, hogy különbséget tudj tenni! Azért vagy 

szellemi lény, hogy lehetőségeidet saját lelked építésének szolgálatába állítsd, s ne 

lelked álljon szolgálatába olyan szellemiségeknek, amelyek elembertelenítenek. 

Azt nevezitek normálisnak, amely „külsőleg” általános, tehát nem lóg ki a sorból. 

Erre törekedni is kell mindaddig, amíg nem akadályoz az elmélyülésben. Az 

elmélyültség nem úgy szokott megnyilvánulni „külsőleg”, hogy az a feltűnő 

kilógásával hatna másokra! 

Engem nagyon normális embernek tartottak, pedig mindenki tudta, hogy 

különleges adottságokkal rendelkezem! Mindenki tudta, hogy úgy beszélek, mint 

akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. De azt is megérezték Rajtam, hogy 

Én nem érdekes akartam lenni, hanem hasznos! 

Az erkölcsi hasznosság elve a legdöntőbb! Mélyítsd magadban bátran azt a 

képességet, amely a különböző szellemiségek megérzését finomítják benned. E 

finomításnak egyik legjobb és leggyakorlatibb eszköze ez a szempont: mennyire 

hasznos neked, és rajtad keresztül másoknak! 

Megáldalak a 

SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK LELKÉVEL!  « 

1308. MEGALÁZOTTNAK ÉRZEM MAGAM 

Kérdező: 

1. Hogyan kezeljem helyesen betegségemet? 

2. Házastársam egyáltalán nem értékel, sőt megaláz! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Először is tudnod kell, hogy problémád általános emberi probléma. Annyira 

általános és annyira emberi, hogy senki sem képes e problémát kikerülni a Földön. 

Azért fontos ezt tudnod, mert pszichikailag óriási nyomással tud nehezedni ez a 

probléma azokra, akikben nem tudatosul az, hogy ez mindenki problémája! Mi a 

megoldás? 

A megoldás az, hogy nem a betegségre, hanem a betegségben is elvégezhető 

feladatokra kell koncentrálnod. Tehát nem azzal kell győzködnöd magadat, hogy „mi 

mindent kéne csinálnod, és te mi mindent csinálnál”, ha nem volnál beteg, hanem 



azzal, hogy hogyan tudj élni együtt betegségeddel! (Különben lényegében ez a 

megoldás a másik problémádra is!) 

Tudatosítanod kell magadban, hogy neked nincs más feladatod, csak az, hogy az 

Én elvárásaimnak tégy eleget. Én pedig vagy nem kérek tőled olyat, amit nem tudsz 

megtenni, vagy ha kérek, akkor megadom hozzá azt az erőt, egészséget, eszközöket is, 

amelyek szükségesek az Általam kért feladat elvégzéséhez. Minden normális ember 

így viselkedne! Csak nem gondolod, hogy Én rosszabb vagyok, mint egy átlagember?! 

Nem arra kell törekedned, hogy meggyógyulj, hanem arra, hogy szeress! Ennek 

legtöbbször következménye a gyógyulás is! Nem az egészség boldogít, hanem a 

szeretés! A szeretés a leghatékonyabb gyógyító erő! 

2. Társad menekülőben van! Sokkal rosszabb helyzetben van, mint te! Neked csak 

el kell hinned a fentieket! Neki egész életvitelén kellene változtatnia ahhoz, hogy 

boldog legyen. Amíg a bódultság állapotában van valaki, addig csak látszatra jó neki! 

Az elbódult emberek mind iszonyatos felébredés előtt állnak! Mentsen Isten téged 

ettől! 

Ne akarj hát egy elbódult ember kedvében járni! Inkább sajnáld őt! Szánalmas az a 

munkás, akiről tudni lehet, hogy a fizetés napján üres borítékot vehet majd át, s abból 

kell tovább élnie! 

Te az Enyém vagy! Én már itt a földi életedben is békét akarok teremteni 

szívedben. Ezt csak akkor tudom megtenni, ha nem engeded, hogy vágyaid 

vezéreljenek, hanem az Én Lelkemre bízod magadat! Maradj a realitás talaján! Velem 

csak a VALÓSÁGBAN lehet találkozni. Én csak a VALÓSÁGBAN tudlak követni, 

tudok veled együtt élni! A valótlanság másik neve: hazugság! Ez távol van Tőlem. 

Legyen tőled is távol! 

Ne azon keseregj, ami nincs, hanem annak örülj, ami van! Tehát Nekem! Nekem, 

aki nemcsak vagyok, de érted vagyok benned! Érted vagyok benned, hogy tudd 

meglátni és megvalósítani azokat a feladatokat, amelyeket lehetőségeid, adottságaid 

figyelembevételével megvalósíthatsz! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1309. CSALÁDOM JÖVŐJÉRŐL... 

Kérdező: 

Családunk jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te nem problémákat akarsz megoldani, hanem jósoltatni akarsz magadnak Velem. 

Szoktam jósolni is, de mindig csak boldogságotok érdekében, és sohasem 

kíváncsiságtok kielégítésére. Én nem azért vagyok, hogy érdekes legyek, hanem azért, 

hogy hasznos legyek! 

Az, hogy mi lesz családoddal a jövőben, az lényegében nem érintheti 

boldogságodat, mert előbb-utóbb mind-mind meg fogtok halni, és akkor folytatódni 



fog az a sorsvonal, amit itt és most, tehát a jelenben kiépítettetek magatoknak. Ez azt 

jelenti, hogy egyetlen dolog a fontos, a jelen! 

Te írod, de csak úgy a végén mellesleg, hogy félted a gyermekeidet. Pedig ez 

valóban lényeg! Erre válaszolnom kell! 

Nem jó, ha félted a gyermekeidet. Nem jó, ha bárkit féltesz magadon kívül! Csak 

magadat kell féltened, éspedig önmagadtól! Mindenkinek csak önmagát kell féltenie 

önmagától, mert senki nem képes sem boldoggá, sem boldogtalanná tenni senkit, csak 

önmagát! Aki élő kapcsolatban van Velem, az boldog, aki nincs élő kapcsolatban 

Velem, az boldogtalan! Boldogtalan akkor is, ha jól érzi magát. Igen, mert csak azért 

érezheti jól magát, mert nem használja az eszét arra, amire kapta, amire az esze való! 

Amíg ezt nem értetted meg, addig semmit nem értettél meg sem abból, hogy miért 

jöttél a Földre, és abból sem, hogy Én miért jöttem a Földre! 

Drága Gyermekem! A jelenre koncentrálj! A jelent kell megszentelned. Ennek az 

egyik nélkülözhetetlen eszköze a komoly, bensőséges reggeli imádság! Ha Velem 

indulsz reggelenként, ha napközben Értem teszed azt, amit tenned kell, ha este Nekem 

adsz hálát az elmúlt napért, akkor nemcsak életed utolsó napján nem leszel gondban, 

de hátralévő egész életed – függetlenül attól, hogy családodnak milyen az élete – az Én 

békémnek lesz hordozója! Számodra ez a fontos! 

Kimondhatatlan szeretettel szeretlek, és megáldalak 

SZERETŐ SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1310. SZERETNÉK KIBONTAKOZNI! 

Kérdező: 

1. Hogyan tudnám jobban megélni nőiességemet? 

2. Hogyan tudom megtartani férjemet? 

3. Hogyan szabadulhatnék meg bajomtól, betegségemtől? 

4. Lelkem gazdagodását hogyan segítheti elő a család? 

5. Önzésemtől hogyan lehet megszabadulnom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Sok olyan probléma van, melyeket nem lehet közvetlenül megoldani, csak 

közvetve. A legtöbb problémád ilyen! 

Ne nőiességed fokozására törekedj, hanem arra, hogy az Általam jónak látott 

feladataidat lehető legjobban végezd el. Nem úgy, ahogyan szeretnéd, hanem úgy, 

ahogyan lehet! Ha elképzeléseidhez akarod igazítani magatartásodat, akkor mindig 

elégedetlen leszel. Ha cselekedeteid tükrében törekszel megismerni magadat, akkor 

alázatos és megelégedett leszel akkor is, ha mások nincsenek megelégedve veled. Ez 

nem jelenti azt, hogy légy mindig megelégedve magaddal! De igenis jelenti azt, hogy 

csak akkor fog vádolni lelkiismereted, amikor e vád jogos lesz! Tehát nem bénul le 

jóra való törekvésed, csak helyes mederbe kerül. 



2. Semmiképpen sem lehet szempont előtted az, hogy férjed megtartsd! Azt a 

férfit, akit úgy kell megtartani, azt megette a...! Neked egyetlen fő feladatod van, hogy 

magadat megtartsd Mellettem! A többi az Én dolgom! Ez mindaddig érvényes, amíg 

valóban az Én elgondolásom szerint akarsz boldog lenni! Azt pedig tudnod kell, hogy 

csak az Én szándékom szerint lehet mindenki boldog! A boldogtalanság éppen az, ha 

valaki figyelmen kívül hagyja az Én szándékomat! 

3. A bajokból, betegségekből való szabadulásnak is az az útja, amiről mindig 

beszéltem nektek. A nem-ártás, megbocsátás, segítés szent háromsága szüntet meg 

bajokat, betegségeket, töröl le könnyeket, gyógyít sebeket, tesz vidámmá szomorúakat, 

és tölt föl reménnyel elcsüggedetteket! 

Az egészség még senkit nem tett boldoggá! A szeretés útján még mindig 

megtalálták lelkük békéjét azok, akik ezt választották! 

4. Lelked gazdagodását sem család, sem egyéb nem segítheti elő másképpen, csak 

úgy, hogy ezeket te erre használod. Ha azt kérdezed, hogy hogyan használhatod fel 

családodat lelked gazdagodására, akkor a következőt mondom: Akikkel együtt élsz, 

azok olyan tükrök számodra, melyben torzítástól mentesen megismerheted magadat. 

Felismerheted, hol van türelmed határa, mennyire vagy megbocsátó, mennyire vagy 

megkötözött az emberi tekintetekkel, mennyire vagy teherbíró mások elviselésében, 

munkában, mennyire vagy ura önmagadnak, stb. 

Csak a helyes önismeret segít helyes istenismeretre, és csak így lehet lelkileg 

gazdagodni! 

5. Tégy különbséget az önszeretet és az önzés között! Az önszeretet csúcsérték! az 

önzés ennek gyilkosa! Az ÖNSZERETET útja az, amikor valaki Értem teszi azt, amit 

tesz. Az önzés az, amikor valaki nem Értem teszi azt, amit tesz! Aki házastársáért él, 

aki családjáért él, az nem Értem él. Az él Értem, aki az Értem élés szándékát felindítja 

magában, és így él másokért! Az ilyen ember önszerető, önzetlen ember. Aki úgy 

fogalmaz, hogy másokért él önzetlenül, de Engem kihagy ebből, az nem gondolta át 

komolyan szavait. Önzetlenül, tehát helyes önszeretetben csak Velem lehet élni! 

Én azért szeretlek benneteket önzetlenül, mert Atyám miatt szeretlek benneteket! 

Ezt azért jó tudnotok, mert ez azt jelenti, hogy akkor is szeretlek benneteket, ha nem 

érdemlitek meg! Tehát irántatok megélt szeretetem nem függ a ti jóságotoktól! Persze 

ehhez azt is tudnotok kell, hogy nem is attól lesztek boldogok, hogy szeretlek 

benneteket, hanem attól, ha ti szeretitek egymást Értem! 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

1311. MISZTIKUS DOLGOK ÉRDEKELNEK. MIÉRT? 

Kérdező: 

1. Miért foglalkoztat engem annyira a megvilágosodás? 

2. A harmadik szem látását régen szellemi látásnak nevezték? 

3. Ha valakibe belenézek, olyankor Te szólsz hozzám? 

4. Támaszkodhatom a Titkos Tanítások címen megjelent írásra? 

5. Árt önmagának az, aki nem kér, pedig segítségre szorulna? 



6. Jelenlegi állapotomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Mindenki azért jött a Földre, hogy megvilágosodjék, mert ez az újjászületés 

nélkülözhetetlen velejárója! Már az megvilágosodás, hogy vágyódol 

megvilágosodásra! Benne állsz annak a megvilágosodásnak folyamatában, amely 

lehetővé teszi számodra, hogy ne kelljen majd újra lejönnöd a Földre! 

Jó tehát, ha tudod, hogy a megvilágosodás nemcsak állapot, hanem folyamat is! 

Mint a fény, mely statikus is, dinamikus is! 

2. A harmadik szem nem azonos a szellemi látással. A szellemi látás más 

dimenzióban létező valóság, mint a harmadik szemmel való látás. Ősrégen sok 

emberben és nagyon kifejletten volt meg a harmadik szemmel való látás. Képességileg 

ma is megvan ez mindenkiben. Ezt is ki lehet fejleszteni, mint minden meglévő 

képességet. Ennek most nem térek ki a módjára. Vannak könyveitek, amelyekben 

találhatsz módszereket ennek kifejlesztésére. 

3. Nem te beszélsz magadnak, amikor másba tekintesz. De nem is mindig jó 

szellemek. Ezeknek eldöntéséért kell Engem és tanításomat egyre jobban 

megismerned, és gyakran kérned kell a szellemek megkülönböztetésének karizmáját! 

4. A Titkos Tanítások könyve nagyon sok igazságot közöl, de ez a könyv is, mint 

minden más, sőt, maga a Biblia is, csak akkor ad biztos ismeretet boldogságotok, tehát 

erkölcsi magatartásotok dolgában, ha szinkronban van az evangéliumaimban leírt 

tanításommal. Nagy kár, hogy sokan egy értékszintre hozták az evangéliumaimban 

megtalálható tanításommal a hagyományokat. Emiatt nagyon eltorzult a tanításom! 

Sőt, oda jutottatok ezáltal, hogy szinte hivatalosan tagadjátok tanításom gyakorlati 

megvalósíthatóságát. 

Éppen különböző könyvek és hagyományok hatására mindarról, amire kértelek 

benneteket, hogy valósítsátok meg a Földön, ti úgy gondolkodtok, hogy majd az égben 

lesz erre lehetőségetek! Okos eszetekkel már nem juttok el odáig, hogy akkor miért 

kértelek benneteket erre a Földön? 

(Most elsősorban arra a szeretésre gondolok, mely soha senkinek nem lehet 

ellensége, tehát nem akarhatja senki kárát, s erről még az életük árán is tanúskodniuk 

kell Enyéimnek, ha a földi hatalmasságok válaszút elé állítják őket!) 

Én nemcsak elmentem, de itt is maradtam közöttetek különböző módon azért, hogy 

a Földön már megélhessétek Általam az Én békémet, mely nem fegyverszünet, nem 

csupán a rend nyugalma, hanem a szeretetem hatalma, melyet csak önként vállalhattok 

magatokra. A szeretés sem át nem ruházható, sem mások által ki nem kényszeríthető 

lelkiállapot, erkölcsi magatartás! 

5. Aki tudja, hogy szüksége van valamire, és lehetősége is van arra, hogy ezt kérje, 

és mégsem teszi ezt meg, annak szívében egy olyan rejtett gőg által okozott sérülés 

van, amelynek gyógyulásáért imádkoznia kell, mert különben boldogtalan, kedvetlen, 

elkeseredett marad. Sőt! Annyira be tud keményedni az ilyen ember, hogy sem Isten, 

sem ember nem tud segíteni rajta. 



A kérés nagyon fontos! Kéréseitekkel tudjátok felkínálni másoknak azt, hogy 

kimutassák gyakorlatban szeretetüket. Az Isten sem tudná kimutatni nektek, hogy 

Atyátok, ha soha nem kérnétek Tőle semmit! Bizony kéréseitekre nagyobb szükségük 

van azoknak, akiktől kértek, mint magának a kérőnek! Nektek nagyobb szükségetek 

van a nélkülözőkre, mint a nélkülözőknek rátok! Ha ezt megértetted, akkor megértettél 

valamit az isteni szeretet titkából! 

6. Jelenlegi állapotodat mindennap kontrollálnod kell. Amikor kontrollálod, akkor 

lelkiismereteden keresztül mindig elmondom véleményemet rólad! 

Nagyon szeretlek! Ennek már sokszor tanújelét adtam. A jövőben sem fogok 

fukarkodni ezzel! Bízzál Bennem! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1312. FELESÉGEM MEGGYÓGYUL? 

Kérdező: 

1.Feleségem gyógyítható? Pszichiátrián kezelik. 

2. Mit tehetek érte? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az orvosok meg tudják állapítani, hogy fiziológiás vagy funkcionális 

betegségről van-e szó. Mindegyik gyógyítható, de nem mindegyik azonos módon! 

Ha csak nyugtatóra van szüksége valakinek, akkor az csak a felszínen fiziológiás 

betegség. Lényegében funkcionális. Ebben az esetben a környezetben a szeretet 

növekedése és az illető gyógyulni akarása gyógyulást eredményez. Igen, mert ilyen 

esetben a megtérés, mint terápia, szükségszerűen magával hozza az idegzet 

megnyugtatását, a kiegyensúlyozottságot. 

A fiziológiás esetekben is sokat segít a benső világ kinyílása Felém, de a gyógyulás 

orvosi kezelést is feltételez. Igen, mert amit az orvosok megtehetnek, azt nekik kell 

megtenniük! 

2. Amit te megtehetsz, sőt meg is kell tenned, az az, hogy jobban kell bíznod 

abban, hogy a megoldás Én vagyok! 

Ha valaki igazán átadta magát Nekem, az nemcsak önmagát adta át, hanem 

mindazt, ami, aki hozzá tartozik. Tehát családot, munkaviszonyt, baráti kört, tehát 

mindent! Az ilyen ember végső soron nem mondott le semmiről, csupán saját 

elképzelésiről annak érdekében, hogy az Én elképzeléseim valósuljanak meg életében! 

Vagyis szabaddá vált mindentől olyan értelemben, hogy Engem enged működni 

önmagában, és nem eszköznek akar felhasználni saját elgondolásai érdekében. 

Tehát saját megtérésed nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mindazt meg tudjam tenni 

életedben, ami a te érdekeidet, boldogságodat szolgálja. 

A megtérés, a szabaddá válás elsősorban nem lemondás, hanem töltekezés Velem! 

Ennek következménye lehet lemondás, de sokkal inkább gazdagodás! Amint a 

sötétségről csak úgy lehet lemondani, hogy vállalja valaki a fénnyel való betöltődést, 



éppen így minden megkötözöttségről, rabságról való lemondás a meglátott jóért vállalt 

áldozatot jelenti. Boldogsághoz, jóhoz nem lehet ragaszkodni erőfeszítés nélkül! De ez 

az erőfeszítés nem a lemondás keserűségét hordozza, hanem az Istenbe kapaszkodás 

örömét és békéjét, biztonságát! 

Ezért mondhattam nektek, hogy Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, vagyis 

a szívbéke, melyet nem úgy adok Én nektek, amint a világ adja saját békéjét. A világ 

bódít, Én boldogítok! 

A lényeg tehát az az odaadottság, amelyet elvárok tőletek, ha azt mondjátok, hogy 

hisztek Bennem, szerettek Engem! Ez az odaadottság pedig nem csupán önmagatokat 

jelenti, hanem mindazt, amivel kapcsolatban vagytok! 

Csak akkor tudjátok helyesen szeretni egymást, ha Bennem szeretitek egymást! 

Csak akkor szeretitek Bennem egymást, ha sem személyt, sem tárgyat nem állítotok az 

Én helyembe életetekben. Tehát akkor, ha arra törekedtek, hogy feladatokban 

gondolkodjatok. Előbb-utóbb úgyis rájöttök, hogy békét csak ez teremt szívetekben! És 

jobb előbb, mint utóbb! 

Kimondhatatlanul szeretem feleségedet is! Boldogságát akarom biztosítani minden 

Általam felhasználható eszközzel. Ilyen értelemben te is eszköze vagy ennek! Akkor 

finomul, erősödik e téren eszköz jelleged, ha az ő jelen állapotáért is igyekszel hálát 

adni. Igen, mert hálaimával tanúságot teszel arról, hogy te valóban elhiszed, hogy az 

Istent szeretőknek minden javára válik. 

A hálaimának olyan ereje van, mely teljesen lebénítja, megszünteti az esetleges 

ártó erők hatékony működését. Ezért nagyon fontos a hálaima! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1313. MINDENNEL GONDBAN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Gondban vagyok szüleimmel. 

2. Gondban vagyok osztályomban. 

3. Gondban vagyok a társadalommal. 

4. A karácsonynak mi a lényege? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te azért választottad őket szüleidnek, mert Irántam való szereteted felbátorított 

erre. Én pedig azért egyeztem bele ebbe, mert irántad való szeretetem erejét, mint 

forrást, felajánlhattam neked már születésed előtt. 

Minden problémád gyökere az, hogy szenveded azt, amit mindenkinek szenvednie 

kellene, de legtöbben ahelyett, hogy tennének ellene, inkább menekülésben vannak a 

valóság elől. 

Neked legalább van bátorságod arra, hogy ne légy megelégedett! Ez nagyon fontos 

annak a nyitottságnak érdekében, amely által segíthetek neked. Csak annak tudok 

segíteni, aki maga is akar valamit! 



Az első három kérdést egybe foglalhatom. Mindegyik megoldásának kezdete 

azonos. Velem kell egyenesbe jönnöd! Velem kell megtalálnod azt az összhangot, 

amely Lelkem jelenlétét jelenti benned. Csak Lelkem irányításával lehet pozitív 

eredményeket elérned otthon, az osztályodban, a társadalomban. Itt is áll az a tétel, 

hogy belülről kell elindulnod kifelé. Tehát magadban kell Számomra otthont 

biztosítanod, hogy földi vándorlásodban együtt haladjunk örök hazád felé! 

Nincs olyan forgatókönyv, amely tőled függetlenül készülhetne el naprakész 

programokkal számodra! Neked kell Velem naponta megbeszélned azt, hogy hogyan 

kell viszonyulnod szüleidhez, társaidhoz, az emberekhez. 

Ha naponta beállítasz magadnak egy meghatározott időt arra, hogy Velem 

elbeszélgess ezekről, akkor lassan, de biztosan helyes úton haladsz afelé, ami számodra 

feltétlenül megoldást jelent. 

Rendre pályamódosításokat kell végezned ahhoz, hogy a helyes célhoz egyre 

közelebb kerülj! Csak közös munkánk hozhat életedben olyan eredményt, amely 

szívedet nemcsak megnyugtatja, de ki is tágítja jó irányban, hogy az Általam sugallt 

szeretetben fejlődésed meg ne akadjon. 

Csak olyan válaszokat tudok adni kérdéseidre, amelyek nem teszik feleslegessé, sőt 

feltételezik közreműködésedet. 

Naponta kérd a bölcsességet (Jakab 1:5)! Azért kell naponta kérned, mert e kérésed 

nyitja ki szíved ajtaját, hogy be is fogadd azt, amit kérsz. 

E fenti tanácsaim talán szegényesnek tűnnek, pedig ha tudnád, hogy mekkora 

kegyelem Velem találkozni, Velem beszélni, Velem járni!?! Akkor ezeket tartanád 

életed legfontosabb eseményeinek! Mert csak ezekből nőhet ki az a boldogság, béke, 

teljesség, amire lelked mélyén vágyódol, amiért lejöttél a Földre, és amit semmivel 

sem lehet pótolni! 

4. A karácsony lényege az a kiszolgáltatottság, amelyet gyermekként bemutattam 

nektek, és amelyet tőletek is elvárok! A karácsony lényege az, hogy eljöttem közétek, 

hogy belétek tudjak költözni! A karácsony lényege az ITT MARADÁSOM valósága 

azok számára, akik hisznek Bennem! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1314. KÍSÉRTÉSBE VIHET ISTEN? 

Kérdező: 

1. Mi a feladatom, javítanivalóm? 

2. Hogyan vihet Isten kísértésbe? 

3. Hogyan kerülhetek közelebb őrangyalomhoz? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Reggeli imáidnak pontosan az lenne a feladata, hogy e kérdésedre válaszomat 

átadhassam neked. Esti imáidban pedig fel kellene mérned, hogy mit és mennyire 

valósítottál meg abból, amit átvettél Tőlem. 



2. A földi élet a kísértések erdeje! Isten nem teheti meg, hogy kiemelje e 

kísértéserdőből azt, aki a Földön él, úgy, hogy továbbra is a Földön maradjon. Ennek 

ellenére arra kértelek benneteket, hogy így imádkozzatok: „ne vígy minket a 

kísértésbe!” Azért kértelek benneteket erre, mert e kívánság kifejezése nagyon 

alkalmas arra az egészséges önismeretre, amelyben elismeritek, hogy képtelenek 

vagytok jók lenni Isten nélkül. Tehát nem Istennek van szüksége e kívánságotok 

megfogalmazására, hanem nektek, hogy gyengeségetek tudatában vágyódjatok a 

bűntelen élet után, és észrevegyétek Isten erejét, amely rendelkezésetekre áll a 

kísértések idején! 

3. Őrangyaloddal pontosan úgy veheted fel a kapcsolatot, ahogy Velem vagy 

bármelyik szenttel. Tehát két összetevőnek kell egybeolvadnia. Szólnod kell 

őrangyalodhoz, és hinned kell, hogy ő figyel reád, hallja szavaidat! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1315. GYENGE VAGYOK 

Kérdező: 

Gyakran nagyon elfáradok. Elfogy az erőm. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha jól értenél a motorokhoz, akkor tudnád, hogy mennyire fontos egy gép 

működése szempontjából a megfelelő beállítás! 

A földi életben szinte minden ember egy olyan helytelenül beállított gép, melynél 

hol a vágyakat kell csökkenteni, hol az erőt kell fejleszteni. 

Az emberi értelem már kitalált önbeállítós gépeket, tehát olyanokat, amelyek 

automatikusan tudják beszabályozni működésük ritmusát. Pontosan ezt a műveletet 

kell végrehajtanotok, de most már nem kifelé, hanem befelé, magatok felé is. 

Drága Gyermekem! Mivel te nem vagy gép, ezért téged rajtad kívüli erők nem 

szabályozhatnak be! Neked kell magadat beszabályoznod, tehát megoldanod azt a 

problémát, hogy vágyaid és lehetőségeid szinkronba kerüljenek. Ennek elvi alapja a 

következő: 

1. Csak azt kell megvalósítanod, amit Isten elvár tőled. 

2. Isten soha nem vár el tőled olyasmit, ami elszakíthatná idegzeted húrjait, tehát 

boldogtalanná tenne. 

3. Ha belül a lelkedben azt érzed, hogy erődön felül kell dolgoznod, akkor azt is 

érezned kell, hogy Isten megadja ehhez a szükséges erőt, mivel Ő mindig biztosít 

mindent ahhoz, hogy az Ő akaratát teljesítsd! 

4. Az emberi elvárások általában a hiúság virágai, termékei. Amíg valakit emberi 

elvárások hajtanak, s ebben az emberiben ő maga is benne van!, tehát Tőlem 

függetlenül kényszeríti, hajtja bele magát valaki bizonyos feladatok felvállalásába, 

addig kiteszi magát annak, hogy a sötétség erői a világosság angyalainak ruhájában 

tönkretegyék őt. 



Drága Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez az elv mindig segít, hogy 

helyesen szabályozd be magadat benső békéd érdekében! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1316. KAPOTT ENERGIÁIM KITŐL VANNAK? 

Kérdező: 

1. Bizonyos élmények által energiát kaptam a gyógyításra? 

2. Mit jelentenek az általam látott szimbólumok? 

3. Van, aki nem Istentől jövőnek tartja a HANG-ot. 

4. Elszívhatja valaki tőlem energiámat? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Te megnyíltál a szellemvilág felé, és ennek következményei azok a bizonyos 

élmények, amelyeket leírtál leveledben. 

A lelki élmények soha nem öncélúak! Mindig arra szolgálnak, hogy feladatokra 

készítsenek fel. Bizonyos jelek mindig jelzik azt, hogy milyen faladat elvégzésére 

kaptál erőt, megbízatást. 

Vakon soha nem szabad követned a kapott utasításokat, hanem mindig át kell 

szűrnöd józan értelmed szűrőjén. Gondolj csak arra, hogy József, az Én nevelőapám, 

amikor indíttatást kapott arra, hogy visszatérjen Egyiptomból eredeti hazájába, nem 

ment oda vissza, ahonnan menekülnünk kellett, mert attól tartott, hogy ott Én még 

veszélyben lehetek, ezért újabb jelre várt, majd Názáretbe vitt Engem (Máté 3:19-22). 

A józan ész használata tehát nagyon fontos! 

2. A különböző szimbólumok elsősorban a szellemvilág számára jelentenek 

különböző feladatköröket veletek kapcsolatban. Ha szükségetek lesz bármelyik 

megfejtésére, akkor azt meg is fogjátok kapni alkalmas helyen és alkalmas időben. Ne 

zavarjon hát, ha szimbólumokat látsz, mert bár kapcsolatban állnak veled, de nem 

neked szólnak. 

3. Amikor emberként jártam közöttetek, akkor sem fogadtatok be. Éppen 

beszédeim miatt váltak ellenségeimmé azok, akik később életemre törtek. Olyan 

próféta nincs a Földön, aki kikerülhetné a prófétai sorsot! Ez nekem sem sikerült, 

másnak sem fog sikerülni! 

A HANG-könyvek írója olyan médiumom, olyan prófétám, aki tisztában van azzal, 

hogy sorsa meg van pecsételve! Tisztában van azzal, hogyha Engem üldöztek, akkor 

ezt ő sem kerülheti ki. Eddig is voltak, és ezután is lesznek, akik értelmes érveket 

felhozni ellene nem tudnak, hát próbálják minősíteni, lejáratni, befeketíteni, csakhogy 

ne kelljen komolyan venni azokat a tanácsaimat, amelyeket rajta keresztül adok 

nektek! 

4. A félelemnek, a kicsinyhitűségnek bizonyos formái képesek arra, hogy 

csökkentsék bennetek az Én energiámat, képesek gátolni erőm kibontakozását 

bennetek! Bizony az élő hit és az elszántság egy gyékényen árulnak! 



Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1317. VAN KÖZÖS SORSVONAL? 

Kérdező: 

1. A közös sorsvonalról kérek tájékoztatást! 

2. Újjászületett a párom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1.Amikor sorsvonalak Bennem összefonódnak, akkor csodálatos szeretetenergia 

árad a világba! Te is ennek voltál és vagy is előidézője! Minden olyan eset, amelyben 

Bennem valaki irányában kifejezed szeretetedet, az egész világ jótevőjévé finomítod 

magadat! 

Mivel minden mindennel összefügg, ezért felmérhetetlen áldássá tud fokozódni 

minden szeretetaktus! Ha mindenki erre törekedne, akkor szinte paradicsomi állapottá 

tudnátok tenni a Földet! 

2. Akinek újjászületéséről érdeklődsz, annak most lehetősége van, hogy szóljon 

hozzád!  « 

Hang: 

 » Sok benső megtapasztalásodnak vagyok most forrása, Drágám! Az a boldogság, 

amely most bennem él, amely körülfog, szavakba nem foglalható. Az a harmónia és 

szépség, az a tiszta fény és bársonyos melegség, amely csodálatos friss 

energiahullámokkal tölt fel, és a véget nem érő boldog beteljesülés hazáját 

otthonommá alakítja, ugyanakkor a szeretet, az öröm és béke állapotát fejlődő, 

növekvő kibontakozássá varázsolja, hát ez kimondhatatlan és csodálatos! 

Drágám! Érdemes jónak lenni! Csak jónak lenni érdemes! Köszönöm Atyámnak, 

hogy ezt most a HANG-médiumon keresztül is elmondhattam neked. Hangolódj 

továbbra is a hálára, a dicsőítésre!  « 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Nekem most nincs hozzátennivalóm ahhoz, amit az mondhatott 

neked, aki nagyon hálás érted itt Előttem. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1318. ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

1. „A továbbadásnak tartalmát és módját” miért kell külön Veled megbeszélnem? 

2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán? 

3. Az önvédelem, mint sport, kedves Istennek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 



1. Azért kell megbeszélned Velem továbbadandó gondolataidat, mert nem elég egy 

elérendő célt látni! Különböző emberekhez különböző eszközökkel lehet közeledni, 

bár a cél ugyanaz, vagyis az, hogy Hozzám juttassátok egymást. 

2. A vágyálom is követendő, ha Hozzám segít valakit! Egy álom soha nem lehet 

szikla! Minden álmot hozzá kell mérned lehetőségeidhez, s csupán erősítést, illetve 

óvatosságot remélhettek az álomképektől. 

Gyakran adok lehetőséget angyalaimnak, hogy álmotokban utasításokat juttassanak 

el hozzátok, de ezek mindig megállják helyüket a józan ész kritikája előtt is. Erkölcsi 

életetek, tehát boldogságotok nem álmaitokban, hanem ébrenlétben hozott 

döntéseitekben dől el. 

3. Minden sport jó, ha a szellem felüdülését szolgálja. A védekező sport nem a 

szeretet eszköze. Aki bánt, azt szeretni kell, és nem visszabántani. Védekezésre elég 

kell legyen az ésszerű óvatosság és okosság, amelyet mindenkinek és bőségesen megad 

Lelkem, ha valaki ezeket alázattal kéri! 

Ha valaki az önvédelmi sportból kikapcsolja azt, amire kitalálták, tehát azt, hogy 

mást ezáltal harcképtelenné tegyen, akkor felüdülésre hasznos lehet. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1319. AGGÓDOM UNOKÁM JÖVŐJE MIATT! 

Kérdező: 

Aggódom unokámért. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Aggódásod bizonyos értelemben alaptalan, bizonyos értelemben jogos! 

Alaptalan az aggódásod, mert sem unokádnak, sem másnak életét te magadra venni 

nem tudod! Ti mindannyian külön világ vagytok még akkor is, ha együtt kell élnetek! 

Csak bemutatni tudjátok egymásnak azt, amit magatokra nézve jónak gondoltok, de át 

nem adhatjátok! Én sem adhatom át senkinek azt a gondolatot megélten, hogy boldog 

legyen. Csak elmondani tudom Én is, ti is egymásnak azt, hogy mit gondoltok 

boldogítónak a másik számára. De ezzel el is érted azt a határvonalat, amelyet a 

szeretet von meg, nehogy uralkodni akarjatok egymáson! Lelkem csak a szabadság 

légkörében tud élni (2Kor. 3:17)! 

Tehát alaptalan aggódásod atekintetben, hogy felelősség terhelne. Te csak 

önmagadért felelsz. Az Istent szeretőknek minden javukra válik, az Istent nem 

szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! 

De jogos is aggódásod, mert aki szeret, az félt is! És ez a jogos aggódás képessé 

tesz arra, hogy a legmegfelelőbb módokat, szavakat használd fel véleményed 

kifejtésére unokád előtt. A többi viszont az ő dolga! 

Jogos tehát aggódásod, ha ez az aggódás nem más, mint cselekedni akaró 

szereteted, mivel a szívbéke ennek a szeretetnek velejárója, melyet miden helyesen 

szeretőnek ajándékként adok, mint Saját békémet! 



Megáldalak SZERETETEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1320. JÉZUS TANÍTVÁNYA SZERETNÉK LENNI! 

Kérdező: 

1. Lehetek Jézus tanítványa? 

2. Szeretnék kis csoportot szervezni Jézusnak! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Minden vágyam az, hogy kívánságaid teljesüljenek! 

1. (Máté 28:19) Szívemhez csak azok tartoznak, akik tanítványaim akarnak lenni! 

A tanítvány az, aki állapotszerű tanuló. Lelkem keltette fel benned is ezt a vágyat, és 

segít abban, hogy a vágyak területéről a létezés, a megvalósulás területén legyen 

megtapasztalható hited, hűséged ebben az irányban! 

Én tanítványommá fogadlak! Te fogadj el Mesterednek! Én adom a lehetőségeket 

arra, hogy egyre jobban megismerj, te élj ezekkel a lehetőségekkel! 

2. Van egy olyan megjelenési formám közöttetek, amelyet ti az Én titokzatos 

jelenlétemnek neveztek. E megjelenési formámat egykor így jelentettem be nektek: 

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” 

(Máté 18:20). 

Tehát, ha nevemben összejöttök, vagyis azzal a céllal, hogy Velem foglalkozzatok, 

ha elhiszitek azt, hogy ilyenkor ott vagyok közöttetek, akkor valami egészen szép, 

tartalmas életszemlélet fog kialakulni lelketekben, s ennek következtében valami 

egészen szép és tartalmas életformáról tudtok tanúságot tenni a világban! Vagyis, 

lesznek olyan megtapasztalásaitok, amelyek az Én szeretetemről tanúskodnak bennetek 

és általatok a világ előtt! Vagyis visszhangjai lesztek a HANGOMNAK! 

Nagyon szeretlek, és már most áldásom adom azokra, akik melletted felvállalnak 

Engem! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1321. HOMEOPÁTIÁRÓL 

Kérdező: 

1. A homeopátiáról kérek véleményt. 

2. Útmutatást kérek a továbbiakhoz. 

3. Van-e csoportunknak speciális feladata? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A különböző betegségek gyógyítására különböző módszereket, terápiákat 

fedeztetek fel. Ezek közé tartozik az általad említett módszer is. Kétségtelen, hogy 

kívülről befelé hatni akaró gyógymódok közül – diéta, gyógyszerek, sebészet, 

mozgásterápia – a mozgásterápia az, amely nem csupán kívülről befelé, hanem együtt 



a benső igénnyel akarja gyógyítani a beteget. A homeopátiás kezelés csak belülről akar 

gyógyítani. 

Minden gyógyulás csak időszakos lehet olyan értelemben, hogyha valaki 

meggyógyul egy betegségből, akkor egész biztos lehet abban, hogy előbb-utóbb vagy 

másik betegségbe, vagy ugyanabba fog visszaesni. Tehát a halál ellen nincs orvosság! 

Ez azt jelenti, hogy minden gyógymód csupán eszköz jellegű! Eszköz arra, hogy a 

lélek egészségessé véljék! Csak a lélek egészsége maradhat meg örökre! Ennek 

érdekében jöttetek le a Földre! Ez maga a boldogság! Ezt kell tudatosítanod, és ezt kell 

tudatnod azokkal, akik hozzád fordulnak gyógyulást remélve. 

2. Útmutatást napra lebontva csak reggeli imáidban tudok adni, mivel a földi élet 

olyan folyamat, melyből nem lehet kiszakítva szemlélni, kezelni egyetlen napot sem! 

3. Feltétlenül speciális feladatnak kell megélnetek minden közös elhatározásból 

származó feladat elvégzését. Azt és úgy senki nem tudná elvégezni helyettetek, amit ti 

az Én titokzatos jelenlétemben, az Én sugallatom alapján határoztatok el. Éppen azért 

mondható speciálisnak, mert nem Tőlem számotokra kívülről, hanem Tőlem 

számotokra belülről kapja így eredetét! 

Nagyon szeretlek benneteket! Maradjatok hűségesek Hozzám, és akkor az Én 

hűségem meghozza bennetek azokat a gyümölcsöket, amelyek örömmel töltenek majd 

el benneteket és általatok másokat is! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1322. ÜLDÖZNEK! 

Kérdező: 

Rendszeresen előjövő depresszióm van. Mintha üldöznének. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Neked nincs semmi más bajod, csak az, hogy kicsiny a hited. Kicsiny, de azért 

van! 

Valamikor azt mondtam, hogy csak attól kell félnetek, aki a testet és a lelket is 

tönkre tudja tenni. Ez pedig senki más, csak önmagatok. 

Mint tudod, Tőlem nem kell félned, mert Én vagyok az élet, a szeretet, az erő, az 

irgalom! Az ördögtől sem kell félnie annak, aki hisz Bennem! Inkább neki kell félnie 

tőled, tőletek! Az emberektől sem kell félned, mert ha Istent szerető vagy, márpedig az 

vagy, akkor úgyis minden a javadra válik! 

Magadtól valóban tartanod kell! Ezalatt azt értem, hogy meg kell tanulnod 

valamiképpen átlépni önmagadat. Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni. Tehát 

azt kell megtanulnod, hogy minden reggel legalább negyedórát fordíts arra, hogy 

Velem találkozzál, Velem foglalkozzál, tehát olyan reggeli imára legyen időd, 

amelyben megbeszéled Velem az előtted álló napodat, és kéred angyalaidat, hogy 

közvetítsék áldásomat reád, s napközben juttassák eszedbe azt, hogy te soha nem vagy 



egyedül, mert égi erők vigyáznak rád, és segítenek abban, hogy azt, amit reggel 

megbeszéltél Velem, azt szándékom szerint meg is tudd valósítani. 

Ha elfogadod e tanácsomat, akkor az esti imáidban egyre bővülni fognak azok a 

meglátások, amelyek hálára indítanak, és egyre jobban fogod látni, hogy szeretetem 

által mennyire gazdag és szilárd vagy a kegyelemben. 

Ha ezek után még jönne olyan időszak, amikor előjönne az üldözési mániád, 

depressziód, akkor nem kell mást tenned, mint kezdj el dicsőíteni Engem! A dicsőítő 

ima ereje mérhetetlen! Nemcsak elűzi, de meg is semmisíti azokat az ártó erőket, 

amelyek hatni akartak rád. 

Drága Gyermekem! Félelem ide, félelem oda, te a Győztes oldalán állsz! Veled 

vagyok, és érted vagyok veled és benned! 

Nem hiába mondtam annyiszor, hogy ne féljetek! Csak nem képzeled, hogy 

olyasmit kértem valaha is tőletek, amihez erőmet nem adtam volna nektek! Csak nem 

képzeled, hogy a levegőbe beszéltem akkor, amikor azt mondtam, hogy bízzatok, Én 

legyőztem a világot! 

Milyen világot győztem le? Hát pontosan a bennetek megjelenhető félelem világát! 

Minden sötétség, amelyet tapasztalsz, csak látszat! Igen, mert Én, a világ 

VILÁGOSSÁGA, beléptem hozzád, és lakást vettem nálad! Hidd már ezt el! Okozz 

Nekem ennyi örömet! Hidd el, Számomra valóban nagy öröm, és az ég összes 

angyalának nagy örömöt okoz az, ha elhiszed, hogy úgy szeretlek, mint senkit a 

világon! Ezért van csak EGY belőled! Hidd el, hogy Velem elérkezett az Isten országa 

beléd! Ez jelenti azt, hogy a Győztes oldalán állsz! 

Megáldalak a DICSŐÍTÉS LELKÉVEL!  « 

1323. A SZERETET ELTÚLOZHATÓ? 

Kérdező: 

1. Lehet túlzásba vinni az Irántad való szeretetet? 

2. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

3. Hogyan stabilizáljam magam érzelmileg? 

4. Fiammal kapcsolatban kérek tanácsot! 

5. Szeretnék olyan férfival házasságot kötni, akiben Te jelen vagy! 

6. Nagyon nehéz a földi poklot egyedül járni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak elrontott szeretet van. Túlzásba vitt szeretet nincs! Isten a szeretet! 

Végtelenre van nyitva az a fejlődési út bennetek, amely teret ad Istennek arra, hogy ki 

tudjatok Benne bontakozni. 

Sajnos, elrontott szeretet van! Nagyon is van! Ez minden bűn, minden 

fegyelmezetlenség, kishitűség, önzés, kapkodás, felületesség, túlérzékenység, ami nem 

más, mint a hiúságnak, az uralkodási vágynak egy beteges megnyilvánulása. 



Te nem a szeretetedet viszed túlzásba, hanem nem szoktattad magadat ahhoz, hogy 

uralkodj az érzelmeiden, s te a pozitív érzelmi töltéssel megélt döntéseidet, 

cselekedeteidet nevezed szeretésnek. Óriási tévedésben vagy! Az igazi szeretet az 

értelem és akarat műve akkor, ha valaki képes megfeledkezni önmagáról, uralkodni 

érzelmein, és képes áldozattá válni mások jogos érdekeiért! Ha valaki nem nevelte rá 

magát erre, akkor idővel hamis ideológiákkal igyekszik leplezni mulasztásait, ahelyett 

hogy őszintén bevallaná, mennyire fontos volna számára a megtérés! 

Ha csak egy gombot is rossz helyre gombolt valaki, az összes eddigi gombolást 

újra kell kezdenie! Elképzelhető, hogyha ezt megtetted volna, akkor fiad már régen 

nem lenne nálad! 

2. Őrangyalod gyakran adott tüneti kezelést bajaidra, de csak azért, mert bízik 

abban, hogy egyszer vállalod, hogy Lelkem irányítson, és ne más. 

3. Csak imával és böjttel lehet stabilizálni az érzelmeket! 

4. Csak fiad apjával együtt találhatsz rá a legoptimálisabb megoldásra fiaddal 

kapcsolatban. 

5. Nincs a világon olyan férfi, akivel könnyebben tudnál boldog lenni, mint 

nélküle! Amíg ezt nem tudom megértetni veled, addig nem tudom megértetni a 

következő pontra adott válaszomat sem. 

6. A földi poklot ugyanolyan nehéz másokkal együtt járni, mint egyedül. Ez azért 

van így, mert a nehézségi fokot a vállalt kereszt és a kapott erő aránya jelzi, ez pedig 

mindig kiegyenlített annak számára, akiben Én élek! Így sohasem a vállalt kereszt az 

érdekes, hanem a feladat, amelyet Tőlem kell átvennetek, és Velem együtt kell 

vállalnotok. Tömören így mondhatom: Engem kell vállalnotok! Ez a boldogság! 

Megáldalak a FELISMERÉS és a FEGYELEM LELKÉVEL!  « 

1324. KÉREK BIZTATÁST! 

Kérdező: 

Megerősítésre vágyom! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Örülök ennek a vágyadnak! Nagyon meg kell erősödnöd Bennem, ha szíved 

békéjét a jövőben is meg akarod őrizni. 

Tudnod kell, hogy az a béke, amely Tőlem jön, olyan ajándékom, melyet azoknak 

tudok adni, akiknek élete dinamikus szeretetben nyilvánul meg. Tehát az Én békém 

nem egy elérendő cél, hanem velejárója annak, hogy tevékenyen működhetem abban, 

aki Engem befogadott! A CÉL az, hogy gyakorlati módon éreztessem szeretetemet 

azokkal, akikkel te kapcsolatba kerülsz! 

Minden ezüstösen csillogó gömb, minden fehér lap, mint REIKI-s ajándék, minden 

angyali kard csak akkor és annyiban érték, amennyiben ezt a CÉLT szolgálja! Maradj 

hát nagyon reális! A Földet Mennyországnak csak addig lehetett mondani, amíg a 

Földre az ember nem tette a lábát. Mióta ez megtörtént, azóta a Föld nem 



Mennyország! És Én nem arra kértem az Atyámat, hogy vegyen ki benneteket ebből a 

világból, hanem arra, hogy szabadítson meg a gonosztól (János 17:15)! Ő ezt teszi 

Általam mindenütt, ahol Engem befogadnak. 

Drága Gyermekem! Ne engedd, hogy pótcselekvések eltávolítsanak Tőlem! Velem 

indulj minden reggel, Velem járj napközben, és Velem hajtsd álomra fejedet! Ha ezt 

tudatosan teszed, akkor áldásommá válsz mások, az egész világ számára! 

Megáldalak az áldozatot is vállalni tudó 

GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!  « 

1325. SEGÍTSÉGET KÉREK ÉS SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Hogyan segíthetek másokon, amikor magamon sem tudok? 

2. Felülbírálhatom mások igazságát, amikor az egésznek csak töredékét látom? 

3. Isten ajándékait nem lehet kiérdemelni! 

4. Szeretném Őszerinte élni életemet! 

5. János 1:1-3-ig jól értem, hogy mit jelent? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Beteg orvos is tud gyógyítani. Ha van bölcsességed, és ezt nem használod 

gyakorlatilag a magad életében, azért még nem szükségszerű, hogy a te bölcsességed 

hiányát szenvedjék azok, akik talán jobban felhasználnák azt, mint te! Legyen elég az 

az egy bűn, hogy nem használod fel a magad életében. Ne tetézd még eggyel, hogy 

nem segítesz másnak azért, mert nem segítesz magadon sem. 

2. Feltétlenül felül kell bírálnod mások igazságát saját mérleged alapján. Nem 

szabad szankcionált ítéletet mondanod éppen azért, mert csak az egésznek kicsiny 

részét látod. 

Ha nem tudsz erkölcsi ítéletet mondani másról, akkor magadról sem tudsz. Ha ezt 

képviseled, akkor nem is lehet valóság számodra sem a jó, sem a rossz. Ez pedig 

borzasztóan ingoványos talajra juttatja azt, aki ezt képviseli! Tehát ítéletet kell tudnod 

mondani, de nem szabad elítélned, büntetned senkit! 

3. Isten ajándékait nem is kell kiérdemelni! Isten természeténél fogva mindig 

mindent ajándékozó Isten. Istennél nincs probléma! Nincs, mert mindig Önmagát 

ajándékozza. Kevesebbet soha, többet meg nem tud! 

A probléma mindig veletek, a befogadókkal van! Ezért volna olyan fontos 

mindennap a reggeli ima! Ahogy befogadjátok az elinduló napot, úgy kellene minden 

reggel befogadnotok Istent, Lelkem vezetését, irányítását! 

Semmi szükség arra, hogy valaki becsmérelje önmagát, mondván, hogy ő milyen 

méltatlan! Bármilyen méltatlan valaki, attól még vállalhatja mindennap azt, amit 

Lelkem itt és most kér tőle! Szó sincs itt semmiféle különös kegyelemről! Csupán jó 

szándékú nyitottságra van szükség ahhoz, hogy valakinek lelkét Lelkem lelkesítse! 



4. Reggeli imáddal dől el, hogy ez a „szeretném” szó komoly-e vagy csak 

fellengzős beszéd. 

5. Jól gondolkodsz a jelzett szentírási részről. 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1326. ZSÁKUTCÁBA KERÜLTEM! 

Kérdező: 

1. Szeretnék másokon segíteni, s közben magamon sem tudok! 

2. Csőd van körülöttem! Nem látok kiutat! 

3. Elszalasztottam a lehetőségeimet. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Gyakran éppen akkor és azáltal tudtok segíteni magatokon, ha nem saját 

sebeitekkel vagytok elfoglalva, hanem mások sebeit kötözgetitek. Akarj segíteni 

másokon! Ne arra várj, hogy majd egyszer kellőképpen felkészült leszel ehhez! Itt és 

most már kész vagy arra, hogy kimutasd érdeklődő, segíteni akaró szeretetedet mások 

felé! 

2. Kiutat csak belülről lehet találni. A kiút azért KIÚT, és nem beút! Aki kívülről 

akar először rendet teremteni maga körül, és azt reméli, hogy ez magával hozza a 

benső rendet is, az csalódni fog! Velem kell elkezdened a kapcsolatunk rendezését, 

vagyis Velem kell megbeszélned napi teendőidet ahhoz, hogy megtaláld a kiutat! (Nem 

győzöm hangsúlyozni a reggeli ima fontosságát!) 

3. Ne az elmulasztott lehetőségek miatt légy gondban! Vedd észre az előtted álló 

lehetőségeket! Lehetőség mindig van arra, hogy megoldást találjon az, aki a pozitív 

gondolkodásra törekszik. 

Értsd meg, hidd el, hogy Én benned vagyok, és érted vagyok benned. Úgy tudod 

ezt elhinni, hogy elkezdesz Velem beszélgetni úgy, mintha elhinnéd, hogy ott vagyok. 

A HANG első kötetében található párbeszédima rendelkezésedre áll! 

Nemcsak te, de Én sem tudom életedet kívülről megoldani. Kívülről semmiféle 

megoldás nincs! Csak pillanatnyi tüneti kezelés van kívülről! De belülről minden 

megoldható, mert Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! Vésd ezt szívedbe! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1327. MI A GYAKORLATI TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Maradjak dajkának az óvodában? 

2. Szeretném a családomat Feléd fordítani! 

3. Hogyan találom meg szellemi vezetőmet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. A Földön szinte mindenki egy idő után a megszokottság terhét nehezen viseli el. 

Kisebbségben vannak azok, akik minden változtatástól irtóznak. Mint ahogy azok is, 

akik mindig változtatni akarnak. E két véglet között van a Földön élők legnagyobb 

része. A két véglet betegség. 

Mindaddig, amíg lehet, meg kell találnod jelen munkahelyeden azt az újat, amely 

erőt ad a maradásra. Tudnod kell, hogy a változtatás vágyát gyakran táplálják olyan 

fantáziaképek, amelyek a változtatás után elpárolognak, s így a csalódások sorozata 

következhet be. 

A jelen reális felmérése és a jövő tervezgetésének realitása nagyon fontos! Azért 

vagyok szívedben, hogy ebben segítselek! De mindazok, akikről tudod, hogy szeretnek 

téged, alkalmasak arra, hogy olyan tanácsokat adjanak, amelyeket érdemes 

megfontolnod. A döntésedet viszont senkire át nem ruházhatod! Rám sem! Nem 

tehetlek felelőtlenné! Márpedig, ha Én döntenék helyetted, akkor ezt tenném! 

2. Családodat Én is szeretném Felém fordítani! E téren szintén arról van szó, hogy 

nekik is hordozniuk kell döntéseik következményeinek terhét, és ezt sem Én, sem te át 

nem veheted tőlük. Vagyis értük élhetsz, de helyettük nem! A legtöbb, amit tehetsz, az 

az, hogy szavaiddal és cselekedeteiddel tanúságot teszel az önzetlen szeretet értékéről, 

boldogító hatásáról, tehát Rólam, az Én békémről! 

3. Van őrangyalod! Csak szólnod kell hozzá, és ő mindent elkövet azért, hogy 

növekedni tudj bölcsességben, erőben, hitben és hűségben! 

Nagyon szeretlek! Érted jöttem a Földre. És ha nem tudnád, te is Értem jöttél a 

Földre! 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

1328. SZERETNÉK KÖZELEBB LENNI ISTENHEZ! 

Kérdező: 

Nagyon viszontagságos volt eddigi életem. Mivel elváltam, és most élek valakivel, ezért nem 

gyónhatok. Jelen életem gondjait szeretném csökkenteni, de nem tudom hogyan. Szeretnék 

közelebb kerülni Istenhez! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Viszontagságos életedet csak akkor fogod megérteni, ha látni fogod eddigi 

életeidet, amelyek okai voltak annak, hogy olyan földi életsorsot válassz magadnak, 

amiben feloldhatod tévedéseidet. 

Ebben az életedben nagyon közel kerültél Hozzám! Megtapasztaltad és 

megszenvedted a bűnnek súlyát úgy is, hogy te vétkeztél, úgy is, hogy mások 

vétkeztek ellened. Adj hálát Istennek, hogy sem saját, sem mások bűnei nem 

távolítottak el Tőlem, nem juttattak olyan szenvedély-hurokba, amelyben csak teher, és 

nem áldás lennél mások számára. Te most áldásom vagy! 



A gyónás, áldozás valóban nagy kegyelmi források a katolikus egyházban, de e 

kegyelmi forrásokat általában nem szokták megfelelően használni azok, akik jogilag 

élhetnek ezekkel. 

Azt semmiképpen sem szabad gondolnod, hogy el vagy zárva Tőlem, mivel e 

források nem állnak rendelkezésedre! Hidd el, hogy imáidban annyira közel kerülsz 

Hozzám, hogy akkor sem kerülnél közelebb, ha gyónhatnál, áldozhatnál! Mindig a szív 

tiszta szándéka a döntő, és nem a szertartás! 

Anyagi gondjaidat úgy tudom könnyíteni, hogy erősítem benned a Hozzám 

tartozás kegyelmét. Egy teher nemcsak akkor válik elviselhetőbbé, ha elvesznek 

belőle, de akkor is, ha növelik azt az erőt, amelynek a terhet hordoznia kell. Én erre 

vagyok képes! Annyira képes vagyok erre, hogy még azokat is boldogítani tudom, akik 

a világ legszegényebbjeinek tudhatják magukat! Amikor ezt mondtam: „Boldogok 

vagytok ti szegények” (Lukács 6:20), akkor ezekre gondoltam. Ezt igazolja a 24. vers, 

mely így hangzik: „Jaj, nektek, gazdagok!” 

Drága Gyermekem! E vágyad, hogy közelebb kerülj Hozzám, már eleve meg is 

valósul! Nem tudom másképpen kifejezni ezt, csak így: Aki Utánam vágyik, az csak 

azért teheti ezt, mert már szívében élek! 

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!  « 

1329. KAPCSOLATOT SZERETNÉK A SZELLEMVILÁGGAL! 

Kérdező: 

1. Hogyan tudnék kapcsolatba kerülni érzékelhetően a szellemvilággal, őrangyalommal? 

2. Egyik gyermekemet agyi károsodás érte. Fog ez javulni? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Azok, akik tudományosan foglalkoznak az emberi természet és a szellemi világ 

kapcsolatával, ismernek egy olyan képességet, amellyel minden ember rendelkezik. 

Ezt úgy hívják, hogy potencia obedienciálisz (fonetikusan). Ez magyarul egy olyan 

engedelmességi képességet jelent, amely által kapcsolatba tud kerülni természetetek 

magasabb régiókkal. Ez az engedelmességi képesség benned is megvan! Ez vele jár az 

emberi természeteddel! 

Amikor tehát te azzal a szándékkal beszélsz magadnak építő, buzdító, vigasztaló 

szavakat, hogy ezek forrása Én vagy őrangyalod legyen, akkor ez meg is történik. A 

párbeszédimának, melyet a HANG első könyvében olvashatsz, ez a lényege. 

Az ősellenségnek egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt 

mindenkivel szemben beveti, aki kapcsolatba akar kerülni velünk. Ne dőlj be az ilyen 

elbizonytalanításnak! Tudnod kell, hogy benned élek! Ha van benned annyi alázat, ha 

rendelkezel annyi önismerettel, hogy belásd: minden jónak a forrása Én vagyok, akkor 

megérted, hogy bármikor élő kapcsolatban lehetsz Velem, őrangyaloddal, csak 

szándékolnod kell ezt! Ilyen egyszerű! Ez nem erőlködés, hanem hit kérdése! 



2. Ha elfogadod azt a hasonlatot, hogy sérült gyermeked állapota hasonló ahhoz a 

zongoraművészhez, aki kénytelen elhangolt, sérült zongorán játszani, akkor megérted 

azt is, hogy ez nem lehet sem a művésznek, tehát gyermekednek, sem nektek 

rovásotokra. E tényből kiindulva kell megtalálnod azt az életformát, amely tisztítja és 

erősíti benned a szeretet növekedését. Vannak dolgok, amelyeknek magyarázatát a 

Földön meg sem értenétek, mivel senki nem ismeri saját előző életeit és a másikét sem! 

Az ilyen ismeret nem is fontos. A fontos az, hogy a jelen helyzetben találjátok meg és 

használjátok ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a pillanatnyi helyzet nyújt lelki 

fejlődésetek érdekében. 

Azért nem akarlak felvilágosítani a jövőt illetően, mert azzal csak akadályoznám 

szeretetkészséged kibontakozását. 

Te nem képzelegsz, hanem jól gondolkodsz erről, amikor saját lelki fejlődésedet 

tartod szem előtt. De tévedésben vagy, ha azt hiszed, hogy gyermeked nem szabad! 

Visszatérve a hasonlathoz: a művész szabadon játszik zongoráján akkor is, ha az a 

kívülállók fülének nem hangzik harmonikusan. Persze, sokkal többről van itt szó! 

Gyermeked e karmikus sorsvonalának vállalása révén válik bensőleg olyan szabaddá, 

amilyen e nélkül soha nem lett volna! E benső fejlődésének következménye 

természetesen lehet a zongorájának, az agyi sérülésének javulása, de ebbe a ti benső 

javulásotok is döntően belejátszik. Ez valójában azt jelenti, hogy nem az tartozik a 

lényeghez, hogy meggyógyul vagy sem, hanem az, hogy hogyan reagáltok jelen 

állapotára! Számára más szinten dől el örök boldogsága, mint a tiétek! Tiétek a 

reagálás szintjén dől el! 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

1330. KERESEM A HELYEMET 

Kérdező: 

1. Elhunyt szeretteim miatt nyugtalan a lelkiismeretem. 

2. Nem tudom helyesen szeretni környezetemet. 

3. Segítőmmel nem tudom helyesen fölvenni a kapcsolatot. 

4. Nagyon nehezen élem meg a társ nélküli életet. 

5. Sokféle módon kerestem már helyemet (jósok, inga, stb.). 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1., 2. E kettő kérdésedre válaszom lényege ugyanaz. Vagyis az, hogy az 

istenszeretőknek minden javukra válik. Akár élnek, akár elhunytak szeretteid, ha 

szeretik Istent, akkor javukra válnak még azok a negatív hatások is, amelyek a te 

gyarlóságod következtében érték, érik őket. 

A helyes szeretetnek két összetevője van. Az egyik nagyon egyszerű és gyerekesen 

könnyű: Reggel föl kell indítanod magadban azt a jó szándékot, amely aztán 

mindaddig jelen van az elinduló nap során, amíg azt vissza nem vonod. A másik már 



nem ilyen egyszerű, de ehhez sem kell különleges adottság. Ez pedig az, hogy 

mindennap legalább negyedórát foglalkozz Velem. 

Evangéliumok, HANG-könyvek, egyéni imák, ezek mind alkalmasak arra, hogy 

lassan, de biztosan átitatódj Velem. A szándék felindítása szinte pillanat műve. A 

Velem való foglalkozás folyamat kell hogy legyen. Tudnod kell, hogy a hit és a hűség 

egy gyékényen árul! 

3. Segítőd nem materializálódik! Az említett látó, amit lát, azt önmagából vetíti ki 

feléd. Ilyenkor tehát nem az őrangyalod a főszereplő, hanem a látó maga. 

E téren a lényeg az, hogy van őrangyalod, és ő mindig segítőkész számodra abban, 

ami a szeretetben való növekedésedet elősegíti. A kapcsolatfelvétel vele szintén 

nagyon egyszerű. Csak szólnod kell, és ő már teszi is azt, amit kérsz tőle, ha az javadra 

válik. Ez valóban HIT kérdése. 

Az ősellenség, mint mindenkivel szemben, veled szemben is igyekszik alkalmazni 

az elbizonytalanítás fegyverét. Ne dőlj be neki! 

Tudnod kell, hogy minden lényeges dolog, ami a boldogságodat illeti, nem az 

érzelem bázisán dől el, mivel érzelmeidet rendre hangulati elemek járják át, hanem a 

HIT bázisán, tehát az értelmes Rám figyelés a lényeg. Ez, és semmi más! 

4. A társas kapcsolatot és a társ nélküli kapcsolatot egyaránt nehéz lehet megélnie 

annak, aki az Én szándékom szerint akar boldog lenni. A társas kapcsolat csak akkor 

mutatkozik könnyűnek, amikor bódít. A bódításnak és a boldogságnak semmi köze 

egymáshoz. Illetve annyi köze van, hogy a bódultság nehezíti, akadályozza a 

boldogság befogadását. Így mondom, „befogadását”, mert boldogítani csak Én tudlak 

benneteket. Ti egymást soha! Tehát Tőlem kell azt elfogadnia annak, aki valóban 

boldog, és nem bódult akar lenni. 

Nem kell hát külön keresned a társkapcsolatot. Úgyis belesodródsz, ha szeretsz 

Engem, és Én ezt látom neked jónak. Ha pedig nem sodródsz bele, hanem magad 

erőlteted ezt magadra, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni rajtad nem tudok! 

5. Egy igazsággal szemben sok hamisságot lehet felhozni. Egy helyes cselekvéssel 

szemben sok pótcselekvésnek tehetitek ki magatokat. A helyes, tehát az otthonra 

találás útjára nem a zsákutcák (jósok, inga, stb.) juttatnak el, hanem Én! Aki Engem 

céloz meg, az meg is talál, de aki azokat az utakat akarja végigjárni, amelyek nem Én 

vagyok, azok sohasem érnek el Hozzám. Nem, mert számuk végtelen! A Hozzám jutás 

útja pedig csak EGY. ÉN VAGYOK AZ ÚT!, ÉN VAGYOK AZ ÉLET! 

Drága Gyermekem! Foglalkozz többet Velem! Én is szeretnék többet tenni érted, 

de ennek feltétele az, hogy foglalkozz Velem! Imáidban, olvasmányaidban, szeretetből 

áldozatot vállaló tetteidben sokat tudok segíteni neked abban, hogy át tudd élni a 

hazataláltság boldogító érzését! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1331. FÖLOLDHATÓ A KARMA? 

Kérdező: 

Karmikus sorsomat hogyan oldhatom fel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Tudok tanácsot adni arra, hogy hogyan válhatsz olyanná, amilyenné Én téged látni 

szeretnélek. A tanácsom egyszerű, de megvalósítása egész életedet igényli. 

Te, aki térben és időben élsz, ezt a teret és időt a mit és a hogyan kérdésekre adott 

válaszaiddal töltöd be. 

Ami egészen biztos számodra, az az, hogy ez a tér-idő élet véges! Döntő tehát, 

hogy az elszámoláskor, tehát életed utolsó órájában mennyire fog boldogítani vagy 

nyugtalanítani az, ami életed tartalma addig volt. Tehát csak napra lebontva lehet egy 

emberi életet formázni. 

Kell legyen időd minden reggel arra, hogy tudd megfogalmazni magadnak az Én 

színem előtt, vagyis tudatosan jelenlétemben, hogy mit és hogyan kell tenned az 

elinduló nap folyamán. Ha aztán este visszaemlékezve arra, amit reggel Előttem 

elhatároztál, részben hálát mondasz a sikeres megvalósításért, részben fájlalva azt, amit 

fájlalnod kell, s kéred másnapra azt, hogy erőm által több legyen a hálálkodnivalód, és 

kevesebb a megbánnivalód, akkor karmikus sorsvonalad feltétlenül kedvezően fog 

oldódni. Ennél praktikusabb és fontosabb tanácsot nem tudok adni kérdésedre. Nem, 

mert nincs is! 

Nagyon szeretlek! Pontosan ezt a magatartásomat fogod megtapasztalni, ha napjaid 

tartalma és szereteted sugárzása, tehát a mit és hogyan elhatározása és számonkérése 

által helyes önismeretre jutsz, s ezáltal Engem, mint Utat, életszerűbben fogsz 

felvállalni. 

Megáldalak ERŐM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!  « 

1332. MI A TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Helyes-e az, amit teszek és amit hiszek? 

2. Mit kell tennem az üdvösségem érdekében? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Te két különböző dologra kéred válaszomat. A HIT-tel kapcsolatos kérdésekben 

mindig tükör által homályban láttok! Színről színre látás nem létezik a Földön! Éppen 

ezért a hittartalmakkal nagyon óvatosan kell bánnotok. A hitviták idegenek Tőlem! 

Hozzám nem az visz közelebb valakit, hogy mit hisz! Csak az, hogy miben hisz! E 

kettő között óriási a különbség. 



Amit hiszel, az ismereteidet bővíti. Amiben hiszel, arra ráteszed az életed. Előttem 

csak annak van súlya, amire az életedet ráteszed. Pozitív súlya pedig annak, ami az 

Énáltalam bemutatott szeretet mérlegén értéket mutat. 

Arra kérlek szeretettel, hogy erre tedd a hangsúlyt! A nemártás, megbocsátás, 

segítés azzal a bölcsességgel, amelyet naponta kell kérned (Jakab 1:5) és élned ahhoz, 

hogy szereteted érett szeretet legyen, vagyis hogy szeretetben tudd képviselni az 

igazságot és igazságban a szeretetet. Az a szeretet, amelynek nem az igazság a 

házastársa, az az igazság, amelynek nem a szeretet a házastársa, az meddő szeretet, 

meddő igazság! 

2. Úgy gondolom, hogy az első kérdésedre adott válaszommal már megválaszoltam 

ezt a második kérdésedet is. 

Mivel az üdvösség szeretés kérdése, ezért az Istent abban az esetben fogod színről 

színre látni, ha földi életedet az előbb megfogalmazott szeretet irányította. És mivel 

látni fogod Istent, még jobban fogod szeretni. Mivel még jobban szereted, még többet 

fogsz látni, élni Belőle. Mivel még többet látsz, élsz Belőle, még jobban szereted Őt. 

Ez így megy a végtelenségig! 

Kedves Barátom! Érted vagyok benned! Örüljünk egymásnak! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1333. A SZELLEMVILÁG ELFOGADÁSÁRÓL 

Kérdező: 

1. A SZBE és a BOKOR hogyan tud együttműködni? 

2. Milyen támadásokra kell felkészülnünk? 

3. Mi volna a legmeggyőzőbb módszer a szellemvilág elfogadására? 

4. A tanító szellemek tudnak-e megfelelő logikai meggyőzéssel szolgálni? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Két forrás, mely Tőlem ered, kétségtelenül pozitív hatásokat tud eredményezni, 

ha átölelik egymást. Mindkét táborban megvannak azok az alanyok, akik alkalmasak e 

találkozások létrehozására, ápolására. E kapcsolat nyitottság kérdése. 

A Szellemi Búvárok Egyesülete főleg olyan metafizikai érzékkel rendelkezőket 

fogad magába, akik az intézményes egyházak szűk kereteinek szorítását nem bírták 

elviselni, és benső igényük által vezérelve keresték azokat a személyeket, előadásokat, 

klubokat, melyek által szárnyakat növeszthettek, s értelmet adhattak további életüknek. 

A BOKOR bázisközösség főleg olyanoknak ad megoldást, akik, függetlenül a 

metafizikai érzéktől, az értelmi megalapozottságra teszik a hangsúlyt, s bíznak abban, 

hogy amit igaznak tart az ember, az hajtóerővé is válik arra, hogy az átalakított 

gondolkodás élet-átalakítást hozzon létre. 

Mindkettő forrása Én vagyok. A szellemvilág ugyanúgy az Én Titokzatos 

Testemhez tartozik, mint a Földön anyagban, testben megjelent szellem, az ember! Ez 

akkor is igaz, ha a szellemvilágban és a földi létben élők között nem kevés azoknak a 



száma, akik nem akarnak Hozzám tartozni, s így nem a szeretet igazságára, nem az 

igazság szeretetére, hanem az önzés hazug bódítására, a hazugság önző uralkodni 

akarására tették életüket. Ez utóbbiaknak is csak Nálam van igazi otthonuk, mert ők is 

arra lettek teremtve, amire Titokzatos Testem élő tagjai, vagyis Rám, aki a Szőlőtőkéje 

vagyok azoknak is, akik magukat lemetszették Rólam! Amikor ezt mondtam: „Ha 

majd fölemelnek a földről, akkor mindenkit magamhoz vonzok” (János 12:32), reájuk 

is gondoltam! Van, aki birtokolja, van, aki vágyja, van, aki ellenzi Lelkem éltető erejét, 

de mindegyik tudja, hogy boldog élet csak az az élet, amelyet Lelkem táplál életre! 

Ha tehát a SZBE igyekszik a BOKORRA sugározni metafizikai érzékének 

sziklaalappal rendelkező valóságát, ha BOKOR igyekszik rámutatni arra, hogy az első 

kegyelem a natúra, tehát a magát érzelmektől is függetleníteni képes józan ész, amely 

minden erkölcsi életnek alapja, tehát alapja a bódítást megszüntető boldogságnak, 

békének, akkor e két patak folyammá duzzadva hordhatja hátán az emberi élet kicsiny 

csónakjait, lélekvesztőit csakúgy, mint a nagy, nemzeteket jelképező óceánjáró 

hajókat! 

2. A támadás felülete adott. A SZBE nincs eléggé felkészülve az értelmi 

támadásokra, a BOKOR nincs felkészülve a tudattalanból feltörő, érzelmi töltésű 

szellemi megnyilvánulásokra. Nem intézményektől kell várnotok a támadásokat, 

hanem személyektől, akik természetesen intézményekre is igyekeznek befolyást 

gyakorolni annak érdekében, hogy sem az egyik, sem a másik ne legyen alkalmas a 

kovászosításra. 

Mindkét részhez tartozóknak naponta kérniük kell a BÖLCSESSÉG LELKÉT 

(Jakab 1:5) annak érdekében, hogy egymásra hatva áldásom hordozói lehessenek! Nem 

szabad engednetek, hogy állami vagy egyházi uralom alá kerüljön bármelyik is. Ezt 

furcsa módon nem az egymás melletti kiállásban tudjátok elérni, hanem pontosan 

ellenkezőleg! A felszínen a másik másságát kell tudomásra juttatni! Így érhetitek el, 

hogyha támadnak benneteket, akkor nem azzal a fegyverrel kell védekeznetek, 

amelyikben gyengék vagytok, tehát a SZBE-nek nem a logika fegyverével, a 

BOKORNAK nem a tudattalan erőinek igazolásával, hanem azzal, amiben erősek 

vagytok. Mindegyik a saját fegyverével tudja visszaverni a támadásokat. 

Nektek nem egymást kell megnyernetek egymásnak, mivel mindketten az Enyéim 

vagytok, hanem azokat, akik jó szándékú keresők, és akik nyitottak az Általam 

meghirdetett és bemutatott gyakorlati szeretet felé! Ez természetesen azt is jelenti, 

hogy egyiknek sem szabad a másik ellen beszélni, cselekedni. 

Ha van a SZBE-ben olyan, aki ódzkodik a BOKORTÓL, ha van a BOKORBAN 

olyan, aki ódzkodik a SZBE-től, ezeket a gyerekbetegségeket majd kinövitek! 

Bizonyos közös rendezvények ezt nagyon okosan meg tudják valósítani! Lelketek 

mélyén tudnotok kell, hogy amikor valamelyik önmagát erősíti, akkor erősíti igazán a 

másikat is! Ha szabad e téren duálpárról beszélni, akkor ti valóban azok vagytok! A 

szellemvilág realitása (SZBE), a józan ész használatának fontossága (BOKOR) Lelkem 

által alkotja a Földön a SZENTHÁROMSÁGOT!, vagyis a mindenkit boldogító isteni 

életet a Földön. 



A szellemvilág elfogadásának leghatékonyabb megvalósítói maguk a 

MÉDIUMOK! Nekik kell zöld utat adni! 

A tiszta jézusi tanításra pedig azok tudnak leghatékonyabban rámutatni, akik a 

KIO-n formálódott értelmükkel és szívükkel tesznek tanúságot Rólam, Jézusról, mint 

ÚTRÓL! 

3. 4. Senki nem tud senkire sem logikai érvekkel, sem érzelmi élménysorozattal 

eredményesen hatni. Mindannyitoknak az a feladata, hogy kirakjátok kincseiteket, és 

így tegyétek lehetővé azoknak, akik valóban valódi kincseket keresők, hogy Rám 

találjanak. 

Én sem tudtam sem tanításommal, sem csodáimmal eredményt elérni ott, ahol nem 

voltak vevők Rám! E téren nem tudtok ti sem Engem felülüberelni! 

Megáldalak benneteket a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1334. A SÜKÖSDI MÉDIUMRÓL 

Kérdező: 

1. Véleményt kérek a sükösdi médiumról! 

2. Valóban kiválasztott nép a magyar? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Először is tisztán kell látnod két dolgot. Az egyik az, hogy az ördög sohasem 

egyértelmű. Tehát mindig keveredik működésében a jó a rosszal. Csak így remélheti, 

hogy eredményt érhet el. Ezért Megtévesztő! A másik az, hogy amikor Én, vagy bárki, 

aki Hozzám tartozik – gondolok most elsősorban Anyámra – valahol megjelenünk, ott 

azonnal megjelenik a Sátán is, hogy zavart keltsen. E második esettel van dolgotok az 

említett médiummal kapcsolatban akkor, ha az alábbi vizsgának alávetve magát jól 

vizsgázik. 

Könnyen rá lehet jönni arra, hogy egy médium a Megtévesztő oldalán áll vagy 

sem, ha egyértelműen pozitív választ ad a következő kérdésre: 

Az a szellem, akivel a médium kapcsolatban áll, hogyan vélekedik arról, hogy 

tehet-e esküt valaki arra, hogy parancsra embert fog gyilkolni vagy sem!? Csak az 

egyértelmű NEM igazolja azt, hogy az illető szellem az Én oldalamon áll! E témában 

minden mellébeszélés áruló jele annak, hogy a Megtévesztővel van dolgotok. 

Az előfordulhat, hogy az Én médiumom nem hozza föl ezt a témát, mert így látja 

jónak. De az már nem lehetséges, hogy ne válaszoljon szándékom szerint 

egyértelműen, félreérthetetlenül úgy, ahogy Én tettem, ha megkérdezik őt e témában 

(Máté 10:16 és 39)! 

Bármilyen vezeklő, bármilyen imákat ajánló, bármilyen jó szándékot felmutató 

legyen az a médium, ha nem vall színt az engedelmességből, tehát parancsra ember-

gyilkolást is vállaló magatartás ellen, az a Megtévesztő mellett, tehát Ellenem 

dolgozik! Ezt tette nem régen a római pápa, amikor felfegyverzést ajánlott az egyik 



nemzetnek, hogy önvédelemből biztonságosan gyilkolja a másik nemzet embertársait, 

akik szintén önvédelemből látják jónak ugyanezt. Ebben az esetben ez a pápa 

feltétlenül a Megtévesztő eszköze volt! Bár nem sokkal később, amikor muzulmán 

területen volt, akkor ennek pontosan ellenkezőjét állította. Ekkor az Én oldalamon állt. 

Sajnos, őt e kettősség jellemzi! 

Ha az általad említett médium megáll a papokért engesztelést vállalásnál, akkor 

csak félmunkát végzett, s jobb, ha nem hivatkozik Rám! Ha viszont tudatja a papokkal, 

hogy pontosan Rám hivatkozva kötelességük kijelenteni, hogy senki nem vállalhat 

olyan fegyveres szolgálatot, amelyben embereket gyilkolásra képeznek ki („Ne álljatok 

ellen a gonosznak!” (Máté 5:39)), akkor válaszút elé állítja a papokat: Mellettem vagy 

Ellenem! Ha ezt nem teszi, akkor minden vezeklő- és imagyakorlattal csak növeli a 

számát azoknak a jámbor pótcselekvéseknek, amelyek alapján ki lehet kerülni a valódi 

megtérést Hozzám, a SZERETETHEZ! 

2. Nagyon helyesen gondolod, amikor azt gondolod, hogy nincs Istennek 

kiválasztott népe a zsidón kívül olyan értelemben, hogy valami különleges szerepet 

kellene betöltenie! Természetesen minden népnek van szerepe, és ezt minden nép a 

maga szempontjából különlegesnek mondhatja, de Isten oldaláról csak egyetlen 

különleges szereppel megbízott nép létezik. Az, amelynek az Én eljövetelemben, földi 

életemben, halálomban, feltámadásomban, a Szentlélek eljövetelében speciális szerepe 

volt. 

E válaszaimmal is azt mutatom ki, hogy mennyire szeretlek benneteket, és nagyon 

szeretném, ha hinnétek nekem. Sajnos a vallási pótcselekvések annyira elterjedtek a 

Földön, hogy Enyéim már csak szinte a veszett fejsze nyelét képesek megpróbálni 

menteni! De bízzatok, Én legyőztem a világot, annak ellenére, hogy a világban 

üldözést szenvedtek (János 16:33)! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1335. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. Jó úton járok-e? 

2. Változtassak munkahelyet Érted? 

3. Túl gyenge vagyok problémáim megoldásához. 

4. Nem tudok koncentrálni! A kisebbségi érzés nagy bennem. 

5. Édesanyámmal szemben türelmetlen vagyok. 

6. Részesülhetek-e Lélekkeresztségben? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Akinek az a szándéka, hogy az Én utamat járja, az mind jó úton jár. Az Én 

utamat napra lebontva a reggeli imáidban tudod átlátni, ha nem a kötött imára teszed a 

hangsúlyt, hanem arra, hogy Én benned élek, és mindig együtt indulunk útnak. 



2. Értem ne változtass munkahelyet! Magadért akkor kell munkahelyet 

változtatnod, ha ez a döntésed megnyugtat téged. Tehát akkor, ha e döntésedért nem 

akarod senkire áthárítani a felelősséget. Rám sem! 

Olyan becsületes munkahely nem létezik, ahol ne lennének megoldandó 

nehézségek. A nehézségek akkor lesznek kényszerítő okok a változtatásra, ha főnökeid 

szólítanak fel erre. Csöbörből vödörbe nem érdemes esni! 

3. Olyan nincs, hogy valakinek olyan feladatot adok, amihez nem adom meg a 

megfelelő erőt! Amit nem tudsz megoldani, azt nem is kell megoldanod! Ha olyasmit 

vállalsz, amihez nincs meg benned a megfelelő elszántság, akkor nem tudlak segíteni. 

Nem, mert az Én számlámra csak az tegyen, akinek ezt kifejezetten tudomására 

hoztam. Te vagy felelős azért, amit teszel, és ezt nem ruházhatod át másra. Mint 

mondtam, Rám sem! 

4. Ha nem tudsz kellőképpen koncentrálni, akkor gyakorolnod kell magadat ebben. 

A kisebbségi érzésnek mindig hiúság az alapja. Aki el tudja magát fogadni önmaga 

előtt olyannak amilyen, az előbb-utóbb más, jó szándékú emberekkel is el fogja tudni 

fogadtatni magát. Általában az üres ábrándozások következménye az, hogy olyan 

sikerélményre vágyik valaki a hétköznapi életben, amilyen élményeket fantáziálásában 

élt át. A reális gondolkodásra való törekvés a legjobb ellenszere a kisebbségi érzésnek 

és minden szorongásos magatartásnak. 

Ezzel nem akarlak lebeszélni bizonyos ábrándozásokról, csupán figyelmeztetni 

akarlak arra, hogy ne keverd össze az álmodozást a realitással! 

5. Az jó, ha felismered hiányosságaidat, legalább tudod, hogy mit kell javítanod 

magadon. Önfegyelem, önuralom nélkül nincs helyes szeretet. A szeretetlenségnek 

másik neve a türelmetlenkedés! Igen, mert ez képes legkártékonyabban elhinteni a 

békétlenség magvait! 

6. Természetes, hogy részesülhetsz olyan Lélekkeresztségben, amely felejthetetlen 

istenélményt nyújt! Nem is tudsz hatékonyan tanúskodni Mellettem addig, amíg nem 

tapasztaltál meg életedben! Lelkem mindenkinek adni akarja a Velem való találkozás 

boldogító élményét. Ha hiszed ezt, ha kéred ezt, ha vágyod ezt, akkor el fogsz jutni a 

nyitottságnak arra a fokára, amely szükséges ehhez az élményhez! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1336. RETTENETESEN SZENVEDEK! 

Kérdező: 

Pokoli kínokat állok ki évek óta . Meddig fog ez így tartani? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bármennyire is fáj Nekem az, ami neked fáj, Én csak akkor tudok körülményeiden 

változtatni, ha azt te is teszed. Veled tudok élni, de nem tudok senki ELLEN élni! 

Gondolj arra, hogy neked is hányszor beszéltem hiába, te mégis azt tehetted, amit 

te akartál! Pontosan így vagyok Én mindenkivel! Azoknak, akikkel együtt élsz, 



mondom Én azt, hogy jónak kell lenniük, de ha valaki nem hallgat Rám, akkor nem 

tudok mit kezdeni vele. Téged sem akaratodtól függetlenül fordítottalak Magam felé, 

hanem akaratod által fordultál Hozzám! 

Az nem megy, hogy Én tőletek várom, ti pedig Tőlem várjátok a földi élet szebbé, 

jobbá tevését. Csak együtt megy a kettő! 

Gondold végig magadban, hogy te mit tettél azért, hogy jobb legyen az életed, és 

Én mit mulasztottam el, hogy nem tudod elérni szíved békéjét. Ha meg tudod 

fogalmazni az Én vétkemet, akkor Én bocsánatot kérek tőled, és jóvá fogom tenni azt, 

amit elmulasztottam. Csak azt ne mondd, hogy javítsam meg azt, akivel együtt élsz, 

mert amint téged sem tudtalak megjavítani, neked is magadnak kellett megjavulnod, 

úgy mást sem tudok megjavítani. Sem téged, sem azokat az embereket, akik ezreket 

gyilkolnak, tesznek hajléktalanná, hontalanná, nem tudom megjavítani. Én 

mindenkinek csak elmondani tudom, hogy mit csináljon, és ígéretet tudok tenni arra, 

hogyha valaki azt teszi, amire kértem, akkor erőt adok neki annak megvalósítására. Azt 

soha senkinek nem mondtam, hogy javítsa meg a másik embert! Mindig csak arról 

beszéltem, hogy javítsátok meg magatokat. Azt ki merem jelenteni, hogy az Istent 

szeretőknek minden javukra válik, és az Istent nem szeretőknek semmi sem válik 

javukra! Azoknak, akik Engem keresztre feszítettek, e cselekedetük nem vált javukra, 

de Nekem, mivel istenszerető voltam, a keresztre feszítésem is javamra vált (Lukács 

24:26). 

Drága Gyermekem! A legtöbb, amit tenni tudok érted, az az, hogy megkérlek, 

gondolkodj el a fenti sorokon, és tedd azt, amit a lelkiismereted diktál! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1337. BIZONYTALAN VAGYOK! 

Kérdező: 

Nagyon bizonytalan vagyok! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az ősellenségnek egyik leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás! Ha ezt 

tudod, akkor már csökken is benned az elbizonytalanodás. 

Általában minden olyan minősítés, amelynek tartalmát nem tudod megfogalmazni, 

értelmetlen. Kezelni csak azt tudod, aminek nevet tudsz adni. 

Az egy általánosítás, hogy bizonytalan vagy. Meg kell tudnod fogalmaznod 

magadnak, hogy miben vagy bizonytalan. Azt a beteget nem lehet meggyógyítani, aki 

azt mondja orvosának, hogy beteg. Meg kell tudnia mondani, hogy mi és hol fáj. 

Miben mutatkozik meg betegsége. 

Van ugyan olyan szorongás, félelem, amelynek valaki nem tud nevet adni, de az 

ilyen állapot mégis elárul valamit önmagából, azt pl. hogy szorongásai vannak, tehát 

valami benső lelki megbillenése van az illetőnek. Ha innen indul el, akkor rájön, hogy 

vagy nincs imaélete, vagy nem jó az imaélete, tehát változtatni kell rajta. Az 



idegbetegségek mindig a hit betegségei is! A benső nyugtalanság mindig az Én 

elfogadásomnak a hiányát jelenti! 

Kérdezd meg magadtól, hogy miben vagy bizonytalan, aztán mondd el magadnak, 

hogy Én benned élek, és érted élek benned! Ha ezt sokszor elmondod, akkor van 

remény arra, hogy egyszer el is hiszed! Ekkor megszűnik a bizonytalanságod! 

Szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1338. PÁRKAPCSOLATRÓL 

Kérdező: 

1. Aki Hozzád kerül, az megtalálja a párját? 

2. Hozzád vezet a jelenlegi társkapcsolatom? 

3. Nem harmonikus a kölcsönös érzelemnyilvánításunk. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Aki elindul Felém, az mindenképpen találkozik azzal, azokkal, akikkel Én jónak 

látom, hogy találkozzon! Az is igaz, hogy nemcsak olyanokkal fog találkozni a 

Hozzám igyekvő, akik ennek örülnek. De ezek is Hozzám segítik a Hozzám igyekvőt! 

Ez jelenti azt, hogy az Isten-keresőknek minden a javukra válik! 

A házasság kétségtelen, hogy az egyik legalkalmasabb emberi kapcsolat a helyes 

önismeret megszerzésére. De boldog senki sem lesz azáltal, hogy önismeretre 

kényszerül. A kocsmák azért vannak tele házas emberekkel, mert számukra 

elviselhetetlennek tűnik az önismeret. 

A körülmény mindig tükör! Józanul csak az képes belenézni, aki szeretni akar 

Engem! Aki nem ezt akarja, az vagy változtatni akarja mindig körülményeit, vagy 

bódítani akarja magát, hogy ne kelljen józanul gondolkodnia. 

2. Feltétlenül Hozzám vezet a jelenlegi társkapcsolatod, ha te is ezt akarod! A 

szeretet elsődlegesen öröm! E szeretetből fakadó örömnek forrása benned van, amíg 

van reményed arra, hogy őt Felém segítsd. Házasság előtt azért kell nagyon 

megnézned, hogy kivel kötöd össze életedet, mert fel kell tudnod értelmesen mérni, 

mennyire öröm számodra az, hogy társadat Felém segítsd akkor is, ha erre rámegy 

egész földi életed! 

3. Nagyon fontos a kölcsönös harmóniára törekvés. E téren mindig a másik 

véleménye a fontos. Egy házasságban semmi nem változik meg pozitív irányban. Csak 

arról lehet szó, hogy a már induláskor magjában meglévő jó kibontakozhat. De ami 

indulásban sem volt meg, az utána sincs meg. Ami pedig nincs, az nem tud 

kibontakozni. Egy házasságban új gyermekek születhetnek, de új emberi tulajdonságok 

nem! Meg lehet valakit ismerni új oldaláról, de ez az oldala megvolt már házassága 

előtt is! Senki sem lesz más a házasságban. Csak a körülmény lesz más, s egyre 

kevesebb lehetőség lesz arra, hogy félrevezessék egymást. Erre szoktátok azt mondani, 

hogy lakva lehet megismerni valakit. 



Minden eszköz, így a házasság is, arra, hogy helyes önismeretre jussatok, ezáltal 

Hozzám közelebb kerüljetek, és társatoknak is egyre nagyobb lehetőséget adjatok arra, 

hogy Bennem megtalálja önmagát! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

1339. AMIT LÁTTAM, AZ ÜZENETET HORDOZOTT? 

Kérdező: 

Mit üzen nekem az égen látott felhőforma? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amit láttál, az valóban erősíteni akarja benned azt a látást, amely majd akkor fog 

erőforrássá válni számodra, amikor besötétül életed fölött az ég. Akkor is tudnod kell, 

hogy a felhők felett ragyog az ég, és a te mennyei Atyád ura a körülményeidnek is! 

Tehát nemcsak Isten szeretetét tolmácsolja neked az akkori jelenség, hanem 

erőforrást is nyújt arra, hogy abban a világban, amelyben most oly sok a depresszióra, 

elkeseredésre okot adó esemény, legyen olyan erőd, amelyet másokkal is meg kell 

osztanod, hogy ne csak a negatív látás erősödjék és terjedjen. 

A pozitív látás és az öröm ugyanannak az éremnek két oldala. Maga az érem pedig 

a szeretés! 

Gyarlóságaid is Hozzám hoztak közelebb. Így utólag ezek is lehetnek számodra 

örömforrások! Nem szabad a bűntudat megkötözöttségében élned, mert te Bennem 

szabad lettél! 

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!  « 

1340. ISTEN NEHEZÍTHETI ÉLETEMET? 

Kérdező: 

Isten vajon még mit eszel ki számomra, hogy nehezebbé tegye életemet? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Bármit mondanék most neked, lelki egyensúlyodat az helyre nem hozná. Csak ha 

meggyógyítanálak, akkor nyugodnál meg. Igen. Akkor két okod is volna arra, hogy 

megnyugodj. Az egyik az, hogy lelked mélyén megélnéd, Én a te szolgád vagyok, és 

bár sokáig rossz szolga voltam, de végül mégiscsak lábaidhoz borultam, és tettem azt, 

ami a kötelessége egy szolgának az urával szemben. 

A másik ok, ami még ennél is istenkáromlóbb, az az, hogy megnyugtatna az a 

tudat, sikerült üzletet kötnöd az Istennel. Te elmondtál bizonyos imákat, részt vettél 

bizonyos szertartásokon, megtartottad azokat a parancsokat, törvényeket, amelyeket ha 

nem tartottál volna meg, akkor az állami Büntető Törvénykönyv értelmében is elítéltek 

volna, így hát most Rajtam a sor, hogy ezért a magatartásodért egészséggel díjazzalak 



Kedves Barátom! Annyira kitekeredett a gondolkodásod, hogy te még az 

öngyilkosságot is bátorságnak gondolod, holott az a legaljasabb gyávaságok egyike! 

Eljutottál oda, hogy jogosnak tartod magad számára azt, hogy féljél olyasmitől, ami 

nincs is! Félsz a jövőtől! Remélem, annyira tudsz józanul gondolkodni, hogy tudod, a 

jövő még nincs! Te már most attól félsz, ami még nincs! Te már most félsz a 

valóságban attól, ami a jelenben lehetőség, olyan lehetőség, amelynek tartalma, ha 

elérkezik, az lesz, amit te a jelenben biztosítottál számára. 

Te nem tudsz, talán nem is akarsz tudni előző életeidről, nem tudsz, talán nem is 

akarsz tudni arról, hogy miért vállaltad, kellett vállalnod jelenlegi életsorsodat. Te 

egyet tudsz biztosan. Ez az, hogy meg akarsz gyógyulni minden áron. Akár a 

kárhozatod árán is! Egyet tudsz, hogy neked az egészség az istened. Egy nagy valóság 

rajzolódik ki benned! Ez az, hogy te egy isten vagy, egy tehetetlen isten vagy, és 

kibírhatatlanul borzalmas számodra, hogy lehet olyan Isten, aki nem akar sem üzletet 

kötni veled, sem szolgálni téged a te akaratod szerint. 

De itt fontosnak tartom tudatni veled azt, ami most értelmetlen számodra, de mert 

Hozzám fordultál, hát elmondom. Igen! Én szolgád vagyok, de te nem vagy az Én 

istenem! Nem a te elgondolásod szerint szolgállak, mert ha ezt tenném, akkor nem 

szeretnélek. Úgy szolgállak, ahogy Én látom azt jónak! Mert tudom, hogy hosszú 

távon ez szolgálja a te érdekedet! Te egy olyan mókuskereket forgatsz, amely forog is, 

fáraszt is, csak éppen helyben toporogsz! Te úgy gondolod, hogy te tudod jobban, mi 

jó neked, és nem Én! Te úgy gondolod, hogy lehet, hogy az Isten nagyon okos, de 

veled kapcsolatban nem okos, hanem ravasz, nem jó, hanem gonosz, nem szerető, 

hanem gyűlölködő, nem segítő, hanem szadista állat! 

Hát ezért nem tudok segíteni rajtad. Engem ne ijesztgess azzal, hogy elveszíted 

hitedet! Nekem nincs szükségem a te hitedre. Arra a hitre pedig, amit te most 

sajátodnak mondasz, neked sincs szükséged! Jobb volna, ha elveszítenéd! Nem is tudsz 

vele mit kezdeni! Az ilyen hitet és az olyan istenképet, amelyet te magadban hordasz, 

Én mindig mélységesen megvetettem, és meg fogom vetni a jövőben is! 

Nem tudom, mennyit kell még szenvedned ahhoz, hogy belásd: nem te vagy az Én 

istenem, hanem Én a tiéd! Nem te tudod, hogy mi a legjobb neked, hanem Én! Nem a 

te önzésed határozza meg az Én akaratomat, hanem az Én szeretetem irántad és 

mindenki iránt! Mindezt nem tudom! Nem tudom úgy, hogy tudomásodra hozhatnám! 

És ez a nem-tudásom is a te érdekedet szolgálja. 

Kedves Barátom! Megértem istenkáromló gondolataidat, de nem helyeslem. Én 

csak azt tudom helyeselni, ha valaki az Én szándékom szerint akar boldog lenni! Azért 

csak ezt, mert más boldogság nincs is senki számára. A te számodra sincs! 

Megáldalak! Örülnék, ha áldásomnak lenne foganatja!  « 

1341. EGYEDÜL KELL MARADNOM? 

Kérdező: 

1. Egyedül kell leélnem az életemet? 



2. Hogyan szerezhetek munkahelyet? 

3. Beteg apámért mit kell tennem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem kell egyedül leélned az életedet. De azt nagyon fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy semmivel sem könnyebb cipelni a családalapítás gondját, mint 

egyedül tenni azt naponta, amit a lelkiismeret diktál. Minden társkapcsolatra áll az, 

hogy ami megtérül a réven, az elmegy a vámon. 

Az a legjobb, ha valaki nem csinál kulcskérdést abból, hogy magányos marad vagy 

sem. Ha az számodra a legfontosabb, hogy Nekem, aki lelkedben élek Lelkemmel, 

megfelelj, akkor feltétlenül bele fogsz sodródni olyan kapcsolatba, amely segíthet 

téged közelebb Hozzám, és amelyben te is segítheted párodat közelebb Hozzám, ha ezt 

látom jónak számodra. 

Isten mindenkit Önmagára teremtett, és akár egyedül él valaki, akár nem, 

nyugtalan mindaddig mindenkinek a szíve, amíg Istenben, vagy ha úgy tetszik, 

Bennem meg nem nyugszik. Imádkoztam is azért, hogy így legyetek EGY Bennem, 

ahogy Én EGY vagyok az Atyával (János 17:21). 

2. E kérdésedre nem tehetem meg azt, hogy elküldjelek egy téged váró 

munkahelyre. A földi élet fenntartásához szükséges kellékeket Atyám egy egész 

népnek biztosította negyven évig a pusztában. Ez az Atya ma sem szűkmarkúbb, mint 

akkor volt. Akkor is, most is szinte ugyanaz a feltétele annak, hogy Ő gondoskodjék 

gyermekeiről. Akkor is, most is azt kívánja, hogy gyermekeinek a legfontosabb az 

Általa ígért ország legyen. Ha ez megvan, akkor a többiért Ő felelősséget vállal. Csak 

fordítva nem hajlandó mellétek állni. Nem hajlandó mindent megadni előre, s 

megelégedni azzal az ígéretetekkel, hogyha mindenetek meglesz, akkor majd keresni 

fogjátok az Ő országát és az Ő igazságát (Máté 6:33). 

3. Beteg apádért ugyanazt kell tenned, mintha egészséges lenne. Szeretned kell őt 

úgy, ahogy tudod, ahogy a lelkiismereted diktálja! Az egészség nem jobb, a betegség 

nem rosszabb az örökkévalóság szempontjából. Más a felelőssége egy egészséges 

embernek, és más egy betegnek. A szívbéke, tehát a boldogság pedig éppen az, hogy 

az élet szinkronban legyen a felelősségvállalással. Ezt pedig mindig a képességek és a 

lehetőségek határolják körül. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1342. MINDEN TÜKÖR! 

Kérdező: 

1. Valóban olyan a lelkem, amilyennek a szemem tükrözi? 

2. Két álomról szeretném a HANG véleményét hallani! Mindkettő lényege egy nagy egység 

örömteli átélése volt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Valóban azonos tartalmat hord a két kérdésre adandó válaszom. Halljad hát! 

Nemcsak a szem a lélek tükre, de a lélek tükre az egész test! Sőt, egész 

környezeted is! Tested az a felszín, amelyen megmutatkoznak azok a tünetek, amelyek 

gyökereit a lélek hordja. Ez azt jelenti, hogy minden olyan hiányosság, elferdülés, 

szakadás, amelynek szenvedő alanya a lélek, a testen érzékelhetővé válik. 

A test olyan, mint egy repülőgép műszerfala. Ha a repülésben valami 

rendellenesség van, akkor az kijelződik a műszerfalon. Nyilván nem elég, hogy valaki 

észlelje a kijelzést. Az pedig végleg nem megoldás, hogy valaki vagy ne vegyen erről 

tudomást, vagy alkalmatlanná tegye a kijelző készüléket a jelzésre. Ettől a gépben lévő 

hiba meg nem szűnik, sőt, végzetes hibává nőhet. 

Ez emberi nyelvre fordítva azt jelenti, hogy a lélek meg nem gyógyított sebei 

boldogtalanná tehetik azt, aki pontosan azért szellemi lény, hogy lelkében boldog, 

békés ember legyen! 

A szemed által észlelt elmosódott képek azt jelentik, hogy lelked nem volt nyitott, 

s még most is hiányos befogadása e téren az átfogó érzések, álmok szimbolikus 

megfejtésének egységesítésére. Nyelvileg meg tudod fogalmazni magadnak is, 

másoknak is a hiányokat, bőségeket egyaránt. De a mindenkiből feléd áradó 

ismeretszerzési lehetőségeket csak elmosódottan tudod kezelni. 

Most egy hosszú mondatba tömörítem mondandóm lényegét! Aztán egy kicsit 

aprózom. 

Ha elhiszed azt, hogy minden és mindenki azt közli veled, hogy Isten szeret téged, 

ha el tudod fogadni, hogy nemcsak bent vagy abban az egységben, melyet Isten 

szeretete, úgy mint Önmagát, téged is létben tart, és azért tart létben, amiért Önmaga és 

minden más létezik, vagyis azért, hogy ne a különbségekre, amelyek Benne nem is 

léteznek, hanem arra az egységre irányuljon szíved szeretete, ami Ő, és melyet így 

fejeztem ki: szeresd felebarátodat, mint önmagadat, vagyis ha elfogadod azt, hogy 

önmagadnak teszed a legjobbat akkor, ha mindenkit feltételek nélkül, teljesen szeretsz, 

és önmagad hasítod szét, ha különböztetsz, változtatsz szereteted intenzitásán önző 

módon, melynek jogosságát hiába fogalmazod meg magad számára pillanatnyilag 

elfogadhatóan, attól az még nem lesz az, akkor szemed látása javul és gyógyul! 

Paradox módon tehát neked nem tisztánlátásra kell törekedned, hanem arra, hogy 

tisztán szeress a homályos látásod ellenére is. Akkor gyógyulsz! Még egyszerűbben: 

akkor jársz jól, ha azokat is egészen szereted, akikkel nem értesz egyet. Tehát nem az 

egyetértésből jön a teljes szeretés, hanem a teljes szeretésből az egyetértés. Még 

tömörebben: a szeretés tesz látóvá, nem a látás szeretővé! 

Álmaidban erre a szeretésre éreztél rá, ezt közölte veled tudattalanod, ezért 

gyógyultál is! De az a személy, akit említettél, nem az a személy! Csupán benned 

lokalizálódott rá! 

Megáldalak a HIT és HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



1343. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. A Lélekkeresztségemről kérek véleményt! 

2. Jöjjünk össze rendszeresen a Te nevedben? 

3. Volt egy gyönyörű álmom, melyben átjárt a szépség. 

4. Kommunikálni akart velem egy szellem, de én nem vállaltam. 

5. „A sors, mint esély” című könyvről kérek véleményt! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Újjászülettél, Lélekkeresztelt vagy. Újjászületésed tesz készségessé, fogékonnyá 

mindarra, ami Velem kapcsolatos, és Lélekkeresztséged pontosan arra pecsételt le, 

hogy közösségben növekedjetek, erősödjetek Bennem, és másokat is Hozzám 

segítsetek. Ezzel válaszoltam a 2-dik kérdésedre is! 

3. Újjászületett szellemi lény csak a szeretetben tudja megélni a Velem való 

egységet, melyre a kaput az a szépség, harmónia, benső béke nyitja rá, amit álmodban 

megéltél. 

4. Semmit nem vesztettél, amikor nem vállaltad a kommunikálást azzal a 

szellemmel, aki bejelentkezett nálad. A józanság nagyon fontos az újjászületettek 

számára! 

Az, hogy a külső és a belső EGY, egyáltalán nem a kezdő stádiumban válik 

megtapasztalhatóvá a maga valóságában az újjászületettek számára. Sajnos, nagyon 

sok karizmatikus beleesik ebbe a csapdába. Azt hiszik, hogy átölelnek mindenkit, 

mikor mások másságára nem reagálnak, s közben csak saját másságukra 

koncentrálnak, és még csak erőfeszítést sem tesznek, hogy mások másságát 

megszeressék! 

5. Az általad említett könyvben sok olyan gondolatot találsz, amely Tőlem 

származik. Bár sok ilyen könyv lenne forgalomban! Az ilyen könyvek azok a fel-

felvillanó fények, amelyek a sötétben botorkáló földi vándor számára némi eligazítást 

tudnak adni, hogy az örök világosság birodalma ne csak ábránd legyen, hanem elérhető 

és elérendő reális CÉL! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 


