
 

 

 
 



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 

1344. HOGYAN LEHET VELED TALÁLKOZNI? 
1. Véleményt kérek a kézlenyomat alapján végzett munkámról! 
2. Olyan összejövetelre készülünk, amelyen találkozni akarunk Veled. 
3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre? 

1345. VISSZA KELL JÖNNÖM A FÖLDRE? 
1. Segítő vagyok vagy segítségre szoruló? 
2. Vissza kell majd születnem a Földre? 
3. Bátortalan, bizonytalan vagyok hitemben? 
4. Mit kell tennem? 

1346. GYÜMÖLCSTERMÉSRŐL 
Jó-e az, amit teszek? 

1347. SZERETNÉK MEGJAVULNI! 
Sok hibám van, melyeket szeretnék levetkőzni! 

1348. JÓSLÁST KÉREK! 
1. Az lesz társam, akivel most kapcsolatom van? 
2. Van-e szellemi vezetőm? 

1349. NEM BOLDOGÍT A REIKI BEAVATÁS 
1. Néha látom a halált, az ördögöt, és a REIKI-beavatást nem éltem meg 

boldogítónak. 
2. Nagyon szeretek valakit, aki mással él. 

1350. GYERMEKEM NEM ÉRTI MEG AZ ISTENT 
1. Kisfiam nem érti a jó Istent. 
2. Engem is nagyon kiborított fiam balesete. 
3. Lehetünk-e még boldogok földi életünkben? 

1351. GYERMEKPROBLÉMA 
Súlyos problémát jelent gyermekünk. 

1352. LELKI PÁLYAMÓDOSÍTÁSRÓL 
1. Hogyan tudom tetteimben elvégezni a szükséges pályamódosításokat? 
2. Össze tudom-e egyeztetni a vágyaimat a valósággal? 
3. Szeretnék a párkapcsolatban tisztábban látni! 
4. Egyetemes a Te erkölcsi utad, Uram? 

1353. A VÁLASZTOTT NÉPRŐL 
1. Miért választott nép a zsidó? 
2. A választott nép nevelhet-e gyűlöletre? 
3. Az ember alatti világ sátánian erőszakos. 



1354. NYUGTALAN VAGYOK 
Helyes úton járok-e? Nyugtalan vagyok. 

1355. HALOTTAIMRÓL SZERETNÉK TUDNI VALAMIT! 
Szeretnék tudni megholt szeretteimről, akik rákban haltak meg. 

1356. JÉZUS-KÉP HORDOZHAT NEGATÍV VONÁSOKAT? 
Egy „Jézus-képet” kaptam, amely számunkra negatív vonásokat hordoz, és 

negatív érzéseket vált ki belőlünk. Az ördög játszik velünk? 

1357. A KRISNA-TUDATRÓL 
1. Egy könyvről, Krisna-tudattal kapcsolatban, kérek véleményt! 
2. Aranyszínű álmomban egy sikító nő jelent meg. Mit jelent ez? 

1358. MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL, HALOTTAIMRÓL 
1. A HANG személyemre szóló üzenetét kérem! 
2. Meghalt szüleim üzennek-e nekem valamit? 
3. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

1359. HOGYAN TUDNÉK MEGGYÓGYULNI? 
Tüdőtágulással leszázalékoltak. Asztmatikus rohamaim vannak. Hogyan 

tudnék meggyógyulni? 

1360. NEM KAPTAM MEGNYUGTATÓ VÁLASZT 
Nem kaptam megnyugtató választ kérdéseimre. 
Úgy gondoltam, Isten ismer engem annyira, hogy nem kell részletekbe 

menően magyaráznom azt, amire választ szeretnék kapni. 

1361. GYERMEKPROBLÉMA 
Lesz-e saját gyermekünk? 

1362. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
1. Hogyan segíthetek barátomon? 
2. Menjek-e külföldre dolgozni? 

1363. HÁZASSÁGPROBLÉMA 
1. Házasságomat hogyan tudom javítani? 
2. Egy barátnőmhöz kötődöm. Tőled van ő nekem? 

1364. AZ ENGESZTELÉSRŐL 
Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk? 

1365. EGY FÖLFEDEZÉSRŐL 
Egy fölfedezés foglalkoztat, amely óriási horderejű lenne. 

1366. JÓ FELÉ HALADOK? 
1. Jó úton járok-e? 
2. Elhalt férjemről szeretnék tudni valamit. Segíthetek neki? 



3. Egy gyönyörű álmom gyakran visszatér emlékezetembe. 

1367. HOGYAN TUDOM JOBBAN SZERETNI ISTENT? 
1. Jó utat választottam-e? 
2. Várhatok-e segítséget az égiektől? 
3. Fohászaim meghallgatásra találnak? 
4. Hogyan tudom jobban szeretni Istent? 

1368. KÜZDELEM A BENSŐ BÉKÉÉRT 
1. Nehezen tudom feldolgozni anyám halála és fiam eltávozása után 

magányomat. 
2. Helyesen tettem-e, hogy megszakítottam egy olyan kapcsolatot, mely 

részemről sohasem volt véglegesnek gondolt? 

1369. EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 
Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! Különböző égi jelenségeket 

láttam, majd angyaltól kapott szőlőt osztottam szét. 

1370. NYOMASZT A MAGÁNY 
Magányos vagyok. Félek. Gondjaim vannak a házammal. Szeretnék valakit 

magam mellé fogadni! Szeretnék elvégezni különböző gyógyító 

tanfolyamokat! Most is gyógyítok. 

1371. ÖNMAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 
Véleményedet kérem arról a kapcsolatomról, amely problémás! 

1372. HIBÁIMAT SZERETNÉM LEGYŐZNI! 
1. Hogyan tudom legyőzni türelmetlenségemet? 
2. Munkahely-változásomat fentről akarták? 
3. Egy benső hang, megérzés, honnan jött bennem? 
4. Szüleimmel rossz a kapcsolatom. 

1373. NEM ÉRTEM MEG A FELNŐTTEKET! 
1. Miért nem értenek meg szüleim? 
2. Idegenek miért segítőkészebbek, mint szüleim? 
3. Baj az, ha nem „földi tudásban” akarok fejlődni? 
4. Szüleimet miért aggasztja, hogy milyen pályát választok? 
5. Bizonytalan vagyok a jövőmmel kapcsolatban. 
6. Mi a színről színre látás? 
7. Azt az utat járom, amiért a Földre jöttem? 

1374. BŰNTUDATOM ÉS SZORONGÁSAIM VANNAK 
1. Bűntudatom van, hogy gyermekeimet nem neveltem hitre. 
2. Egyetértesz azzal, ahogy közösségben együtt vagyunk? 
3. Szorongásaim vannak olyanokkal szemben, akiket szeretek. 
4. Nagyon szenvedem a körülettem lévő mocskos világot. 



1375. HELYTELENÍTEM A KATONAI SZOLGÁLATOT 
1. Fiamnak megmondhatom, hogy helytelenítem a katonai szolgálatot? 
2. Bölcsességért könyörgöm Hozzád, Uram! 

1376. VISSZA KELL FOGADNOM, AKI ELHAGYOTT? 
1. Férjem húsz év után elhagyott. Vissza kell fogadnom majd? 

1377. EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 
Egy álom magyarázatát kérem szeretettel! Álmom lényege: 
egymás kezét fogva mondtuk, hogy mindenkit szeretünk, még a Sátánt is. 

1378. TANULÁSI ÉS MUNKAHELYI PROBLÉMÁIM VANNAK! 
1. A matematika szakon úgy látom, hogy a tanultak nagy részét soha nem 

fogom a gyakorlatban használni. Mégis akkor vagyok nyugodt, ha – nagy 

szenvedések árán ugyan – csalás nélkül megyek vizsgázni. 
2. Mivel ma már tiszta munkahely szinte nincs, nem tudok megbarátkozni 

azzal a gondolattal, hogy mások kárán biztosítsam magamat.] 

1379. JÉZUS EGYHÁZÁRÓL, HITOKTATÁSRÓL 
1. Hittanra járni nem akaró gyermekeimnek nem ártottam azzal, hogy 

mulasztással vétkeztem ellenük? 
2. Felkértek, hogy járjak hitoktatói tanfolyamra. Jónak tartja ezt a HANG? 

Van tévedés a hivatalos katolikus tanításban? 
3. Nem tudom mindig pontosan megállapítani, hogy rászorulón segítek vagy 

sem. 
4. Nem Jézus akarta, hogy megöljék? Volt, amikor meg akarták ölni, és nem 

tudták, mert ő nem akarta. 
5. Mik a féligazságok? 
6. Mindegy, hogy melyik egyházhoz tartozunk? Ez elszívja az erőt az 

egyértelműség vállalásától. Tehát hit-gyengítés! hangja. 
7. A katolikus egyház nem ismeri el a reinkarnációt. 
8. A „Ne ölj!” parancs ellen prófétáltak a próféták. Isten tolmácsai voltak 

akkor is? 

1380. ÖNMAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 
1. Polgári esküvő után elváltunk. Járulhatok szentségekhez? 
2. Önmagamról kérek véleményt! 

1381. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
Tudok-e segíteni nevelt fiamnak? 

1382. KÉRDEZŐ. AZ ELÁTKOZOTT FÜGEFÁRÓL, KARMIKUS BŰNÖMRŐL 
1. Miért átkozta meg Jézus a fügefát? 
2. Hogyan szegletkő Jézus? 
3. Hogyan mélyíthetem el Jézus iránti szeretetemet? 
4. Mi a karmikus bűnöm, melyet le kell dolgoznom? 



1383. BETEGSÉGEMRŐL 
Betegségemmel kapcsolatban kérem a HANG válaszát! 

1384. FÉLELEM GYÖTÖR 
Állapotszerű félelem gyötör. 

1385. HOGYAN VESZÍTHETI EL A SÓ AZ ÍZÉT? 
1. Hogyan veszítheti el a só az ízét? 
2. Miért nem foltozható az új posztó az ó posztóval? 
3. Mi a fügefa elátkozásának magyarázata? 

1386. EGY „HANG” KÍVÁNSÁGAIRÓL 
1. Egy hang arra kér, barátkozzam meg a halál gondolatával. 
2. E hang azt is kéri, hogy ne nézzek tévét. 
3. E hang azt is kéri, hogy ne kérjem őrangyalomat. 

1387. ÁLMOMBAN MIT TANÍTANAK NEKEM? 
Mire tanított engem őrangyalom álmomban? 

1388. LÁTOMÁSAIMRÓL 
1. Látomásaim kitől vannak? 
2. Min kell változtatnom, vagy mit kell elhagynom? 
3. Fáj a rokonságomban tapasztalt hitetlenség. 

1389. HELYES ÚTON JÁROK? 
Helyes úton járok-e? 

1390. EGY ÁLOMRÓL 
Egy álmomra kérek magyarázatot! Álmomban egy zárt helyre kerültem, s 

miután megtaláltam a kiutat, kutyákkal viaskodtam. 

1391. FELADATOMRÓL 
Milyen feladattal jöttem a Földre? 

1392. EGYÜNK VAGY NE EGYÜNK HÚST? 
1. Beteg a kisbabánk. Mi is okai vagyunk ennek? 
2. Együnk vagy ne együnk húst? 
3. Egy B.D. által írt új kinyilatkoztatásról kérdezek. 

1393. GONDJAIMRÓL 
1. Anyám magatartása aggasztó. 
2. Elhagyatottnak érzem magam. 

1394. EGY ÁLOMRÓL SZERETNÉK VÉLEMÉNYT KAPNI! 
Ötvenegy évi házasság után férjem elment, végleg. Egy álmomra szeretnék 

magyarázatot kapni, melynek lényege az, hogy a villámló égen láttam 

Jézust, és mellette egy óriási, eget betöltő UFÓ-gépet, egy sápadt, szakállas, 

baráti csuhában lévő férfit, mögöttem nagy tömeg... 



1395. FIGYELJEK ÁLMAIMRA? 
1. Mit kezdjek eddigi információimmal? 
2. Figyeljek-e álmaimra? 
3. Amit kihallottam a prédikációból, hallucináció volt? 
4. Pótolhatók mulasztásaim? Mi az idegen bűn? 

1396. ÁLMOMRÓL ÉS PROBLÉMÁIMRÓL 
1. Álmomban egy házaspár nekem támad késsel, de én szúrom le az 

asszonyt, majd elrohanok félve. 
2. Belül nyomasztó érzésem van. Mintha kő lenne bennem. 
3. Jézus miért mondja kutyáknak a pogányokat? 
4. Miért nincs gyermekünk? 
5. Hogyan hívjam őrangyalomat? 
6. Mi a véleménye Jézusnak életemről? 

1397. MI A KÜLDETÉSEM? 
1. Hitet kértem, és egy Fény szólt hozzám. 
2. Mi a küldetésem? 
3. Családomban sokszor kerülök vitába. 
4. Egy rossz hang Ellened biztat. 

1398. JÉZUS MIÉRT NEM BESZÉL VELEM? 
1. Sokszor vitatkozunk testvéreimmel. 
2. Mintha bensőm változáson menne át. 
3. Tőled kapom a fényt, és amit ebben látok? 
4. Miért nem akarsz beszélni velem? 

1399. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
Szeretnék segíteni az embereken! 

1400. EGY ÁLOMRÓL 
1. Egy álmom: Üldöztek, megfojtottak, s örültem, hogy élek. 
2. Mitől függ Istenre találásunk? 

1401. BIZTATÁSRA VÁGYOM! 
Egy kis biztatásra vágyom! 

1402. SZERETNÉK JÉZUSHOZ KÖZELEBB KERÜLNI! 
1. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz? 
2. Jól érzékeltem a tömjénfüst illatát? Mit jelent ez? 

1403. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL, LÁTOMÁSAIMRÓL 
1. Mik voltak előző életem bűnei? 
2. Angyalaid megjelöltek engem? 
3. Látomásaimról kérek véleményt! 
4. Meghalt szüleimről szeretnék hallani! 



5. Hogyan szabadulhatok meg a betörő-alakoktól? 
6. Holdtöltekor képzelődöm csupán? 
7. Szeretném megmenteni a pokoltól rokonaimat! 
8. Milyen és mennyi gyógyszert vegyek be? 

1404. NEM TALÁLOM A HELYEMET! 
1. Keresem a helyemet. 
2. Álmaim látomásszerűek, melyek mintha átalakítanának. 
3. REIKI-mesteremmel problémám van. Nem mond igazat. 

1405. KILÁTÁSTALANNAK LÁTOM A JÖVŐT! 
1. Nincs akaraterőm. 
2. Családi körülményeim lebénítanak. 
3. Teljesen kilátástalannak látom a jövőmet. 

1406. CSALÁDI GONDOMRÓL 
1. Hogyan tartsam össze családomat? 
2. Létezik a rossz emberek általi RONTÁS? 
3. Miért nem tudok járni? 

1407. MIÉRT NEM HISZ MINDENKI A HANG-BAN? 
Sokan nem hisznek a HANG-könyvek hitelességében? Miért? 

1408. GYÓGYULÁSRÓL, ROSSZ SZOMSZÉDOKRÓL 
1. Betegségek gyógyulásáról kérdezem a HANG-ot. 
2. Nagyon rossz szomszédaink vannak. 

1409. A VELEM TÖRTÉNT DOLGOKNAK MI A FORRÁSA? 
1. Milyen erőnek vagyok birtokában? 
2. Néha gyulladásos lesz a szemem. 
3. Ébren és álomban történt dolgok bennem mit jelentenek? 
4. Víziszonyom van. 
5. Őrangyalomnak mi a neve? 
6. Társ-problémám van. 

1410. GYÓGYÍTHATÓ A DEPRESSZIÓ? 
Egy depresszióssal mit kell csinálnunk, hogy meggyógyuljon? 

1411. VALLÁSOSKODÁSRÓL 
1. Át tudom adni a kapott jelet másnak? 
2. Miért nem áldozhatunk térdepelve? 
3. Miért várnak a papok estig a szentmisével? 
4. Miért késik a kegyelem? 
5. Örök adósai vagyunk az örök Szeretetnek! 

1412. KÜLÖNÖS MEGTAPASZTALÁSAIMRÓL 
1. Jézushoz közel kerültem! 



2. Energiák áradnak belém és tőlem! 
3. Külső jelzéseket tapasztalok. Mik ezek? 
4. Kik voltak látogatóim? Mit ettek velem? 
5. Miért vannak pusztító vírusok? 
6. Miért van arányban a jó és a rossz? 
7. Mekkora lélekszámra van teremtve a Föld? 
8. Van-e esélyem a Lélekkeresztségre? 

1413. VÁLJAK ROBOTTÁ A BÉKE KEDVÉÉRT? 
1. Társam megváltoztatására hogyan tegyek kísérletet? 
2. Váljak robottá? 
3. Lépjek ki a kapcsolatból? 

1414. FOLYTASSAM-E A MÉDIUMITÁST? 
1. Mit javasol a HANG férjemmel kapcsolatban? 
2. Folytassam-e a médiumitást? 
3. Lehet még gyermekem? 

1415. ÁLMAIMRÓL 
Álmaimra kérek magyarázatot! 

1416. HOGYAN VISELKEDJEM ÉLETTÁRSAMMAL? 
1. Élettársam nem akarja elvállalni a gyermekét. 
2. Sok nehézséget vállaltam gyermekemért. 
3. Ha társam újra meggondolja magát, fogadjam el őt? 

1417. EGYHÁZON KERESZTÜL JÉZUSHOZ? 
1. Beteg gyermekünkkel miért nem tudunk előbbre jutni? 
2. Hogyan közeledjem Jézushoz az egyházon keresztül? 

1418. VALLÁSOSKODÁSRÓL ÉS MÉG SOK-SOK PROBLÉMÁRÓL 
1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában legyenek 

Jézus tanításával? 
2. Miért van az, hogy egyik egyház nem esketi meg az elváltakat, a másik 

pedig megesketi? Miért van gyónás? 
3. Kell-e búcsúhelyeket látogatni? 
4. Csak Jézus adhat benső békét, nyugalmat? 
5. Miért nem tanulnak az emberek a templomi prédikációkból? 
6. Mikor van valakin Isten áldása? 
7. Miért zavar a tömeg a templomban? 
8. Mi a szeretet? 
9. Mikor kell segíteni valakin? 
És még több, összesen huszonkét kérdés. 

1419. RÓZSAFÜZÉRRŐL, MÁRIÁRÓL 
1. Férjem szentségek nélkül halt meg. Imádkozzam érte? 



2. A Szűzanya nem unja a sok rózsafüzért? 
3. Ha egyedül vagyok, akkor is ott van Jézus? 

1420. JÓL HIRDETEM JÉZUST? 
1. Hirdetem, hogy Jézus él, és lent van a Földön. 
2. Szentlélek és Jézus segítségével gyógyítok. 

1421. NEM TALÁLOM A HELYEMET 
Hogyan találom meg igazi helyemet a világban? 

1422. HÁZASSÁGUNKRÓL 
1. Házasságunkról mondj véleményt! 
2. Hogyan szerethetnélek Téged jobban? 

1423. ÁTOK ALATT VAGYOK? 
1. Kezességet vállaltam, majd bíróságra került a dolog. 
2. Üzleti ügyeimen mintha átok lenne. 
3. Reflexológiával foglalkozom. Szeretnék segíteni a betegeken. 

1424. MI A TEENDŐM? 
1. Valóban megbocsátott nekem Isten? 
2. Mi a teendőm? 
3. Hogyan lehetek emberhalász? 
4. Doktoráljak-e a teológián? 
5. Hogyan értékeljem a diakonátust? 
6. A papsággal kapcsolatban jól gondolkodom-e? 
7. Érdekel a politika. Van ott szerepem? 
8. Mi a magyarság szerepe a jövőben? 
9. Mire választottál ki? 
10. Nem lehet gyermekem: meggyógyulok valaha? 
11. Testvérem beteg. Üzenj neki! 
12. Bizonytalanul léptem házasságra. 
13. Munkahely-változásomat te akartad? Miért? 
14. Ki a nagy Ő számomra? 
15. Mit tegyek egy munkatársamért? 
16. Nem értem a reinkarnációt. 

1425. EGY ÁLMOMRÓL 
1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. 
2. Álmaimban sokat repültem. Ma már nem jellemzőek rám. 
3. Feldühített egy pap a negatív ítéleteivel. 
4. Tenyerem alapján tragikus végem lesz. 

1426. PAPOKRÓL, MÁRIÁRÓL 
1. Hittant tanítok, és református könyveket is olvasok. 
2. Egy „próféta” nagyon megvetően beszélt a papokról. 



3. Egy másik pedig Máriáról szólt megvetéssel. 

1427. SZERETNÉK JOBBAN FEJLŐDNI LELKILEG! 
1. Lelki fejlődésem érdekében mit kell tennem? 
2. Életem hogyan tudom harmonizálni? 
3. Hogyan tudnék megszabadulni gonoszságaimtól? 

1428. BIBLIÁRÓL, ISTEN MAGATARTÁSÁRÓL 
1. A Bibliában nem tudok eligazodni. 
2. Félek, nem tudok megfelelni Istennek. 
3. Honnan van a rossz? Miért engedi ezt Isten? 

1429. MEGSZÁLLOTTSÁGRÓL 
1. Mi a konkrét feladatom? 
2. Van karmikus megszállottság? 
3. Imán kívül mit tehetek enyéimért? 
4. Egyik unokámban nagy, romboló erők vannak. 

1430. MIÉRT HÍV MEGHALT ANYÁM? 
1. Mi a feladatom? 
2. Meghalt édesanyám gyakran hív magához. 

1431. SZENTMISÉRŐL, GYÓGYÍTÓ OLAJRÓL 
1. Meg akarom szerettetni a gyerekekkel a szentmisét. 
2. Miért nem érzem magam jól ott, ahol hitre jutottam? 
3. Használhatok-e gyógyító olajat? 

1432. ÉLMÉNYEIMRŐL, ÁLMAIMRÓL 
1. Egy templomi élmény hatására hullottak könnyeim. 
2. Szeretnék újjászületni! 
3. A párbeszéd-imában szépeket mondok magamnak. 
4. Két álmot hozok Eléd. Az egyiknek három főszereplője: Az 

Oltáriszentség, a Biblia és a Kereszt. A másikban egy csodálatos fehér virág 

szerepelt, amelyet én kaptam. 

1433. GYERMEKPROBLÉMA 
Mikor áld meg minket Isten gyermekkel? 

1434. GONDVISELÉSRŐL 
1. Máté 6:34 hogyan tud segíteni nekem? 
2. Hogyan szeressem legjobban barátomat? 

1435. ELVÁLJAK? NE VÁLJAK? 
1. Hordozzam tovább körülményeim keresztjét? 
2. Jobban fejlődnék, ha elválnék férjemtől? 
3. Lélekkeresztségre vágyom! 
4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 



1436. HELYES A KAPCSOLATOM A SZELLEMVILÁGGAL? 
1. Különböző szellemek jönnek hozzám. 
2. Önmagamat hallom előző életeimből? 
3. Újabb megpróbáltatások elé nézek? 

1437. KÖZÖSSÉGEM FELADATÁRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 
1. A SZERETETKÖR-nek mi a feladata? 
2. Hibáimról szeretnék hallani, hogy mások ne kövessék el azokat! 

1438. SZELÍDSÉGRŐL, ÁLDOZATVÁLLALÁSRÓL 
1. Mit jelent a szelídség és az áldozatvállalás? 
2. Egy hideg fuvallatot érzetem. Van ennek jelentősége? 
3. Hogyan lehetek türelmesebb? 
4. Karmikus számomra az, hogy nincs munkahelyem? 

1439. A SZELLEMVILÁGBAN SZERETNÉK ELIGAZODNI! 
1. Meghalt szüleim hogy vannak? 
2. A szellemek megkülönböztetését kérem! 
3. Istentagadó bátyámért tehetek valamit? 
4. A legmagasabb tudati szint iránt érdeklődöm. 
5. Egy írásról kérek véleményt! 
6. Van saját „Miatyánkom”. Ez nem baj? 

1440. TISZTÁN AKAROK LÁTNI! 
1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma? 
2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához? 
3. Gyógyíthatok akkor is, ha fiatal vagyok? 
4. Jól tettem, hogy imádkoztam egy szívbetegért? 
5. Milyen adományokat kaphatok? 
6. Nem szeretek olvasni. 
7. Lehetek-e olyan látnok, mint egyik ismerősöm? 
8. Honnan lehet tudni, hogy milyen szintű őrangyalt kapunk? 
9. Álmomban sok angyal költözött belém. Ez jó? 

1441. DICSŐÍTEM ISTENT! 
Hálás szívvel köszönöm mindazt, amit Istentől kaptam! 

1442. FELEKEZETI PROBLÉMA 
1. A papi tizedről mi a HANG véleménye? 
2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz? 
3. Kell-e azokat figyelmeztetni, akik tévednek? 

1443. VALLÁSOSKODHATOM? 
1. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozómmal? Segíthetek annak, aki nem tud 

megbocsátani? 
2. Azt teszem otthon, amit a pap a szentmisében. Jó ez? 



3. Egy beteg testvéremet magam is beavathatom? 

1444. NEM TALÁLOM HELYEMET 
Mi dolgom a világban? 

1445. MI A FELADATOM? 
1. Mi a rendeltetésem itt a Földön? 
2. Leendő férjemről szeretnék tudni valamit! 
3. Jó helyen van nagyapám? 

1446. PÉNZÉRT GYÓGYÍTOK 
1. Azt teszem, amit Jézus vár tőlem? 
2. Gyógyíthatok pénzért? 

1447. ISTEN ELHAGYOTT? 
1. Mérhetetlenül sokat szenvedek. 
2. Isten elfordult tőlem? Nem akarok már élni! 

1448. HÉT KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS 
1. Segítsd megtisztítani szűrőmet! 
2. Feltűnési viszketegségem van? 
3. Az odafigyelésről kérek tanítást. 
4. Egy tanfolyamról kérdem a HANG-ot: Segít az nekem? 
5. Miért nem fogadják el ajándékaimat? 
6. Nem hallgatnak figyelmeztetéseimre a látók, hallók sem. 
7. Égi segítőmmel találkozhatom még emberként? 

1449. TIZENEGY KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS 
1. Miért mondja Isten önmagát többes számban? 
2. A Biblia ószövetségi részének magyarázata 
3. A betegség mond-e valamit előző életünkről? 
4. Kell-e mások bűneiért szenvednünk? 
5. A bűnök miatt lett kevesebb földi éltünk ideje? 
6. Miért szükséges a szellemvilágban a megjelölés? 
7. Miért nem tudunk ma úgy beszélni Istennel, mint Mózesék? 
8. Hogyan lehet a Sátán valakinek atyja? 
9. A nő miért nem alkalmas papnak? 
10. Napjaink Mária-közléseiről részletesebben. 
11. Van időelszámolásom. Miért nem elégséges ez? 

 



ELŐSZÓ 

 
Szeretettel köszöntöm! Már elöljáróban leírom, hogy azért nem küldtem 

válaszborítékot, mert nem választ várok, hanem őszinte szívvel köszönetemet kívánom 

kifejezni. 

Az utóbbi két évben kerestem tudatosan az Urat. Többször voltam elégedetlen, 

csalódott és türelmetlen is. Most végre elérkezett hozzám a HANG. Az eddig 

megjelent 12 kötetből az 5. még hiányzik, de azt is és minden, a továbbiakban 

megjelenő HANG-kötetet is szeretnék elolvasni. 

Tiszteletben tartom a HANG azon kérését, miszerint az eddig megjelent válaszok 

ismeretében feltett kérdésekre ad kimerítő választ. Ezért, bár megfogalmazódott 

bennem néhány kérdés, nem teszem fel azokat. 

Fontosabbnak tartom most azt leírni, hogy amióta olvasom a HANG-köteteket, úgy 

érzem, egyre közelebb kerülök Jézushoz. Válaszaiban jelzett módon szólok Hozzá 

esténként, s kérem áldását reggelente. 

Kezdem felismerni hibáimat, és egy benső késztetést érzek a javításra.  

Dombi atya önzetlen munkáját szeretném még egyszer megköszönni, a HANG-ot, 

hogy sok embertársam ezáltal elindul az ÉLET felé. 

Végezetül azt kívánom mindenkinek, aki ezt az utat választotta, legyen benne elég 

erő, bölcsesség, kitartás, hogy végig is tudjon menni rajta. Nem szabad elvesznie 

senkinek, a szeretetben erősítsük egymást! 

 

Hálával és szeretettel köszönök el. 

 

B. Gyula 

  



1344. HOGYAN LEHET VELED TALÁLKOZNI? 

Kérdező: 

1. Véleményt kérek a kézlenyomat alapján végzett munkámról! 

2. Olyan összejövetelre készülünk, amelyen találkozni akarunk Veled. 

3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Először is tudomásodra hozom, hogy nagyon örültem leveledben Hozzám intézett 

szavaidnak. Hidd el, az ilyen és ehhez hasonló imák azok, amelyek fölfokozott módon 

ki tudják nyitni szíveteket azokra az információkra, amelyek építenek, buzdítanak, és 

vigasztalni képesek benneteket. 

1. A kéz, amely a szívetekben, tehát a törekvésközpontotokban a szándékotok 

szerint megszületett adásnak, vevésnek lényeges eszköze, tehát amely a szeretetnek és 

az önzésnek jeleit legnyilvánvalóbban hordozza, nagyon alkalmas arra, hogy e jelek 

felismerése és kezelése által az egész embert segítse Felém! 

Részletes tájékoztatást nem adhatok a kiromantológiáról, mert maga a folyamat, a 

vele való foglalkozás lényegesen hozzátartozik értékeinek kibontakoztatásához. 

2. Én hűséges vagyok ígéreteimhez. Amikor tehát azt mondtam, hogy ahol 

nevemben összejöttök, Én ott vagyok (Máté 18:20), akkor e kijelentésem szent és igaz! 

Ehhez nem is kell mást hozzáfűznöm, csupán azt, hogy ne rendkívüliségeket 

várjatok, mert hozzátartozik életetekhez és az Én életemhez is az, hogy megvalósulnak 

ígéreteim. Természetesen az Általam meghatározott feltételek mellett. 

Amikor tehát azt mondom, hogy az Én nevemben kell összejönnötök, akkor ez 

nem egy egyszerű, tartalom nélküli kijelentés, hanem tartalmában a Rám figyelést, a 

Felém való nyitottságot és azt a tanulékonyságot jelenti, amely abban áll, hogy 

mindegyiketekben megszólalhat Lelkem a ti javatokra. Tehát minden olyan kijelentés, 

amely nem a rendkívüliségeket helyezi előtérbe, hanem azt, ami épít, buzdít és 

vigasztal, az Tőlem jön! Nagyon fontos tehát az EGYSÉGRE és a TELJESSÉGRE 

való törekvés! 

3. A Lélekkeresztségre senki sem méltó! Legföljebb arról lehet szó, hogy 

alkalmassá tette-e valaki magát erre vagy sem. A Lélekkeresztség ugyanis egy Általam 

jónak ítélt szerepre pecsételi le azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség és az 

újjászületés nem mindig jár együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. 

Lélekkeresztség nélkül nincsenek meg azok az erők, amelyek a Tőlem kapott szerepre 

működtetni tudnák a karizmákat, tehát az Általam megtisztított képességeiteket. A 

Lélekkeresztség ezért berobbanó élményt jelent, míg az újjászületés megnyilvánulhat 

Bennem történő fejlődési folyamatként is. 

Megáldalak, 

hogy továbbra is szíved szeretetével, nyitottságával fordulj Hozzám, és tudd 

átvenni Tőlem ajándékaimat!  « 



1345. VISSZA KELL JÖNNÖM A FÖLDRE? 

Kérdező: 

1. Segítő vagyok vagy segítségre szoruló? 

2. Vissza kell majd születnem a Földre? 

3. Bátortalan, bizonytalan vagyok hitemben? 

4. Mit kell tennem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Több kérdést is feltettél, de Én csak ezt a négyet emeltem ki közülük. Azért 

tettem ezt, mert részben el tudom mondani ezek alapján azt, ami számodra most a 

legfontosabb, részben pedig várom, hogy olvasd el a többi HANG-könyvet is, mivel 

ezeket azért íratom le médiumommal, hogy olvassátok. Jelenleg már 11 kötet van 

forgalomban. Oly sok mindenre van időtök, pénzetek, hát elvárom, hogy ezek 

olvasására is legyenek. 

Kedves Barátom! Rajtam kívül még az úgynevezett legnagyobbak is, tehát a 

Mózes szintű próféták is, nem csupán segíteni jöttek le a Földre, hanem azért is, hogy 

megszentelődjenek. Megszentelni és megszentelődni! Ez mindenkinek tisztje, aki a 

Földre születik. Bizonyos értelemben a tapasztalat szintjén még Nekem is volt 

megszentelődni valóm! Ne hasítsd szét tehát a segítést és a segítségre szorulást! 

Feladatod mind a kettő! De nemcsak feladatod, hanem sorsod is! 

2. Tőled függ, hogy vissza kell-e még jönnöd, illetve kell-e még földi sorsot 

vállalnod valamelyik bolygón! Annak nem kell újraszületnie, aki saját testében 

újjászületett (János 3:3). Az születik újjá saját testében, aki nem valaminek a 

megvalósítására, hanem az Engem befogadásra mondott igent. Az mond igent az 

Engem befogadásra, aki vállalja, hogy rendszeres reggeli imában találkozik Velem, és 

felajánlja Nekem, hogy szabad utat ad az elinduló napon Számomra arra, hogy tegyem 

általa azt, amit jónak látok. Az ajánlja fel magát így Nekem, aki a nap folyamán 

többször is figyel befelé, és igyekszik ráérezni arra, hogy meg vagyok-e elégedve, 

otthon érzem-e Magamat nála!?! Valóban meg tudtam-e valósítani azt az ígéretemet az 

ő életében, amelyet János 14:23-ban ígértem?!? 

3. Aki úgy csinál, mintha hinne, az hisz. A hit csak magjában adatik mindenkinek. 

A hit a szívnek a szeme. E szem kifejlődését szorgalmaznod kell! Hogyan? Úgy, hogy 

állapotszerűen igyekszel Hozzám mérni magadat, eseményeket, embereket, tárgyakat. 

Olyan értelemben mondom, hogy Hozzám kell mérned ezeket, ha hitedben, tehát 

szíveddel látni akarsz, hogy tudatosítod: minden mögött az a végtelen szeretet VAN, 

AKI VELEM azonos! És ez a SZERETET most rajtad keresztül akar látni és szeretni, 

tehát élni. Ha ezt engeded magadban elmélyülni, akkor vállaltad a hit fejlődésének 

útját. Út nélkül úttalan az élet. Ez áll a hitéletre is! 

4. A „mit tegyek” kérdést meg kell előznie az önismeretnek, tehát ennek: „Ki 

vagyok?” Önismeretre nem lehet eljutni egyéni elgondolások alapján. A különböző 



önvizsgálati módszerek is csak általános elveket tudnak megfogalmazni, melyek 

egyáltalán nem biztos, hogy itt és most el tudnak téged vezetni valódi önmagadhoz. 

Ami valódi önismeretre segít, az az, ha vállalod azt, hogy szemléld magadat 

cselekedeteid tükrében! Az, aki egy-két hétig mindennap naplót vezet, vagy legalább 

rövid vázlatban leírja, hogy naponta mit és főleg hogyan tett, az e pár heti feljegyzés 

alapján kaphat magáról némileg reális képet. Eddig még senki sem tudta megismerni 

önmagát anélkül, hogy meg ne vizsgálta volna rendszeresen, hogy mire és hogyan 

használja idejét. 

Ha aztán van már némi önismereted, akkor két lehetőség fog állni előtted. Az egyik 

az, hogy Nálam nélkül semmit nem tudsz tenni, ami boldogítana, a másik pedig az, 

hogy Velem mindenre képes vagy, hogy boldog légy. Ez gyakorlatban úgy történik, 

hogy fokozatosan lemondasz saját erőfeszítéseidről, elképzeléseidről, kényelmedről, és 

engeded, hogy Én működjem benned! Vagyis annyira átadod magadat Nekem, hogy 

már nem leszel akadálya saját hited, reményed, szereteted kibontakozásának. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1346. GYÜMÖLCSTERMÉSRŐL 

Kérdező: 

Jó-e az, amit teszek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Életed a lehetőségek folyamata. Azt megállapítani, hogy mikor teszel jót és mikor 

nem, nem lehet végleg és mindenkorra érvényes kijelentéssel megfogalmazni. Csak 

nagy általánosságokat tudok mondani. 

Akkor teszel jót, ha szándékod arra irányul, hogy jót tégy! Akkor teszel jót, ha nem 

cselekedeteik szerint szereted az embereket, hanem azért, mert Én benned élek! Akkor 

teszel jót, ha tetteidnek nem a következményeire teszed a hangsúlyt, hanem a forrására. 

Akkor teszel jót, ha szíved nem vádol! De még ha vádolna is a szíved, akkor felhívást 

kapsz arra, hogy magad felett se mondj elítélő bírálatot, mert nemcsak másról, de 

magadról sem tudod, hogy mit örököltél, milyen hatások összegeződnek jelenleg 

benned, és azt sem tudod, hogy karmádnak, sorsvonaladnak mik voltak előzményei, 

amelyek lehoztak a Földre. 

Vedd komolyan a reggeli imáidat, vagyis kérd minden reggel áldásomat életedre, 

és kérd az angyalvilág segítségét, mert nincsen veszélytelen nap, és az okosságra és 

óvatosságra mindig szükség van! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1347. SZERETNÉK MEGJAVULNI! 

Kérdező: 

Sok hibám van, melyeket szeretnék levetkőzni! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nem ajánlom, hogy harcba szállj hibáid ellen! Miért? Azért, mert az ilyen 

hozzáállás az élethez azt eredményezi, hogy vagy tönkremész idegileg, vagy pedig 

elembertelenedsz, mert még több hibádnak bukkansz nyomára, s nem leszel 

felszabadult, boldog, békés ember soha! 

Semmiféle gonosznak nem jó ellenállni. A külső gonosznak azért nem jó, mert 

megerősödik, ha küzdesz ellene, a benső gonoszt pedig vagy megszelídíted, vagy 

narkotikumokba menekülsz előle, de legyőzni nem tudod, mert ő a te árnyék-éned! 

Csak a Napnak nincs árnyéka, mert belülről és állandóan ég! 

Ha engeded, hogy Én legyek benned életed Napja, akkor a benned lévő gonosz 

megszelídül, mert elfogadtad magadat olyannak, amilyen vagy, tehát az alázat őszinte 

fénye átvilágítja árnyék-énedet, s nem küzdelemre, hanem az Általam felkínált 

feladatra serkent. Igen, mert elfordít magadtól, és mindenben igyekszik átadni a helyet 

Nekem! 

Drága Gyermekem! Hidd el, önismerete csak annak van, aki tudatában van annak, 

hogy együtt kell élnie hibáival, és bíznia kell abban, hogy az Én irgalmam éppen abban 

fog megnyilvánulni, hogy irgalmassá teszem őt. Ha felismered, hogy mennyire 

rászorulsz irgalmamra, akkor azt is felismered, hogy mennyire rászorulnak a te 

irgalmadra azok, akik általad végül is az Én irgalmam fényében tudnak átmelegedni és 

megvilágosodni, tehát helyes önismeretre jutni! 

Ne légy irgalmatlan magaddal, akkor remélheted, hogy irgalmas leszel másokhoz! 

Megáldalak IRGALMAS SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

1348. JÓSLÁST KÉREK! 

Kérdező: 

1. Az lesz társam, akivel most kapcsolatom van? 

2. Van-e szellemi vezetőm? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én csak olyankor jósolok, ha az a boldogságotokat érinti. A te kérdésed ezt nem 

érinti, mivel minden ember boldogsága attól függ, hogy milyen Velem a kapcsolata. 

Kérdésedre tehát azt tudom mondani, amit te is tudsz. Kettőtöknek kell eldönteni, 

hogy mi lesz veletek. Az egészen biztos, hogy mindegyikteknek tönkremegy az élete, 

ha nem Velem éli azt meg. Így vagytok teremtve! Minden más az ember számára 

természetellenes! Ember embert csak bódítani tud, boldogítani csak Én tudok! 

2. Mindenkinek van szellemi testvére, vezetője, őrangyala! Bármikor beszélhetsz 

vele, ő a lelkiismereteden keresztül akkor ad elirányítást, ha valóban az Én szándékom 

szerint akarod élni életed. Angyalaimat, őrangyalaitokat nem lehet Ellenem használni, 

csak Értem! 



Drága Gyermekem! Értsd meg, életed nem rajtad kívül és nem hozzájárulásod 

nélkül dől jobbra vagy balra, hanem benned és a te tudatos szándékod alapján. 

Életedért a felelősséget senkinek át nem adhatod, és ezt senki át nem veheti tőled! 

Aki Velem akarja járni élete útját, annak szívében lakást veszek (János 14:23), és 

az Én békémet adom neki (János 14:27). Aki nem ezt akarja, az addig fogja betegíteni 

önmagát, amíg meg nem tér Hozzám! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1349. NEM BOLDOGÍT A REIKI BEAVATÁS 

Kérdező: 

1. Néha látom a halált, az ördögöt, és a REIKI-beavatást nem éltem meg boldogítónak. 

2. Nagyon szeretek valakit, aki mással él. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Benső érzékenységed alkalmassá tesz arra, hogy olyan történetekről is értesülj, 

amelyek a Földön túli világból már elindultak, de a ti földi életetekben még nincsenek 

megtapasztalhatóan jelen. 

E képességed arra való, hogy imával előzd meg az érkező eseményeket. Vagyis 

arra, hogy fölerősödjön benned az a bizonyosság, hogy nem a földi élet a végállomás. 

A végleges megoldást nem a földi élettől kell várnod! 

2. Ezzel már jelzem is, hogy mit kell tudnod a második kérdéseddel kapcsolatban! 

Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az, akiről azt hiszed, nagyon szereted, 

boldogíthat téged! Nem! Ez a „nagyon szeretem” kijelentés azt mutatja, hogy nagyon 

meg vagy kötözve, és a szabadságnak az a világa, amelyre hívtalak, nem tűnik neked 

vonzónak. 

Drága Gyermekem! Életed hátralévő része igazolni fogja, hogy nem 

megkötözöttségre, hanem szabadságra hívtalak! 

Emlékezz! Azt mondtam, hogy légy az Én követőm. Ezt a kijelentésemet még a 

mai napon sem tudtad igazán a helyére rakni. Te annyira ragaszkodsz ahhoz, akiről azt 

állítod, hogy szereted, hogy nem Engem, hanem őt akarod követni. Sőt!, még Engem is 

rá akarsz venni imáidban, hogy segítsek ebben. Tehát azt akarod, hogy mondjam és 

tegyem azt, amit nem látok jónak, mondjam és tegyem azt, amit te látsz jónak! 

Drága Gyermekem! Sokkal jobban szeretlek, semmint hallgatnék rád. Magamra 

hallgatok a te érdekedben! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1350. GYERMEKEM NEM ÉRTI MEG AZ ISTENT 

Kérdező: 

1. Kisfiam nem érti a jó Istent. 

2. Engem is nagyon kiborított fiam balesete. 

3. Lehetünk-e még boldogok földi életünkben? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha megnyugtató számodra, ha nem, meg kell mondanom, hogy nem Nekem kell 

megváltoznom, hanem neked, nektek! Imáitokban mindig arra kértek, hogy Én tegyek 

valamit. A HANG című könyvekben, a Bibliában, a legkülönbözőbb Mária-

jelenésekben Én kérlek benneteket arra, hogy ti csináljatok valamit. Valamit? Hát nem 

akármit! 

Mindig és mindenütt arra kérlek benneteket, hogy változtassátok meg 

gondolkodásotokat! Én igyekszem megérteni, hogy sem időtök, sem pénzetek nincs 

arra, hogy hallgassatok Rám. Megértem, de nem helyeslem. Arra van időtök, hogy 

kérjetek Engem, amikor bajban vagytok, hogy hallgassak rátok. Arra van pénzetek, 

hogy a tévé, rádió, sajtó különböző híreivel tájékozódjatok a földi világ dolgaiban. 

Mondom, ezt megértem, de ha itt megálltok, azt nem helyeslem. 

Soha nem lesz megoldás életetekben, ha kívülről indultok el befelé! Csak belülről 

kifelé van megoldás. Velem kell először rendben lennetek! 

Azt mondod, hogy gyermeked, aki szeret Engem, aki sokat imádkozik is Hozzám, 

nem érti, miért kell szenvednie! De hát gyermeked nem is ismer Engem! Ő is, te is 

csak fantáziáltok Rólam, de nem ismertek Engem! 

Gondolj csak arra, hányszor csendesedtél el, és hányszor szálltál le lelked mélyére, 

hogy Velem találkozz (János 14:23), és elmondd ne csak azt, hogy mit kellene tennem, 

hanem átvedd az Én gondolataimat, hogy mit kell tenned?! Hányszor nyitottad ki a 

Bibliát, és néztél utána, hogy Én ki vagyok, és mit akarok? Hányszor mondottad el 

fiadnak, hogy jobban meg kellene ismernie Engem ahhoz, hogy megértsen?! Nemde? 

Te csak arra szorítkoztál, hogy elmondd gyermekednek azt, hogy kérjen Engem, és én 

meggyógyítom! 

Drága Gyermekem! Te azt gondolod, hogy az egészség boldogít? Mondd, hány 

boldog emberrel találkoztál már életedben, akit az tett boldoggá, hogy egészséges? Én 

megmondom! Eggyel sem! A bódultság nem boldogság! Boldoggá senkit nem tud 

tenni az egészség! Csak Én tudok boldoggá tenni mindenkit, egészséges és beteg 

embert egyaránt! 

Bizony, nem kisebb feladat előtt álltok, mint az előtt, hogy eldöntsétek: Én tudom-

e jobban, hogy mi jó nektek, vagy ti tudjátok azt jobban? Nekem kell rátok hallgatnom, 

vagy nektek kell Rám hallgatnotok? El kell döntenetek, hogy Én vagyok-e az Úr, 

akiben bíznotok kell, vagy ti vagytok az úr, akiben Nekem kell bíznom? 

E kérdések eldöntése látszatra könnyű, de a valóságban egész életet igényel! 

A föntiekben válaszoltam az 1 és 2. kérdésedre tömören. Azért tömören, mert már 

a 15-dik könyvet diktálom médiumomnak, s nem vagyok hajlandó külön-külön 

mindenkinek egy könyvet írni. Ha annyi áldozatra nem vagytok képesek, hogy e 

könyveket megszerezzétek, ha töredékét sem vagytok képesek annak az áldozatnak 

meghozatalára, amit meghoztok a tévé, a rádió, a sajtó érdekében, és ezt még 

természetesnek is tartjátok, akkor nem tudok közeletekbe férkőzni. 



3. A boldogsággal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy boldogságra vagytok 

teremtve! De az, amit te boldogságnak nevezel, az nem boldogság, hanem bódultság! 

Mert mindig bódultság az, ha valaki menekül a halál gondolatától! 

Én nem tudok futni menekülők után! Csak az lehet boldog, aki tudja, hogy olyan 

jót kell birtokolnia, amit soha el nem vehet tőle senki, még a halál sem, és el sem 

veszítheti soha! Tehát csak az lehet boldog, aki engedi, hogy ÉN benne éljek! A 

pásztor is csak azt az elveszett báránykát tudja megtalálni, amelyik béget! Ha valaki 

azt veszi észre magán, hogy elvesztett Engem, és így kiált Hozzám, azt meg tudom 

találni, és tudom benne élni boldogító életemet! De aki Rólam lemond, azzal nem 

tudok mit kezdeni! 

Válaszom tehát kérdésedre ez: Tőled függ, hogy akár már ma boldog leszel vagy 

sem! Mert boldog csak egyféleképpen tud lenni valaki! Úgy, ahogy Én akarom, és nem 

úgy, ahogy ő akarja! Tehát csak úgy lehetsz boldog te is, fiad is, ha igyekeztek 

megismerni és befogadni Engem magatokba. 

Mérhetetlenül szeretlek benneteket, és e szeretetem boldogító érzését nagyon 

szeretném átadni neked is, fiadnak is! De ennek feltétlen feltétele az, hogy ne a 

szenvedésektől való menekülés legyen a legfőbb cél, hanem az, hogy a 

szenvedésekben felismerjétek önmagatokat, és igyekezzetek a helyes önismeret alapján 

megismerni helyesen Engem! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1351. GYERMEKPROBLÉMA 

Kérdező: 

Súlyos problémát jelent gyermekünk. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Sajnos, az emberek legnagyobb része annyira el van foglalva saját problémájával, 

annyira csak azt látja, ami itt és most létezik, hogy azok a gyermekeim, akik nagyobb 

távot belátva akarnak hozzájuk közeledni, visszautasításra találnak. 

Mivel senkiről nem tudhatjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi 

életükben, nem tudhatjátok, hogy mennyire felel önmagáért, ezért a megértés és az 

óvatosság az, amit ajánlani tudok nektek. 

Szinte minden embernek van valami fájó seb a lelkén! Ti a gyermekkel 

kapcsolatban érzitek magatokat tehetetlennek, és azt tapasztaljátok, hogy mások 

érzéketlenek e problémátokkal szemben. Ez részben igaz is. 

Azért mondom, hogy részben, mert azért nem vagytok egészen tehetetlenek. Az a 

küzdelem, amelyet naponta át kell élnetek a gyermek érdekében, benneteket is segít 

abban, hogy mélyüljön bennetek a belátás, megértés, és hinnetek kell abban, hogy Én 

ezért a gyermekért is mindent megteszek, amit egy Isten megtehet, hogy az a szándék, 

amely őt lehozta a Földre, kidolgozza benne azt az alkalmazkodó képességet, amely 

szükségszerű ahhoz, hogy valakiben az Én szeretetem működni tudjon. 



Az sem egyértelmű, hogy mindenki érzéketlen a gyermekkel szemben. Csupán 

arról van szó, hogy azok a pedagógusok, akik több gyermekkel egyszerre kénytelenek 

bajlódni, túl nagy tehernek érzik a maguk számára azt, hogy gyermeketek viselkedését 

tolerálják. 

Drága Gyermekem! Erőre és belátásra van szükséged, hogy tudd járni tovább is 

bizalommal életed keresztútját. Amint Nekem segítőm volt cirenei Simon, úgy 

vállalom, hogy Én cirenei Simonod leszek, ha szeretetedet nem korlátozod csupán e 

gyermekre, hanem igyekszel kiterjeszteni mindenkire, aki kapcsolatba kerül veled. 

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1352. LELKI PÁLYAMÓDOSÍTÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Hogyan tudom tetteimben elvégezni a szükséges pályamódosításokat? 

2. Össze tudom-e egyeztetni a vágyaimat a valósággal? 

3. Szeretnék a párkapcsolatban tisztábban látni! 

4. Egyetemes a Te erkölcsi utad, Uram? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A gondolkodás-átalakítás kemény munkája szükséges ahhoz, hogy valaki a tettei 

tükrében is másnak lássa magát, mint előbb volt. A gondolkodás-átalakítás pedig nem 

megy tanulás nélkül. Apostolaimat ezért küldtem ezzel a megbízatással: „Tegyetek 

tanítványommá minden népet” (Máté 28:19)! Tanítvány az, aki állapotszerű tanuló! 

2. Összeegyeztetni tudod, de azonossá tenni nem tudod vágyaidat a realitással. 

Vágyaid mindig előtte járnak a valóságnak. Arra kell törekedned, hogy megközelítsék 

vágyaid a valóságot! Körülményeid mindig olyan tükröt tartanak eléd, amelyben 

megláthatod, hogy mit kell korrigálnod magadban. Vágyaid arra valók, hogy legyen 

bátorságod korrigálni magadat, és megtanítsanak arra az alázatra, amely a 

tanulékonyság és áldozatvállalás együttese, vagyis olyan önismeretre, amely tevékeny 

szeretetben vállalja a lelki fejlődés rögös útját. 

3. Minden ember arra való, hogy Hozzám segítse a másik embert. Elsősorban 

életpéldával, másodsorban, tehát ha megfelelő a légkör, akkor szóval is. Ez az a 

mérleg, amelyen súlyozni kell minden párkapcsolatot! 

4. Én Magam vagyok az egyetemes erkölcsi út! Aki ettől eltér, az bárhol a 

világmindenségben csak akkor találja meg szíve nyugalmát, ha a tudatlansága felmenti 

őt az alól, hogy Engem vállaljon! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1353. A VÁLASZTOTT NÉPRŐL 

Kérdező: 

1. Miért választott nép a zsidó? 

2. A választott nép nevelhet-e gyűlöletre? 



3. Az ember alatti világ sátánian erőszakos. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az embertengerben volt egy ember, aki a legodaadóbbnak tűnt abban, hogy amit 

szívével lát, tehát amiben hisz, arra teljesen ráteszi az életét. Ezt az embert 

Ábrahámnak hívták. Ő volt az, akit kiválasztottam arra, hogy vérkapcsolatba kerüljön 

Velem, amikor megtestesülök. 

Ennek az embernek kései utódai közül került ki az a nép, aki sem jobb, sem 

rosszabb nem volt az átlagnál. Az Én megtestesülésem számára „kapóra” jött ez a nép, 

mert amíg indulásban, a forrásban nagyon fontos volt, hogy ne akárkit válasszak 

terveim megvalósítására, addig később pont az jött „kapóra”, hogy erkölcsileg ne 

valami szupernép mondhasson Engem magáénak! 

2. Nem azért választottam tehát a zsidó népet, mert tökéletesebb, erkölcsösebb 

volt, mint a többi, hanem azért, mert Ábrahámmal olyan vérkapcsolatban állt, ami 

Nekem alkalmas volt arra, hogy senki ne hivatkozhasson másra, csak önmagára, ha 

nem akar Engem útként vállalni. 

Az, amit te közölsz a médiumommal, hogy vérengzésre tanítanak embereket a nép 

körében, az pontosan arra figyelmeztet, hogy nem a kiválóságáért választott népem a 

zsidó nép, hanem Ábrahámért! Nincs kollektív felelősség! 

3. Ami pedig az ember alatti világot illeti, az valóban kegyetlen, ha az Általam 

szeretetre teremtett ember számára Általam előírt erkölcsi normáihoz méritek azt. Nem 

is jó, ha így csináltok! 

Az, hogy az állatvilágban sok mindent kegyetlenségnek láttok, az okozza bennetek, 

hogy a tudatotokon kívül történt eseményeket erkölcsi mérlegre, tehát a bennetek lévő 

mérlegre teszitek. Ez minden fals ítéletnek az alapja. Ezért óvtalak benneteket mindig 

az ilyen magatartástól! A tudaton kívül történt kegyetlenség mindig 

látszatkegyetlenség! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1354. NYUGTALAN VAGYOK 

Kérdező: 

Helyes úton járok-e? Nyugtalan vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nyugtalanul csak akkor lehet helyes úton járnod, ha nyugtalan-ságod olyan, mint 

amilyen Bennem volt a nyugtalanság, amikor azt mondtam, hogy tüzet jöttem hozni a 

Földre, és mi mást akarnék, mint hogy már meggyulladjon (Lukács 13:49). Van tehát a 

szeretetnek is nyugtalansága a Földön. Sőt! A Földön a szeretet mindig nyugtalanságot 

hordoz magában, de ez egy gyékényen tud árulni azzal a békével, amelyet ugyancsak 

Én adok azoknak, akik befogadnak Engem magukba (János 14:23 és 27). 



Tehát csak magadért lehetsz nyugtalan. Másokért nem! Amiatt lehetsz nyugtalan, 

hogy megtettél-e mindent, amit meg kellett volna tenned. Ha nem tettél meg mindent, 

akkor kérj Tőlem bocsánatot, és hidd el, hogy Én jóvá tudom tenni, be tudom tölteni 

hiányosságaidat. 

Azért nem szabad nyugtalannak lenned másért, mert senki senkit nem tehet 

istenszeretővé. Én sem tehetek senkit istenszeretővé! Aki önmagát azzá teszi, annak 

minden javára válik. Aki magát nem teszi azzá, annak semmi sem válik javára! 

Senkinek a boldogságát nem döntheti el és nem is befolyásolhatja más! A körülmény 

mindenki számára olyan TÜKÖR, amelyben bárki felismerheti nemcsak önmagát, de 

teendőit is! Minden körülmény egyben felszólítás is! Mindenkinek magának kell 

meglátnia, hogy mire és hogyan használja a pillanatnyi lehetőségeit. Én csak az irányt 

tudom megadni. A pillanatnyi megoldást neked kell meglátnod. Az irány mindig az, 

hogy helyesebb önismeretre juss. Tehát az irány befelé mutat! Csak a helyes önismeret 

lehet alapja a helyes szeretet fejlődésének! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1355. HALOTTAIMRÓL SZERETNÉK TUDNI VALAMIT! 

Kérdező: 

Szeretnék tudni megholt szeretteimről, akik rákban haltak meg. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Először azt tudatosítom benned, hogy minden betegség lényegében a tudat 

állapotát jeleníti meg a testben. Mivel mindhárom megholt szerettedet a rák vitte a 

sírba, ezért tudnod kell, hogy mindhármuk tudatában egy olyan megvalósulatlan 

szabadságvágy élt, amely csak elnyomott állapotban élhetett, és a rákon keresztül 

végül a halálban érhette el elnyomott állapotának felismerését. 

Igen! Végre mindhárman átélhették Lelkemnek azt az áldott jelenlétét, amely a 

benő szabadság tudatos, tehát felismert szeretetem jelenléte (2Kor. 3:17)! 

Benne élnek abban a folyamatban, amely teremtő erőmnek hordozója, és így veled 

is, és az itteniekkel is igyekeznek EGY lenni! 

Azt kérdezed leveledben, hogy egyik szeretted mi takart mondani közvetlenül 

halála előtt? Nem búcsúzni akart. Ő hitt a véget nem érő EGY-ségben! Ezért halhatott 

meg úgy, hogy hite látássá, reménye birtoklássá válhatott. Szeretete továbbra is abban 

a fejlődő folyamatban van, amelyet ti a Földön úgy éltek meg, hogy az égiek segítenek 

nektek. 

Örülj annak, hogy mindegyik kedves halottad csak látszatra ment el! Nem 

szakították meg veled a szeretet szálait, és lehetőségük van arra, hogy sugallatokkal, 

benső indításokkal ápolják benned a HOZZÁM tartozás fontosságát, és azt, hogy 

Értem érdemes élned! Csak Bennem lehettek EGY! 

Drága Gyermekem! Ami benned most végbement, és még most is és örökké 

folyamatként történni fog, az az újjászületettek élete! 



Adj gyakran ezért hálát, mert a hála érzése olyan látásra vezet, amely látás még 

több hálát tud fellobbantani benned, s ennek a véget nem érő folyamatnak a neve a 

megváltottak öröme! Örüljünk hát egymásnak! 

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!  « 

1356. JÉZUS-KÉP HORDOZHAT NEGATÍV VONÁSOKAT? 

Kérdező: 

Egy „Jézus-képet” kaptam, amely számunkra negatív vonásokat hordoz, és negatív 

érzéseket vált ki belőlünk. Az ördög játszik velünk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekeim! 

A kép eredetére nem térek ki, csak magáról a képről szólok most nektek, hogy 

előre tudjatok lépni a lelki fejlődés útján. 

Ha e képet bárkinek megmutatod a keresztény kultúrkörben, és megkérdezed, hogy 

kit ábrázol, szinte mindenki Engem fog megnevezni. 

A hatásnak, amit bennetek és még sok emberben hasonló módon kivált, az a 

magyarázata, hogy nem az ördög játszik veletek, hanem lelketek mélyén vannak olyan 

rétegek, melyeket még nem oldott föl szívetek szeretete. Tehát vannak bennetek olyan 

gátak, amelyek esetenként, bizonyos személyekkel kapcsolatban, akadályoznak Engem 

abban, hogy szívem szerint szeressek általatok mindenkit. 

Ha meg tudjátok fogalmazni magatoknak azokat a negatív vonásokat, amelyeket 

kinéztek a képből, és ki tudjátok mondani, hogy az ilyen negatív tulajdonságokkal 

rendelkező embereket is szeretni akarjátok (e tulajdonságokat ti is hordozzátok, csak 

elfojtott állapotban), vagyis engeditek, hogy Én, Aki Atyámmal együtt fölkeltem a 

Napot jókra, rosszakra, esőt adok igazaknak, hamisaknak, szerethetek általatok 

mindenkit, akkor e kép nagyszerű segítséget jelenthet nektek az önismeret, az 

önnevelés, a szeretetben való fejlődés útján! 

Nagyon szeretlek benneteket. Szeretlek hibáitokkal, hiányosságaitokkal, 

erényeitekkel és minden tulajdonságotokkal együtt. 

Megáldalak benneteket az ÁTFOGÓ LÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1357. A KRISNA-TUDATRÓL 

Kérdező: 

1. Egy könyvről, Krisna-tudattal kapcsolatban, kérek véleményt! 

2. Aranyszínű álmomban egy sikító nő jelent meg. Mit jelent ez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mint tudod, Én egyetlen könyvet sem írtam, amikor ember-alakban közöttetek 

életem. Az életet nem lehet leírni! 



Az kétségtelen, hogy az EGY-ség mindent magában foglal. Az is kétségtelen, hogy 

minden rész része az EGÉSZ-nek, az EGY-nek, akkor is, amikor RÉSZ-ben 

mutatkozik meg. Azt is el kell fogadnotok és meg kell tanulnotok, hogy csak azokat a 

vágyakat tápláljátok, amelyek az EGY-ségre törekednek, és tudatosuljon bennetek 

azoknak a vágyaknak hiábavalósága, melyek alapja nem a mindent befogadás! A 

szeretés a befogadás megnyilvánulása az EGYSÉG irányában! Mindenki annyira 

boldog, amennyire erre törekszik! 

Ezek után talán érthető, hogy minden szellemi áramlatot, minden rendszerbe 

foglalt elgondolást a szeretet erővonalaival egybeeső EGYSÉG díjaz. Mivel minden 

rendszerbe foglalt eszmét emberek értelmeznek, ezért az általad említett eszmerendszer 

megítélése is nagyban függ attól, hogy ki képviseli azt. 

2. Álmod két ellentétes érzelmi töltést hordoz. A szépséget és az iszonyt. 

Mindkettőt magadban hordod. Ezek szimbolikus képét élted át álmodban. A benső 

harmónia érdekében szükséges mind a kettő! Jobban kell értékelned a családot, a 

közösséget, amelyhez tartozol, mint eddig tetted, ha nem akarsz féloldalas lenni! 

Megáldalak, hogy értékeld gyökereidet!  « 

1358. MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL, HALOTTAIMRÓL 

Kérdező: 

1. A HANG személyemre szóló üzenetét kérem! 

2. Meghalt szüleim üzennek-e nekem valamit? 

3. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Én soha nem szoktam másodkézből olyan üzeneteket küldeni, amelyeket 

közvetlenül is adhatok. 

Van lelkiismereted, tudsz olvasni, hozzá tudsz jutni a Bibliához, a HANG-

könyvekhez és egyéb olyan olvasmányokhoz, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 

lelkiismereted szerint, a benső sugallatokra hallgatva indítsd, éld és fejezd be napjaidat. 

Arra kérlek szeretettel, hogy csak azt fogadd el a magad számára, amit szíveden, 

eszeden keresztül üzenek neked, és ha bárki azzal keresne fel, hogy rajta keresztül 

kérlek valamire, akkor nyugodtan mondd, hogy nem hiszed el! 

Csak olyan emberekhez szoktam Én prófétáimat küldeni, akik meghatározott 

problémákkal küzdenek, azokban vergődnek, és így kérnek segítséget, megvilágosítást. 

De csak úgy általában nincs Nekem semmi mondanivalóm számodra! 

2. Meghalt szüleid nem üzenhetnek neked. Minden olyan lény, aki földi életében 

lehetőséget kapott arra, hogy elmondja azt, amit szíve diktált, a halál beálltával 

elveszíti ezt a lehetőséget. Ezután a Földön maradottak emlékezetükre hagyatkozva 

eleveníthetik fel azt, amit jónak látnak. Persze, van kivétel! De ennek szükségét nem a 

Földről lehet megítélni, hanem innen, ebből a világból. 



3. Őrangyalod nagyon tiszteli szabadságodat, és ezért csak akkor tud hatékonyan 

segíteni, ha kéred őt erre. Tudnod kell, hogy a szellemvilág nagy értékeit akarja 

érzékeltetni veled, és ezért arra vár, hogy nyitott légy ezek felé az értékek felé. 

Egyetlen angyal sem törheti be senki szívének ajtaját. Kopogtatni szokott nálad 

őrangyalod. Ez késztetett arra is, hogy érdeklődj felőle. Kérd hát őt, vedd igénybe 

szolgálatát, amelyet örömmel és szeretettel végez, ha hiszed jelenlétének áldott 

munkáját a te érdekedben. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1359. HOGYAN TUDNÉK MEGGYÓGYULNI? 

Kérdező: 

Tüdőtágulással leszázalékoltak. Asztmatikus rohamaim vannak. Hogyan tudnék 

meggyógyulni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden betegség tünet. Tünete egy mögötte lévő szellemi, lelki állapotnak, 

amelyben megbillent az egyensúly, és ennek a megbillent pszichikai állapotnak a 

testen megjelenő tünetét hívjátok betegségnek. 

A ki- és belégzés ritmusa a pszichének adás-kapás ritmusát érzékelteti. A légzési 

gyakorlatok, tornagyakorlatok, étkezésben az ételek megválogatása, környezetváltozás, 

ezek mind-mind nem érintik a gyökeret. A gyökér pszichéd benső harmóniájának 

megbillenése. 

Meg kell vizsgálnod, hogy miért nem vagy elégedett azzal, amit eddig kaptál és 

kapsz most is az élettől? Meg kell vizsgálnod, hogy mi az, amiről nem akarsz 

lemondani, amihez túlontúl ragaszkodsz, s nem vagy képes elengedni? Miért fojtod el 

azt az agresszivitásodat, amelyet megfelelő helyen és időben vállalnod kellene? 

Drága Gyermekem! Te nem tudsz megfelelően ellazulni, feloldódni, mert nem 

akarod tudomásul venni, hogy hibáid, gyarlóságaid, sérüléseid is a tieid. Úgy akarsz 

más lenni, mint amilyen most vagy, különb, jobb, szebb, igazabb, hogy csak ezt 

ismered el magadénak. Holott az árnyékod is hozzád tartozik! Amilyen mértékben 

sikerül őszintének lenned önmagadhoz, olyan mértékben fogom tudni Én kezelni azt az 

igazi, mély, Bennem valóságként létező ÉN-edet, aki jelenleg nem tudja kezelni azt az 

árnyék-énedet, aki miatt most görcsökbe rándul a tüdőd. 

Tehát az ilyen és ehhez hasonló benső megbillenéseidet kellene megtalálnod, és 

nem kell mást tenned, mint napvilágra hozni ezeket magad előtt! Tudomásul kell 

venned, hogy nem másnak, hanem olyannak kell elfogadnod magadat, amilyen vagy. 

Neked sincs más feladatod boldogságod és egészséged érdekében, mint az, hogy váltás 

álljon be a tudatodban. Ha valaki úgy kezd gondolkodni, hogy nem menekülni akar, 

hanem őszinte akar lenni önmagához, tehát hibáit elsősorban nem letagadni, nem 

elfojtani, de még csak megváltoztatni sem akarja, csupán tudomásul akarja venni, be 

akarja vallani, és Rám bízza hibáinak is kezelését, akkor oldódni fog benne a 



feszültség, helyre tud állni az adás-kapás egyensúlya, meri vállalni önmagát Előttem, 

mert tudja, hogy én is vállalni fogom őt Magam előtt. Hidd el, hogy Nálam nélkül 

semmit sem tehettek (János 15:5)! De erre neked BELÜLRŐL kell rájönnöd, s nem 

adhatom meg név szerint hibáidat és azok elfogadását, mert akkor nem történt benned 

szemléletváltás magaddal szemben. Senkit nem lehet boldogra, alázatosra változtatni. 

Nem lehet megváltoztatni, csak megváltozni Általam úgy, hogy az őszinteség kapuja 

kinyílik Előttem! 

Drága Gyermekem! Gyógyulásodhoz olyan őszinteségen át vezet az út, mely közös 

utunk! Én olyannak szeretlek téged, amilyen vagy! Ha majd tudod te is olyannak 

szeretni magadat, amilyen vagy, akkor válik Számomra lehetővé az, hogy olyanná 

tegyelek, amilyenné akarlak, vagyis alázatos, boldog gyermekemmé! Ne feledd! A 

szeretet befogadással kezdődik! De ha itt megáll, akkor önzés a neve! Szabadon, 

felengedetten adnod kell tovább, hogy újra tudj befogadni! 

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL!  « 

1360. NEM KAPTAM MEGNYUGTATÓ VÁLASZT 

Kérdező: 

Nem kaptam megnyugtató választ kérdéseimre. 

Úgy gondoltam, Isten ismer engem annyira, hogy nem kell részletekbe menően 

magyaráznom azt, amire választ szeretnék kapni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nem butának, hanem evilági értelemben nagyon is okosnak gondollak téged. Te 

pontosan azt szeretnéd, ami abban a folyamatban, amelyet életnek neveztek, a legtöbb 

okos ember szeretne. Ez így hangzik: „Az elveket tudom, de gyakorlatban, napra 

lebontva kérem, hogy adjon valaki tanácsot”. 

Drága Gyermekem! Ha e kívánságot teljesíteném, akkor felesleges lenne 

számotokra a reggeli imádság! De nemcsak az! Akkor megszűnne a 

felelősségvállalásnak az a tudata, amely az ember alatti világ fölé emel benneteket. 

Kaszárnyává tenném a Földet! A kaszárnyákban a katonáknak semmi felelősséget nem 

kell vállalniuk. Gondolkodniuk nem, csak ENGEDELMESKEDNIÜK KELL! A többi 

nem az ő dolguk! 

Az ember alatti világot be tudtam programozni úgy, hogy gondolkodniuk ne 

kelljen. Titeket partneremnek teremtettelek. 

Az valóban buta beszéd, hogy az általad felsorolt bajok forrása az, hogy van férfi 

és van nő. E kijelentéseddel is azt fejezed ki, hogy nem akarsz felelősséget vállalni 

döntéseidért, s bajaid forrását magadon kívülre helyezed. Nagyon leegyszerűsítve: Én 

vagyok a hibás mindenért, mert olyannak teremtettelek benneteket, hogy tudtok 

Ellenem dolgozni, dönteni! 

Sajnálom, valóban sajnálom, hogy nem értjük meg egymást! 



Ha elolvasod az evangéliumokat, csupa általánosításokat találsz! Ezekből kell 

kihámoznia mindenkinek azt, ami ezekkel az általánosításokkal szinkronban a 

gyakorlati élet napjait tölti meg tartalommal. 

Nem vagyok hajlandó helyetted gondolkodni, csak veled! Amíg ezt nem érted 

meg, addig elmegyünk egymás mellett. 

Azt hiszed, hogy médiumom csak a hasára üt, és úgy ír banális dolgokat? Nagyon 

tévedsz! Nagy árat kellett fizetnie azért, hogy használni tudjam, és kell még ma is! 

Amíg nem tanulod meg, hogy Értem el kell veszítened az életedet, addig semmit nem 

értettél meg abból, amiért a Földre jöttél! Az élet elvesztésének útja pedig nem 

kevesebb, mint az, hogy meg kell tanulnotok FELADATOKBAN gondolkodni, és nem 

személyekben! Amikor e szót mondom: személyekben, akkor nemcsak másokra 

gondolok, hanem önmagatokra is. Vagyis, hogy ne az legyen az érdekes, te ki vagy, 

hanem az, hogy mi a feladatod! Amíg ezt be nem látod, addig mókuskereket forgatsz, 

melyben ugyan elfáradsz, de előbbre nem jutsz! 

Újra és újra mondom, hogy nagyon szeretlek! Nézz a keresztre, ha nem hiszed el! 

De az Én szeretetem Engem boldogít, és nem téged, nem titeket! Csak az a szeretet 

boldogít, amelyet magadban hordasz, és amelyhez az erőt Tőlem kéred! 

Nem tudok neked okosabbat mondani! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1361. GYERMEKPROBLÉMA 

Kérdező: 

Lesz-e saját gyermekünk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mint tudod, azok, akik le akarnak jönni a Földre, legtöbbször lehetőséget kapnak 

arra, hogy maguk válasszák meg szüleiket. Sok összetevője van annak, ahogy az 

itteniek választanak. Meg kell mondanom neked, hogy a ti korotokban nagyon sokan 

jönnek olyanok a Földre, akik nem könnyítik sem a ti, sem a saját földi életüket. Ez 

bizony az utolsó idők jele! 

Valamikor azt mondtam, hogy ha újra eljövök, akkor kérdéses, vajon találok-e hitet 

a Földön (Lukács 18:8). És azt is mondtam, hogy jobb helyzetben lesznek azok az 

anyák, akik nem várnak gyermeket (Máté 24:19, Márk 13:17, Lukács 21:23). 

Drága Gyermekem! Nagyon kérlek, ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy 

általad valaki leszülessék a Földre, hanem az, hogy körülményeid által egyre közelebb 

kerülj Hozzám! Egészen biztosnak kell lenned abban, hogy semmi előnnyel nem jár 

ma az, ha valaki gyermeket hoz a világra. Természetesen hátránnyal sem, ha nem 

egyéni manipuláció, erőszakoskodás eredményeként szül gyermeket. Akik orvosi 

beavatkozásokat és egyéb kezeléseket is igénybe vesznek annak érdekében, hogy 

gyermekük legyen, azok olyanok, mint azok a lelkek, akik függetlenítik magukat az itt 

kapott jó tanácsoktól, és úgy választják meg szüleiket, ahogyan nem ajánlottuk nekik. 



Én akkor látom jónak, hogy gyermeked legyen, amikor ez neked is, a leendő 

gyermeknek is javát szolgálja! Ez csak akkor valósulhat meg, ha életedben úgy vagyok 

az ELSŐ, hogy nincs MÁSODIK! Tudnod kell, hogy boldogságod érdekében Én nem 

vagyok egy a sok közül, hanem az EGYETLEN! Minden és mindenki azt a szerepet 

kapta – hozzád viszonyítva – hogy ez megvalósuljon. 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

1362. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Hogyan segíthetek barátomon? 

2. Menjek-e külföldre dolgozni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A megtérés nagyon szent dolog, és nem lehet senkire sem ráerőszakolni! Akkor 

szeretsz helyesen, ha másoktól függetlenül szeretsz Értem mindenkit. Ezt most egy 

kicsit megmagyarázom: 

Arra kell törekedned, hogy csak Én befolyásoljalak téged, és senki más! De abban 

az irányban nagyon nyitottnak kell lenned, hogy Én befolyásolni tudjalak! Mindennap 

foglalkoznod kellene Velem úgy, hogy ne másra vagy másokra vonatkoztasd a Velem 

való foglalkozásodat, hanem arra, hogy egyszer véglegesen színről színre Velem és 

Általam fogod megélni boldogságodat. 

Ha eléred azt a benső fejlődést, amely szerint nem más érdekében foglalkozol 

Velem, csak a magad érdekében, akkor az Én Lelkemnek lehetőség nyílik arra, hogy 

megfelelően irányítson téged szereteted kibontakozására. 

Tehát minden területen és feltétel nélkül be kell engedned Engem lelkedbe, 

szellemedbe, nehogy ideológiát, eszközt csinálj Belőlem egyéni vágyaid kielégítése 

céljából. Arra kell törekedned, hogy Én éljek általad, és le kell mondanod arról, hogy 

te élj Általam! Sziklaalap csak az lehet életedben, ha Én vagyok a te Istened, és nem 

az, hogy te vagy az Én istenem! 

Ebben az első pontban tehát arra hívom fel figyelmedet, hogy MEG KELL 

TÉRNED! Tehát feladatod a megtérés, és nem a megtérítés! 

2. Megtérésedet az semmiképpen nem segítené elő, ha jobban egymásra lennétek 

utalva. Márpedig az együtt külföldre távozás ezt szükségszerűvé tenné! Csak az 

segítheti ezt elő, ha függetlenülsz tőle. Ez az ő érdeke is! Te nem akkor szereted őt, ha 

ragaszkodsz hozzá, hanem akkor, ha el tudod engedni. Ő nem járhat jól azzal, ha beléd 

kapaszkodhat! Csak azzal járhat jól, ha arra ébred rá, hogy neki kell megoldania életét, 

és nem másnak! 

Annak érdekében, hogy szabaddá válj tőle, érdemes volna akár külföldre, akár a 

világ végére is elmenned, ha másképpen nem tudod megtenni. De nem vele, hanem 

nélküle! Nem, mert ha vele mennél, ez csak megnehezítené neked is, neki is a 

megtérést. 



Drága Gyermekem! Saját problémáid megoldására hiába alkalmazol tüneti 

kezelést! Csak a gyökeres megoldás számíthat az Én segítő erőm működésére 

életedben! 

Szeretettel kérlek, ne hangoztasd tréfából sem, hogy van egy sofőröd, aki szállít 

téged. Az ilyen kijelentésed azt igazolja, hogy lelked mélyén még mindig nem 

ajándéknak fogod fel a Tőlem kapott kegyelmeket! Nem kell neked arra törekedned, 

hogy kisebbségi érzésedet túlkompenzáld! Nem, mert te mérhetetlenül értékes vagy 

Előttem. Ezt kell tudatosítanod magadban! 

Azt kellene értékelned, hogy az Enyém vagy! Az volna a jó, ha gyakrabban 

megköszönnéd Nekem, hogy adtam melléd olyan testvéreket, akik segítenek téged 

Hozzám, Felém! Értsd meg! Engem nagyon komolyan kell vennie annak, aki azt 

mondja, hogy szeret Engem! Én halálosan komolyan veszlek téged. Nézz a keresztre, 

és megérted, mint jelentesz Számomra! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1363. HÁZASSÁGPROBLÉMA 

Kérdező: 

1. Házasságomat hogyan tudom javítani? 

2. Egy barátnőmhöz kötődöm. Tőled van ő nekem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs boldog házasság! Nincs Mennyország a Földön! A Föld nem arra való, 

hogy itt végleges megoldást és békét találj! A Föld átmenet! A Föld arra való, hogy 

tudatodban tégy rendet. Vagyis arra, hogy tégy mindent a helyére! Most megpróbálom 

részletezni a mondottakat. 

A) Először is, tudnod kell, hogy egyetlen embert sem teremtett Isten a másik 

emberre, mivel minden ember tele van sebekkel, s ha e sebek összegeződnek, akkor 

nem kisebbek, hanem nagyobbak lesznek a sebek. Isten mindenkit Önmagára 

teremtett, tehát arra, hogy tudatosan Benne találjátok meg életetek értelmét! E szó, 

hogy Benne, azt jelenti, hogy benned! Tehát belül! A külvilág, a körülmény tükör! 

Abban segít, hogy helyesen megismerd magadat! Semmi nem függ attól, hogy mi 

történik körülötted! Minden attól függ, hogy hogyan gondolkodsz! 

Nyilvános működésem azzal kezdtem, hogy felszólítottalak benneteket 

gondolkodásotok átalakítására (Márk 1:15). Ezt helyetted senki nem tudja megtenni. 

Ettől függ boldogságod! Ez az egyetlen, ami HALÁLOSAN KOMOLY dolog minden 

ember életében! Az életed olyan, amilyennek látod. Olyannak látod az életedet, 

amilyennek akarod. Ha olyannak akarod látni, amilyennek Én látom, akkor elindultál a 

boldogság útján. Ha nem olyannak akarod látni, akkor állandóan problémád lesz a 

másik ember, a körülmény, tehát olyasmi, ami nem benned, hanem ami kívüled van. 

B) Minden házasságban boldog lehet az, aki értékelni tudja azt, hogy benne élek, 

tehát érte élek, tehát ő az Enyém! Természetesen házasságban nem élők számára is ez 



a boldogság kritériuma! Az, hogy valaki mennyit imádkozik, az huszadrangú kérdés! 

Nem az, aki mondja Nekem „Uram, Uram”, hordja magában a Mennyországot! A 

döntő az, hogy mennyire hiszi el valaki az Én jelenlétem valóságát önmagában. 

Annyiban hiszi el, amennyiben ez a tény kielégíti őt. 

C) Mivel gyakran szidtam tanítványaimat, amikor nem találtam bennük elég hitet, 

ebből az következik, hogy a hit nagysága, mélysége tőletek függ. Tehát, ha nincs elég 

hited, azt magadnak köszöntheted. Annak, hogy nem törekedtél hited növelésére! 

Csinálj úgy, mintha hinnél az Én boldogító jelenlétemben, s egyszer csak azt 

tapasztalod, hogy ez így is van! 

2. Barátnődhöz való kötődésed csöbörből vödörbe kerülést jelent számodra. Férjed 

helyett a barátnőd!?! Ismét csak kívülről várod azt, amit magadban kell felfedezned. 

Mindenféle simogatási vágy éretlen pótcselekvés, mely kísérlet, kísértés arra, hogy ne 

találj rá a lényegre! 

Drága Gyermekem! Ne hidd, hogy nem értelek meg! Ne hidd, hogy félreértelek! 

Csupán arról van szó, hogy bármennyire megértelek, bármennyire szeretlek, nem 

tudok egyetérteni veled. Nem, mert Én nem azért jöttem a Földre, hogy úgy 

gondolkodjam, mint ti, hanem azért, hogy lehetőséget adjak nektek a helyes 

gondolkodás-átalakításra, tehát arra, hogy ti tudjatok úgy gondolkodni, ahogy Én! 

Ehhez elsősorban nem imádságokra van szükség, hanem tanulásra! Többet kell 

foglalkoznod azzal, hogy Én ki vagyok, mit akarok, hogyan képzelem az Enyéim 

életét, stb. 

Szeretettel kérlek, hallgass Rám! És ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy 

Én hallgassak rád! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1364. AZ ENGESZTELÉSRŐL 

Kérdező: 

Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon szeretlek, és nagyon örülök kérdésednek. Azok az idézetek, amelyeket 

küldtél, sajnos legalább annyit tudnak ártani is, mint használni! 

Azért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel, mert pótcselekvések azok, és nem a 

valós megtérés gyümölcsei. Én gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket 

(Márk 1:15)! 

Gondolj csak arra, hogy azok között, akik engesztelő órákat tartanak a 

templomokban, hányan vannak, akik helytelenítik, ha gyermekük, unokájuk esküt tesz 

arra, hogy embert fog ölni, ha neki azt parancsolják? Sajnos, még ünnepséget is 

rendeztek olyankor, mikor gyermekeitek, unokáitok a katonaságnál megesküsznek, 

fölesküsznek az emberölésre! 



Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra képtelenek, 

hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsássanak, és 

segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak. 

Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik 

idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük 

ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját vagy akár az Én 

nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a 

rászorulókért élnek! 

Gondolj csak arra, hogy földi életemben hányszor nem értettem egyet Anyámmal! 

S most is csak akkor tudjátok az ő nagy szeretetét helyesen érteni, ha nem őt, hanem 

Engem akartok egyre jobban megérteni. 

Gondolj csak arra, mondtam-e valaha, hogy engeszteljétek az Istent? Mondtam-e 

valaha, hogy engeszteljetek Engem? Nemde azt mondtam állandóan, hogy fogadjatok 

el Engem, mint UTAT! Tehát, hogy a nembántás, a megbocsátás, a másért (nem a 

gyerekért, unokáért, hisz azok önmagatok kitágítása) élést vállaljátok! 

Tudod-e, miért nem vállaljátok ezt? Tudod-e, miért vállaltok inkább akárhány 

éjszakai imát is, csak ne kelljen vállalnotok az Én életemet útként? Megmondom! 

Azért, mert sem engesztelő, sem nem engesztelő imádságok által nem szükséges 

megtérni! Azért, mert a megtérésnek ára van! Azért, mert a megtérésnek az az ára, 

hogy félreállítanak, kicsi, szegény és kiszolgáltatott leszel! És ezt kellene vállalnotok 

BOLDOGAN! Tehát nem keseregve, hanem úgy, hogy irigyeljenek benneteket ezért 

az emberek. 

Tudod-e, hogy az első keresztény évtizedekben nem az volt a föltűnő, hogy az 

enyéimet a legkülönbözőbb kínzásoknak vetették alá, hanem az, hogy ők ezt boldogan, 

Istent dicsőítve vállalták! Igen, mert ők nem Engem akartak engesztelni, hanem Értem 

akartak élni, még ha ezért földi életükkel is kellett fizetniük, mégpedig keservesen! Ők 

ezt a keserves fizetséget is boldogan vállalták! 

Anyámat csak az érti helyesen, aki Engem megértett! 

Hát ezért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel. Szinte mindenütt 

pótcselekvésnek látom. Nem elősegíti, hanem nehezíti megtéréseteket, tehát a 

gondolkodás-átalakításotokat! 

Mikor értitek meg végre, hogy nem Nekem kell megváltoznom, hanem nektek! 

Mikor értitek meg, hogy másokat sem kell megváltoztatnotok, csak magatokat! Én sem 

tudok más helyett megtérni! Ezért tanítottalak benneteket arra, hogy ne álljatok ellen a 

gonosznak! Én úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok, de ti nem szerettek 

Engem olyannak, amilyen vagyok, ezért akartok imáitokkal és különböző ájtatossági 

gyakorlataitokkal magatokhoz formálni Engem. Soha senkinek nem fog ez sikerülni. 

Bálványt imádtok, és azt Velem akarjátok azonosnak tudni. 

Én nem az vagyok, aki engesztelést várok tőletek! Én az vagyok, aki azt várom, 

hogy inkább szeressétek ellenségeiteket! Azt várom, hogy ne álljatok ellen a 

gonosznak, hanem, ha valaki megüti egyik arcotokat, akkor tartsátok oda a másikat is! 

Azt várom, hogyha valaki kér tőletek, annak adjatok, és amit adtatok, azt ne 



követeljétek vissza! Én azt hirdetem ma is, hogy aki jobban szereti a családját, mint 

Engem, az nem méltó Hozzám! És még sorolhatnám kívánságaimat, amelyek 

megtalálhatók az evangéliumokban, de ezekkel ti vagy nem foglalkoztok, vagy 

megmagyarázzátok magatoknak, hogy azokat nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, 

hanem úgy, ahogyan ti mondjátok! 

Kívánságaim megvalósítása kétségtelenül nehezebbnek látszik, mint az 

engesztelés. Csak éppen ennek az utóbbinak önmagában nincs semmi értelme! 

Ne akarjátok kijátszani Anyámat Velem szemben! Földi életemben is megtagadtam 

őt, amikor nem úgy gondolkodott, mint Én (Máté 12:48-49). Pétert is lesátánoztam 

(Máté 16:23), pedig előtte fölmagasztaltam (Máté 16:17)! 

Azért vagyok tehát gondban az engeszteléseitekkel, mert ennek az ájtatosságnak 

alapja nem Tőlem van. Nem Tőlem van akkor sem, ha Anyám ajkára adjátok az 

engesztelésre szóló felhívás! Én tőletek is irgalmasságot akarok, és nem 

áldozatbemutatást! Azt akarom, hogy ti értsetek meg Engem, és ne arra törekedjetek, 

hogy Én értselek meg benneteket! 

Drága, drága Gyermekem! Bizony, nagyon fáj az Én szívem értetek, de ezt a 

fájdalmat nem vigasztalással lehet enyhíteni, hanem a nemártás, megbocsátás, segítés 

szeretetkiáradásával! Nem szertartások teszik szebbé a világot, hanem azok a 

magatartások, amelyek elfogadják, hogy Én éljem bennetek saját életemet. 

Nagyon szeretlek, akármilyen vagy! De ez Engem, és nem téged tesz boldoggá! 

Téged majd az fog fölszabadítani, boldogítani, ha benned szívem szeretete visszhangra 

talál. Mikor lesz ez? Akkor, ha megérted e szavaimat: Új parancsot adok nektek! Úgy 

szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13:34)! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1365. EGY FÖLFEDEZÉSRŐL 

Kérdező: 

Egy fölfedezés foglalkoztat, amely óriási horderejű lenne. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Van feleséged, vannak gyermekeid, tanulsz, és egy elmélet befejezésén fáradozol. 

Ez a realitás. Fontos tudnod, hogy csak a valóság lehet alapja annak, ami előbbre visz 

lelkileg! 

Az a probléma, amely előtt állsz, szükségszerűen igényli azt, hogy kapcsolatban 

maradj a valósággal. Feleséged először, aztán azok a szakkörök, szakemberek, akik 

járatosak az általad oly nagyra tartott elméletedben, ezek azok, akik átbillenthetnek 

téged kétségeiden. Ők, és nem az Isten! 

Azért mondom ezt, amit mondok, mert a sport, a tudomány és a művészet soha 

nem lehet CÉL! Eszközök ezek annak ellenére, hogy mindegyik hajlamos arra, hogy 

CÉLLÁ tornássza föl magát. 



Én pontosan e negatív hatásuk, képességük miatt nem foglalkoztam egyikkel sem, 

de a történelemben gyakran adtam olyan szerepet a Földre jött embereknek, amely 

lehetővé tette, hogy e három valamelyikében kimagasló eredményt érjenek el. 

Sajnos, könnyű lenne megszámolnom azokat, akik e szerepüket valóban eszköznek 

használták arra, hogy haláluk órája boldog legyen! Pedig ez a lényeg! Mindent erre a 

mérlegre kell tenned: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E mérlegen mutatkozik 

meg mindennek az erkölcsi súlya! 

Kedves Barátom! A benned lévő kérdést nem tudom egyértelműen megválaszolni, 

mivel nem vehetem át tőled a felelősséget, amely döntésednek természetes 

következménye. De amit mondtam, az nagyon tud segíteni abban, hogy az örök 

boldogság igézetét ne engedd soha elhomályosulni magadban. 

Nem a tudomány boldogít! Nincs olyan találmány, amely közelebb tudna hozni 

bárkit is Hozzám! Ezt még Én sem tudom megtenni! Mindenki azáltal lesz tudatában 

harmóniát hordozó, ha Engem befogad, mint UTAT, tehát az irgalmasságot, mint 

erkölcsi IGAZSÁGOT, tehát a szeretést, és mint ÉLETET, tehát a szeretni tanítást. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1366. JÓ FELÉ HALADOK? 

Kérdező: 

1. Jó úton járok-e? 

2. Elhalt férjemről szeretnék tudni valamit. Segíthetek neki? 

3. Egy gyönyörű álmom gyakran visszatér emlékezetembe. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A CÉL, amely számodra a legfontosabb, Én vagyok, és ehhez légy is mindig 

hűséges. 

Az utat e CÉL felé bizony néha tántorogva járod. Neked sem tudok okosabbat 

ajánlani, mint már annyi embertestvérednek ajánlottam: Tégy nagy hangsúlyt a reggeli 

imádra, és beszélj gyakran őrangyalodhoz. Ha ezt megteszed, akkor biztosan jó úton 

jársz, mert nemcsak Felém tartasz, hanem Velem járod életed útját. 

2. Elhunyt férjed nem kívánkozik le a Földre. A benne lévő szeretet bőséges 

táplálékot kap abból a helyes önismeretből, amelyre itt jutott. Így még nektek is tud 

segíteni! De ti is növelhetitek a benne lévő és bennetek is jelenlévő szeretetország 

erejét minden olyan gondolattal, szóval és cselekedettel, amelyek építenek, buzdítanak, 

vigasztalnak! E kijelentésem közhelynek tűnik, de ez az igazság! Ebből a közhelyből 

kell naponta kiérlelnetek a Lélek gyümölcseit (Gal. 5:22-23). 

3. Gyönyörű álmod az Én ajándékom neked! A kereszt, vagyis a természetetekből 

és körülményeitekből adódó szenvedések csak addig ijesztőek, amíg az Én jelenlétem 

be nem aranyozza azokat: „Jöjjetek hozzám…” (Máté 11:28). 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1367. HOGYAN TUDOM JOBBAN SZERETNI ISTENT? 

Kérdező: 

1. Jó utat választottam-e? 

2. Várhatok-e segítséget az égiektől? 

3. Fohászaim meghallgatásra találnak? 

4. Hogyan tudom jobban szeretni Istent? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha az eddig megjelent tizenkét HANG-kötetet olvastad volna, akkor bőséges 

választ olvashattál volna feltett kérdéseidre. Rövid válaszaim feltételezik, hogy el 

fogod olvasni e könyveket, amelyeket azért írattam, hogy lelkileg gazdagodni és 

másokat is gazdagítani tudj általuk. 

1. Én vagyok az ÚT (János 14:5)! Ha Velem beszéled meg reggelenként napodat, 

akkor biztosan jó úton fogsz járni! 

2. Az égiek állandóan rendelkezésetekre állnak. Két feltétele van annak, hogy 

segítsenek benneteket. Az egyik az, hogy hittel kérjétek őket. Az angyalok nagyon 

tisztelik szabadságotokat. Ezért csak kéréseitek hatására árasztanak felétek különleges 

égi erőket. A másik az, hogy amit kértek, tehát amit adnak, azt fogadjátok el, 

használjátok gyümölcsözően, mert feleslegesen senki sem ad szívesen! 

3. Nincs meg nem hallgatott imádság! Aki bűnben él, az csak egyet kérhet azzal a 

bizonyossággal, hogy meghallgatásra talál: azt, hogy megtérjen. Akiben Isten él, az 

bármit kérhet, meghallgatásra talál! Akiben Isten él, annak számára a bármi 

természetesen csak olyan lehet, ami szinkronban van az örök szeretettel! 

4. A tanulás nagyon fontos! Csak azok tudnak lelkileg, szellemileg fejlődni, akik 

az ima és a szeretet cselekedetei mellett nem hanyagolják el azt, hogy foglalkozzanak 

Velem, tanuljanak Engem! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1368. KÜZDELEM A BENSŐ BÉKÉÉRT 

Kérdező: 

1. Nehezen tudom feldolgozni anyám halála és fiam eltávozása után magányomat. 

2. Helyesen tettem-e, hogy megszakítottam egy olyan kapcsolatot, mely részemről sohasem 

volt véglegesnek gondolt? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az eddig megjelent HANG-könyvek bőséges és kimerítő válaszokat 

tartalmaznak e kérdésedre vonatkozóan. Most röviden csak annyit mondok, hogy egy 

nagy szabadságharc számotokra a földi élet, amelyben meg kell tanulnotok, hogy 

minden külső és belső kényszer ellenére dönteni tudjatok a jelenben meglátott jó 



mellett! Az ebben az irányban megélt törekvések nagyon fárasztóak lehetnek, de 

boldogságotoknak ez az ára! 

2. Egyetlen cselekedet sem értékelhető erkölcsileg utólag! A döntés pillanata az, 

amely érzékelteti veled, hogy helyesen vagy helytelenül döntöttél. Erkölcsi döntés csak 

tudatos döntés lehet. Előttem senki nem felel azért, amiről nem tud. Más dolog az, 

hogy van bűnös tudatlanság! Vagyis, ha tudatosan kerülted azt, hogy valamit pontosan 

megtudj, s így ennek a mulasztásnak következményei később rossznak bizonyulnak. 

Ilyenkor arról van szó, hogy mulasztással vétkeztél. 

Tőlem tehát nem kaphatsz választ utólag arra, hogy helyeslem vagy helytelenítem 

döntéseidet. Engem mindig a döntések ELŐTT kell megkérdezned, s akkor eleve tudni 

fogod, hogy jól vagy rosszul döntöttél, mivel lelkiismereteden keresztül szólok hozzád! 

Megáldalak a BÉKE és ERŐ LELKÉVEL!  « 

1369. EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Kérdező: 

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! Különböző égi jelenségeket láttam, majd 

angyaltól kapott szőlőt osztottam szét. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Halljad hát álmod magyarázatát! 

Azok az égi jelek, amelyeket láttál, arra hívják fel figyelmedet, hogy a földi élet 

tárgyai, eseményei mögött meg kell tudnod látni az ég üzeneteit. Minden, ami 

körülvesz, egyben üzenetet is hordoz! Üzennek a mezők, az erdők, a fák, a virágok, a 

felhők, a csillagok, üzen minden esemény, akár közvetlenül érint, akár hírként jut el 

hozzád! Amíg szerető szíved van, addig mindenből, egészségből, betegségből, jó és 

rossz hírből ki tudod olvasni az Én üzeneteimet. Röviden: Tanulj meg a dolgok mögé 

látni! 

Az angyaltól kapott szőlő és ennek szétosztása azt jelenti, hogy mindig kapsz 

ajándékokat az égiektől. Vagyis mindig kapsz olyan erőt, amelyet mások javára fel 

tudsz használni! Igen. A szeretet azáltal nő, ha osztogatod! Így magad is teremtővé 

válsz, partneremmé a teremtésben! Így lesz benned és körülötted gazdagabb és szebb a 

világ! 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1370. NYOMASZT A MAGÁNY 

Kérdező: 

Magányos vagyok. Félek. Gondjaim vannak a házammal. Szeretnék valakit magam mellé 

fogadni! Szeretnék elvégezni különböző gyógyító tanfolyamokat! Most is gyógyítok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Ha biztosítani akarod mulandó életed napjait, akkor vállalnod kell, hogy másokhoz 

igazodj, mert szorongásaidat a magányban kezelni nem tudod. 

Sokkal jobban meg kellene gondolnod, hogy „igen kevés nyugdíj”-adból érdemes-

e tanfolyamokért pénzt áldoznod, amikor a házadat is tataroznod kellene! 

Kétségtelen, hogy komoly hitproblémád van. Gyógyítani, segíteni másoknak, ez 

nagyon szép és jó, de a legfontosabb mégis csak az, hogy benned az Én békém legyen. 

Tudatosabban kellene az örök dolgok felé fordulnod! Többször kellene föltenned 

gondjaiddal, problémáiddal kapcsolatban e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz 

képest?” Nagyon ajánlom, hogy olvasd el az eddig megjelent tizenkét HANG-kötet 

mindegyikét. Sokkal olcsóbb, mintha tanfolyamokra fizetnél be, és sokkal több 

tisztánlátást, erőt meríthetnél belőlük, mint bármilyen meditációból. Médiumomnál 

megrendelheted! 

Meg kell mondjam neked, hogy gyakran az az érzésem, hiába szeretlek benneteket 

életemnél is jobban – azt az emberi életemet, amelyet föláldozhattam értetek, azt föl is 

áldoztam, és isteni életem is rendelkezésetekre áll! – ti sokkal inkább azzal vagytok 

elfoglalva, ami – bár szükséges, de mégis – csupa mulandóság. Annyira szeretnék 

segíteni, de ti legtöbbször nem az után vágyakoztok, amit Én adhatok: békére, 

nyugalomra, benső hazataláltságra, hanem valami egészen mást. Nagyon szeretném 

megértetni veletek, hogy ezért az egészen másért ne Hozzám forduljatok! 

Drága Gyermekem! Olvasd el Máté 11:28-29 szavait, és ezekhez tartsd magad! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1371. ÖNMAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 

Kérdező: 

Véleményedet kérem arról a kapcsolatomról, amely problémás! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te magad írod leveledben, hogy okos és óvatos igyekszel lenni. Ez semmiképpen 

sem jelentheti azt, hogy mások vállaljanak érted felelősséget. Én sem! 

Véleményemet csak közvetlenül közölhetem veled olyasmiről, amit neked kell 

eldöntened, mert következményeit neked kell viselned. Éppen ezért hangzik jól 

fülemnek az, hogy okos és óvatos akarsz lenni. 

Ha érzelmi hullámok nehezítik a tisztánlátást benned, akkor segítek, hogy csendet 

tudj teremteni magadban. Ez jelenti azt, hogy nem helyetted, hanem veled élek érted! 

Elvi segítséget tudok adni, de a döntést neked kell meghoznod. Egy kapcsolat 

elbírálásánál az elv az, hogy ne a kapcsolatot, magát tedd mérlegre, hanem azt, hogy 

mennyire felel meg eszközként a CÉLNAK, vagyis annak, hogy szíved békéjét, benső 

szabadságodat, tehát az Én életemet elmélyítse benned. Mert ez a lényeg! 

Azt a morális, erkölcsi magatartást, amely a senkinek nem ártást, a mindig 

mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést igyekszik megvalósítani, 

hordoznia kell minden olyan kapcsolatnak, amelyre áldásomat adom! 



Ehhez az elvhez kell minden egyes napodat hozzámérned! Csak az a nap, csak az a 

döntés értékes, amelyre halálod óráján boldogan fogsz visszagondolni! 

Drága Gyermekem! Nem szabad és nem is lehet helyesen időben gondolkodnotok! 

Az időben gondolkodás mindig menekülés az örök értékek valódi elfogadása elől. Az 

örökéletre hangolt gondolkodás az, amely időben is helyére teszi a dolgokat. Tehát 

nem megnehezíti, hanem RENDEZI a földi életet (Máté 16:26, Márk 8:36, Lukács 

9:25). 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1372. HIBÁIMAT SZERETNÉM LEGYŐZNI! 

Kérdező: 

1. Hogyan tudom legyőzni türelmetlenségemet? 

2. Munkahely-változásomat fentről akarták? 

3. Egy benső hang, megérzés, honnan jött bennem? 

4. Szüleimmel rossz a kapcsolatom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kérted a HANG eddig megjelent köteteit, de úgy, hogy médiumom nem tudott 

kiigazodni kéréseden. Abban biztos vagyok, hogyha e köteteket elolvasod, akkor 

minden kérdésedre bőséges választ fogsz találni. Amint a 10-dik kötet előszavában 

olvasható, csak azoknak van szándékom kimerítő válaszokat adni a felvetett 

kérdéseikre, akik már az eddigi köteteket elolvasták. Ez a BÖLCSESSÉG LELKÉNEK 

kívánsága Bennem! Igen, mert Én azt sem akarom, hogy állandóan ismételgessem 

Magamat, és azt sem, hogy félmunkát végezzek. Vagyis nem csupán egy problémára 

akarok választ adni a kérdezőknek, hanem segíteni akarok mindenkit abban a 

gondolkodás-átalakításban, amely által megvalósulhat szívetek vágya, a 

BOLDOGSÁG! 

1. Az önuralom gyökere az a látás, amely távlatban tud gondolkodni. A türelmetlen 

embert elborítják a pillanat gondjai és az ezekhez kötött érzelmek hullámai. A 

türelmetlenség mindig megkötözöttség! Én azért jöttem közétek, hogy Általam 

elérjétek azt a benső szabadságot, amely a külső és belső kényszer fölé emel 

benneteket! Akiben Én élek, az is lehet dühös, de érzelmeit kezelni tudja Általam! 

2. Nincs fatalizmus, de van erő és bölcsesség, amely minden körülményt képes 

beállítani azok javára, akik Hozzám akarnak tartozni! Azok akarnak Hozzám tartozni, 

akiket nem a körülmények, hanem Én határozhatok meg! Azokat határozhatom Én 

meg, akik foglalkoznak Velem, tanulmányoznak Engem, és figyelik önmagukban 

Lelkem sugallatait, irányítását. 

3. A szellemek megkülönböztetése olyan adomány, amely szintén rendelkezésére 

áll az alázatra, tehát a szellemi, lelki fejlődésre törekvő embereknek. 

4. Soha nem az a döntő, hogy kivel milyen a kapcsolatod, hanem az, hogy Istennel 

milyen a kapcsolatod! Istennel való kapcsolatodat felmérheted azon, hogy Én, Jézus, 



mit jelentek neked hétköznapjaidban! Azért nem lehet döntő más kapcsolat életedben, 

mert egy kapcsolat legalább kettőn áll! Te hiába teszel meg mindent, ami épít, buzdít, 

vigasztal, ha a másik ennek ellene dolgozik. A Velem való kapcsolatot pedig, bár 

kettőnkön áll, csak TE ronthatod el! Ezért boldogságod érdekében csak ez lehet a 

döntő! Aki bárkit jobban szeret, bárkitől jobban függ, mint Tőlem, az nem tartozik 

Hozzám! Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! 

Nagyon szeretlek! Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1373. NEM ÉRTEM MEG A FELNŐTTEKET! 

Kérdező: 

1. Miért nem értenek meg szüleim? 

2. Idegenek miért segítőkészebbek, mint szüleim? 

3. Baj az, ha nem „földi tudásban” akarok fejlődni? 

4. Szüleimet miért aggasztja, hogy milyen pályát választok? 

5. Bizonytalan vagyok a jövőmmel kapcsolatban. 

6. Mi a színről színre látás? 

7. Azt az utat járom, amiért a Földre jöttem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az első négy kérdésedre mondhatnám azt, hogy szüleidet kellene ezekről 

megkérdezned. Nagyon fontos volna, ha úgy tudnál viselkedni velük szemben, hogy 

erre neked lehetőséget adjanak. Neked jobban tisztában kellene lenned az ő 

elképzeléseikkel, hogy érdemben cáfold vagy elfogadd azokat. 

Kétségtelen viszont, hogy nekik is jobban kellene arra figyelniük, ami benned 

lejátszódik, míg múlnak fölötted az évek. De ez az ő asztaluk, és nem a tiéd! 

2. Szüleid lelkében sok szenvedés, gond, áldozatvállalás halmozódott fel veled 

kapcsolatban. Ezeket nem lehet tudatlanba venni. Egy idegennek csak arra kell 

törekednie, hogy jó véleménnyel légy róla. Ez nem kerül sok áldozatba, s főleg nem 

felelősségvállalásba! 

3. Önmagában nem baj, ha valaki nem akar „földi tudásban” gazdagodni, de szinte 

mindig nagy a kísértése annak, hogy az illető ne akarjon szellemi munkát végezni. Ez 

pedig nagy baj! Hozzám csak azok tartoznak, akik állapotszerű tanulók akarnak lenni 

„földi értelemben” is! 

4. Erre Én nem tippelek. Erre valóban csak szüleid tudnak neked válaszolni! 

5. Jövő a valóságban nincs. Jövőd csak a tudatodban létezik. Ezért a mindenkori 

jelen megszentelése a legfőbb feladatod! 

6. A színről színre látás nem más, mint megtapasztalás az értékek birodalmában. 

7. Azért jöttél a Földre, hogy rendet teremts a fejedben és a szívedben egyaránt. 

Erre a felkészülést reggeli imádban kell megtenned, és az esti imádban kell 

kontrollálnod. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1374. BŰNTUDATOM ÉS SZORONGÁSAIM VANNAK 

Kérdező: 

1. Bűntudatom van, hogy gyermekeimet nem neveltem hitre. 

2. Egyetértesz azzal, ahogy közösségben együtt vagyunk? 

3. Szorongásaim vannak olyanokkal szemben, akiket szeretek. 

4. Nagyon szenvedem a körülettem lévő mocskos világot. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1.A bűnbánat jó. A bűntudat nem jó! A bűnbánat azért jó, mert jó az, ha valakinek 

fáj a rossz. Jó az, ha valaki nem érzi magát egészségesnek, ha beteg. De nem jó a 

bűntudat. A bűntudat nem Istentől van! Nem jó, ha valaki már nem beteg, s még 

mindig azon kesereg, hogy beteg volt! Ez kísértés arra, hogy ne örülj Nekem! 

Tudnod kell, hogy Isten megbocsátó ereje teremtő erő! Olyan életet teremt beléd, 

aminek semmi köze az előző állapotodhoz. Legföljebb annyi, hogy alkalomadtán 

emlékeztet arra, milyen fontos kerülni a bűnre vezető alkalmakat! De semmiképpen 

sem szabad bűntudatban élned. Nem is lehet! Aki hitével nem oldja fel bűntudatát, az 

vagy tönkremegy idegileg, vagy narkotikumokhoz menekül, s úgy megy tönkre. 

2. Nagyon egyetértek azzal, ha megidéztek Engem. Higgyétek el, Én valóban ott 

vagyok, ahol nevemben összejöttök. Ha hisztek Bennem, akkor meg is fogtok 

tapasztalni. 

3. Szorongásaid gyökere kettős. Az egyik az, hogy túl igényes vagy magaddal 

szemben. Ez önmagában nem volna baj, ha megfelelő alázattal párosulna. De benned 

élénken él a vágy, hogy a benned élő, általad megmutatkozó jót megfelelően értékeljék 

azok, akik felé irányul. E hiúsági komplexus okoz benned feszültséget. 

Törekedj ne személyekben, hanem feladatokban gondolkodni. Akkor kilábalsz e 

szorongásból. 

4. Én nem azért könyörögtem Atyámhoz, hogy vegyen ki benneteket a világból, 

hanem azért, hogy óvjon meg a gonosztól (János 17:15)! 

Az jó, ha égi honvágy gyötör! Jó mindaddig, amíg erősíti benned a gyakorlati 

szeretet kiáradását ott, ahol élsz! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1375. HELYTELENÍTEM A KATONAI SZOLGÁLATOT 

Kérdező: 

1. Fiamnak megmondhatom, hogy helytelenítem a katonai szolgálatot? 

2. Bölcsességért könyörgöm Hozzád, Uram! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 



1. Nemcsak szabad, de meg is kell mondanod fiadnak és mindenkinek, akivel erről 

beszélsz, hogy helyteleníted a fegyveres katonai szolgálatot, mivel az szöges 

ellentétben áll e parancsommal: „Inkább szerességek ellenségeiteket!” (Lukács 6:35). 

Sajnos, annyira eltorzult az elmúlt évezredekben az Én szeretetparancsom, hogy 

nemcsak nem képviselitek, de kifejezetten ünnepet szoktatok rendezni, és 

kitüntetésnek veszitek, ha gyermeketek, unokátok megesküszik arra, hogy nem tartja 

meg e parancsomat. Pedig Nekem ez az egyetlen egy parancsom az, ami értelmet ad a 

többinek! Igen! Ha ez nincs, akkor a többi értelmetlenné válik! 

Nagyon szomorú dolog, hogy az Én hegyi beszédem elé, sőt helyébe állítottátok a 

Büntető Törvénykönyvet, vagyis csak azt tartjátok rossznak, amiért bezárnak 

benneteket, ha elfognak, s azt, hogy inkább ti haljatok meg (ami előbb-utóbb úgyis 

meg fog történni), mint mást öljetek meg, ez ma már meg sem fordul a fejetekben! 

Annak érdekében, hogy ne kelljen vállalnotok Engem, kitaláltátok, hogy Nekem 

azért kellett meghalnom, hogy megváltoztassam Isten szándékát veletek szemben, és 

nem azért, hogy példát adjak nektek! Pedig Isten szándéka mindig a felétek áradó 

szeretet volt, és Én életem minden mozzanatában példát adtam nektek, hogy hogyan 

szeressetek, és mindig tiltottam, hogy gyilkoljatok (Máté 26:52). Az a kard, amit valaki 

kiránt, hogy embertársát megölje, az pontosan azt juttatja a kárhozatba, aki a kardot 

kirántotta. Ezt jelenti az, hogy elvész a kirántott kard által a kardot rántó! Azt pedig 

remélem, nem kell magyaráznom, hogy a kard minden gyilokszerszámot szimbolizál! 

2. Örömmel adja a ti mennyei Atyátok a Bölcsesség Lelkét, ha őszinte vágy él 

bennetek erre a bölcsességre! De ehhez bátorság is kell! Igen! Tanúságot kell tenned 

Mellettem gyermekeddel szemben is! 

Kedves Barátom! Semmiféle kényszert nem szabad alkalmaznia annak, aki szeret. 

De azt sem szabad megengedned, hogy más kényszerítsen téged arra, aminek Én 

pontosan az ellenkezőjét kívánom. Bár tudnád befolyásolni gyermekedet abban, hogy 

ne vállalja az embergyilkosság megtanulását. De ez csak annyiban függ tőled, hogy 

elmondod véleményedet, és azt is, hogy számodra szomorú dolog az, ha valaki 

gyilkosságra esküszik föl. A katonaságnál ugyanis ez történik! 

A gyermekedtől annyiban tudsz szabad lenni, amennyiben rákényszeríted magadat 

arra, hogy feladatokban gondolkodj! E téren helye van az erőszaknak. A mennyek 

országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt (Máté 11:12). De ez az 

erőszak saját magadon vett erőszakot jelent. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

1376. VISSZA KELL FOGADNOM, AKI ELHAGYOTT? 

Kérdező: 

1. Férjem húsz év után elhagyott. Vissza kell fogadnom majd? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Az a gonoszág, amely most belőle felétek árad, az nem más, mint az ő 

lelkiismeretének nyugtalansága! Gonoszságba menekül! Be akarja beszélni 

önmagának, hogy ő jól tette, amit tett. Őt nem az érdekli most, hogy mi volt! Csak az 

érdekli, hogy ne kelljen szembesülnie önmagával. 

Azzal mutatod ki, hogy szeretsz Engem, ha őt is szereted. Tehát csak jót akarhatsz 

neki. Azt a jót, amit Én akarok neki, és nem azt, amit ő akar magának! Én azt akarom, 

hogy megtérjen. Először Hozzám! Amíg Hozzám nem tér meg, addig csak ámítani fog, 

ha vissza akar majd menni hozzátok. Csak akkor van értelme visszafogadnod, ha ő 

előbb befogadott Engem a lelkébe. Nélkülem ne fogadd be! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és az a megpróbáltatás, amit most 

szenvedned kell, olyasmire akar megtanítani, aminek a jövőben lelked hasznát veheti. 

Légy okos és óvatos az emberekkel szemben! Én soha nem hagylak el! Csak te ne 

hagyj el Engem! 

Legyenek reggeli imáid! Velem kell élned életed, ha azt akarod, hogy ne ess 

csöbörből vödörbe. Amit naponta tenned kell, azt Értem tedd! Hidd el, nagyon rövid a 

földi élet, és a ti korotok különösen eljátszott már minden eshetőséget arra, hogy 

szebbé tegye a világot. Ezért hát BELÜL kell a te világodnak is olyanná válnia, hogy 

benned otthonra találjak. 

Megáldalak a HŰSÉG és ERŐ LELKÉVEL!  « 

1377. EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Kérdező: 

Egy álom magyarázatát kérem szeretettel! Álmom lényege: 

egymás kezét fogva mondtuk, hogy mindenkit szeretünk, még a Sátánt is. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Azt kérdezed leveledben, hogy üzen-e valamit az álmod neked. Az álmok mindig 

hordoznak valami üzenetet! Mindig! Én-ednek az a része, amelyet álomban élsz meg 

ébrenlétnek, bizonyos értelemben nagyon is tudatos! A hangulatok, megérzések, 

sugallatok, szimbólumok nyelve mérhetetlenül gazdagabb az álom időtlen világában, 

mint ti gondolnátok. Ebben az állapotban rendeződik a nagy EGÉSZHEZ mindenkinek 

az az én-je, amelyet a földi életben meg kell tanulnotok átlépni annak érdekében, hogy 

a Hozzám, az Én Titokzatos Testemhez kapcsolt én-etek véget nem érő fejlődésben 

átélhessen Engem. 

Álmod azt közli ébrenléti tudatoddal, hogy másokkal összekapcsolt szereteted az, 

amely képes senkit ki nem záró módon árasztani a világba azokat a pozitív erőket, 

amelyek képesek megszüntetni minden sátáni gonoszságot a világban. Ez a tartalma 

annak a kijelentésemnek, amelyet Máté 18:19-20-ban olvashatsz. 

Drága Gyermekem! Testvérem! Nagyon örülök örömödnek! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 



1378. TANULÁSI ÉS MUNKAHELYI PROBLÉMÁIM VANNAK! 

Kérdező: 

1. A matematika szakon úgy látom, hogy a tanultak nagy részét soha nem fogom a 

gyakorlatban használni. Mégis akkor vagyok nyugodt, ha – nagy szenvedések árán ugyan 

– csalás nélkül megyek vizsgázni. 

2. Mivel ma már tiszta munkahely szinte nincs, nem tudok megbarátkozni azzal a 

gondolattal, hogy mások kárán biztosítsam magamat.] 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Aki matematikával foglalkozik, annak tudnia kell, hogy ennek a tantárgynak 

kettős következménye van. Az egyik az, hogy csiszolja a logikus gondolkodás 

képességét. A másik az, hogy vannak olyan állások, ahol feltételezik a megtanult 

anyag megfelelő kezelését. 

Az első esetben nem szükséges, hogy valaki lelkiismereti kérdést csináljon a 

vizsgákra való felkészülésből. A második esetben viszont fontos! 

Az nagyon természetes, hogy akkor vagy nyugodt, ha jól felkészültél, mert akkor 

mindkét következmény biztosítva van számodra. De ha csak az elsőre teszed a 

hangsúlyt, akkor nem kell sokat törődnöd sem a vizsgajeggyel, sem a levizsgázás 

módjával. Ebben az esetben elég az, ha átmentél a vizsgán. 

2. A munkahelyekkel kapcsolatban sem olyan egysíkú a helyzet, ahogyan látod. 

Senki nem mehet bele abba, hogy a körülmény, a társadalom fölfalja az egyént. És 

abba sem szabad belemeni, hogy az egyén roncsolja a társadalmat. Meg kell tanulnod 

kompromisszumot kötni, de nem szabad megalkuvóvá válnod. A kompromisszum az, 

amikor mindkét fél a körülményekhez képest erkölcsileg is nyer valamit. A 

megalkuvásban viszont a megalkuvó erkölcsileg sérül! 

Azt ajánlom, hogy reggeli imáidban naponta kérj bölcsességet! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1379. JÉZUS EGYHÁZÁRÓL, HITOKTATÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Hittanra járni nem akaró gyermekeimnek nem ártottam azzal, hogy mulasztással 

vétkeztem ellenük? 

2. Felkértek, hogy járjak hitoktatói tanfolyamra. Jónak tartja ezt a HANG? Van tévedés a 

hivatalos katolikus tanításban? 

3. Nem tudom mindig pontosan megállapítani, hogy rászorulón segítek vagy sem. 

4. Nem Jézus akarta, hogy megöljék? Volt, amikor meg akarták ölni, és nem tudták, mert ő 

nem akarta. 

5. Mik a féligazságok? 

6. Mindegy, hogy melyik egyházhoz tartozunk? Ez elszívja az erőt az egyértelműség 

vállalásától. Tehát hit-gyengítés! hangja. 

7. A katolikus egyház nem ismeri el a reinkarnációt. 



8. A „Ne ölj!” parancs ellen prófétáltak a próféták. Isten tolmácsai voltak akkor is? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Örömet jelent számomra, hogy gondolkodó ember vagy. Maradj is mindig az, és ne 

fogadj el soha embertől olyan kijelentést, amit értelmed nem lát igaznak. Nem attól 

igaz valami, mert Én vagy bárki is mondja, hanem attól, hogy az Istentől kapott 

értelmed helyeselni tudja. Nem az az alázatos, aki mindenre rábólint, hanem az, aki a 

felismert igaz, jó érdekében minden gyalázatot vállal, s ugyanakkor nyitott marad arra, 

hogyha jobbat, igazabbat hall, akkor le tudja cserélni azt, amit eddig a legjobbnak vélt. 

Tehát az az alázatos, aki nyitott és tanulékony, kerül, amibe kerül! 

Kérdéseidre csak röviden válaszolok, mert mindegyikről olvashatsz a HANG eddig 

megjelent 12 kötetében. 

1. Mindenki önmagáért felel. A te mulasztásaidért te felelsz. Ha felismered 

mulasztásaidat, és igyekszel jóvátenni azt, amit elmulasztottál, akkor Én még 

mulasztásaidat is javadra tudom fordítani. Gyermekeid semmiféle erkölcsi hátrányt 

nem szenvedhetnek olyasmi miatt, amiről nem tehetnek. Tehát boldogságukat nem 

érintheti másnak a hanyagsága. Ne feledd: az istenszeretőknek minden javára válik! 

2. Hitoktatói tanfolyamra csak az járjon, akinek e téren nincs kérdőjel a lelkében. 

Akinek van, mint neked, az ne járjon! Ilyen döntést nem szabad bizonytalan 

lelkiismerettel tenni! Tőlem ne várd, hogy e téren eloszlassam benned a 

bizonytalanságot! 

Minden egyházban sok tévedés van. Ahol emberek képviselnek valamit, ott ez 

bizony előfordul. Most nem csupán olyan tévedésre gondolok, hogy különböző 

cafrangokat osztogatnak egymásnak a főtisztelendő hatalmasságok. Ezekhez Nekem 

semmi közöm nincs. Olyanokra is, mint a tévedhetetlenség helytelen használata, a 

Mária-jelenések részbeni elszabotálása, részbeni eltúlzása, a szentségi szertartások 

objektív hatásának elvárása, ellentétben a gyakorlatban megmutatkozó valósággal, az 

ellenségszeretet elhallgatása, a fegyverek, zászlók, soviniszta jelvények, stb. 

megáldása, és még sorolhatnám a különböző szentelmények használatának babonás 

eltűrését, sőt szorgalmazását! (Pl. a papokat gazdagító házszentelések favorizálását.) 

3. A döntő mindig a szándék! Inkább csapjanak be tízszer, mint egyszer elutasítsd 

azt, aki rászoruló! 

4. Engem nem azért nem tudtak megkövezni, mert volt erőm megvédeni Magamat, 

hanem azért, mert volt körülöttem tíz-tizenöt olyan legény, akiknek gyűrűjében át 

tudtam menni a megkövezni akarók között! Tehát nem valami csodáról volt szó! Ha 

arról lett volna, akkor az evangélisták feltétlenül kihangsúlyozták volna azt. Ők éppen 

úgy, mint ti, nagyon fogékonyak voltak az érdekességekre! 

5. Féligazság pl. az, hogy Engem azért öltek meg, mert akartam ezt. Azért 

féligazság, mert Én az életem odaadását akartam, amint ez a Szentháromság világában 

természetes. Én örültem volna legjobban, ha az Én életem odaadásának az lett volna a 

következménye, hogy mindenki, követve példámat, odaadja az életét embertársának 



szolgálatára! Számomra tudott, de nem akart volt az, hogy a vevés világában a mindent 

odaadó mindent odaad, a mindent elvevő pedig mindent elvesz. 

6. Teljesen mindegy, hogy melyik egyházhoz tartozol, ha valóban Hozzám akarsz 

tartozni. Kivétel nélkül minden egyházban vannak olyan hatalmasságok, akik 

hatalmukat féltve üldözik azokat, akikben Én SZABADON működhetem Lelkem által! 

Bár ne csak gyengülne, de szűnne is meg mielőbb az a hit, ami gyengül azáltal, ha 

valaki gyakorlatilag valóban befogad Engem önmagába! 

Nagyon kell vigyáznotok a hitegység értelmezésében, mivel a Földön ti tükör által 

homályban láttok! Nem szabadna akkora hangsúlyt tennetek arra, hogy ki mint hisz! 

Arra kellene tenni a hangsúlyt, hogy szeressétek egymást, áldjátok üldözőiteket, és 

vegyétek komolyan a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és 

a segítő szolgálat vállalásának magatartását. 

7. A katolikus egyház azt hirdeti, hogy e kijelentésem: „Aki titeket hallgat, Engem 

hallgat”, ez igaz. Csak azt hallgatja el, s éppen ezért féligazságot hirdet, hogy csak 

akkor igaz e kijelentésem, ha ti az Én nevemben azt mondjátok, amit Én tanítottam! 

Nem igaz tehát, hogy Engem hallgattok, ha az Én nevemre hivatkozva azt mondják 

nektek, amit a napokban a jelenlegi pápa mondott, mikor azt jelentette ki, hogy föl kell 

fegyverezni az egyik katolikus országot, mert joga van saját védelmére. E pápa, 

bármilyen jó szándékkal is nyilatkozott, nem Engem képviselt. Nem, mert Én azt 

mondtam, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, és azt is mondtam, hogy inkább 

szeressétek ellenségeiteket! Ha valaki ezt mondja, és ezt halljátok, akkor valóban 

Engem hallgattok! 

A reinkarnáció semmiféle egyházban nem tagadható Rám hivatkozva! A katolikus 

egyház nem foglalkozott eddig érdemben a reinkarnációval. Ezért nem lehet azt 

mondani, hogy a katolikus egyház elítéli a reinkarnációt. Csak azt lehet mondani, hogy 

a katolikus egyházban vannak olyanok, akik hirdetik, és vannak olyanok, akik nem 

fogadják el a reinkarnációt. 

8. A „Ne ölj!” parancs örök érvényű! A próféták bizonyos vágyaikat is belevitték 

azokba a kijelentéseikbe, amelyeket Isten sugallt nekik! Éppen ezért Én 

BETELJESÍTENI is jöttem a prófétákat! 

Drága Gyermekem! Boldogságotok, tehát erkölcsi magatartásotok területén mindig 

egyértelmű voltam, és minden esetben, amikor valaki azt mondja, hogy a magatartásra 

vonatkozó kijelentéseimet nem úgy kell értenetek, ahogyan mondtam, a megtévesztővel 

van dolgotok, legyen az akár a római pápa, akár a dalai láma, akár a legfőbb zsidó 

rabbi, akár bárki más! 

Ennél rövidebben nem tudtam közölni kérdéseidre válaszaimat, de megismétlem: 

az eddig megjelent HANG könyvek bőséges eligazítást adnak a fenti kérdések 

tisztázására. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1380. ÖNMAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 

Kérdező: 

1. Polgári esküvő után elváltunk. Járulhatok szentségekhez? 

2. Önmagamról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Nincs a világon olyan katolikus pap, aki ne tudná, hogy semmi egyházjogi 

akadálya nincs a szentségekhez járulásodnak, ha szentségi házasságot nem kötöttél, és 

a polgári házasságodat már megszüntetted. 

2. Környezeted olyan tükör, amelyben, ha akarod, akkor megtudod, hogy milyen 

vagy! Pontosan azért, mert földi életed folyamat, ezért mindennap meg kell vizsgálnod 

magadat. Minden egyes nap olyan talentum, amelyet el lehet herdálni is, és lehet 

kamatoztatni is! Döntő az, hogy reggeli imádat hogyan végzed, és milyen napi 

magatartásodra kéred Isten áldását! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1381. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

Tudok-e segíteni nevelt fiamnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Segíteni annak lehet, aki segítséget kér, igényel! Az ilyen ember meg tudja 

mondani azt, hogy miben és hogyan kéri, igényli a segítséget. Akiről azt látod, hogy 

bajban van, és nem fordul hozzád segítségért, arra csak rá lehet kérdezni, hogy mi a 

baja. De ha – mint te mondod – túlságosan zárkózott az illető, legföljebb csak 

őrangyalához fordulva segíthetsz rajta. Őrangyala ugyanis mintegy belülről igyekszik 

hatni rá, míg te csak kívülről vagy erre képes. Az őrangyaloknak nagy lehetőséget 

tudtok adni akkor is, ha nem saját őrangyalotokat kéritek valamire, hanem azokét, akik 

esetleg tőletek kívülről nem tudnák elfogadni a jó tanácsot, de ha belülről kapnak 

indítást, akkor hallgatnak rá. 

Kétségtelen, hogy az angyalok akkor is igyekeznek segíteni, amikor nem kéritek 

őket, de sokkal nagyobb számukra a lehetőség erre akkor, ha kéritek! 

Drága Gyermekem! Nekem minden ember édes gyermekem, s lám, Én sem tudok 

segíteni mindenkinek. Csak annak, és csak olyan mértékben, aki és ahogy fölvállal 

Engem! Ha úgy gondolod, hogy a KIO és a HANG és különböző kegyelmi eszközök 

képesek lehetővé tenni számodra azt, hogy eredményesen nevelj bárkit önmagadon 

kívül, akkor nagyon tévedsz! 

Másért mindent megtenni nem azért kell, hogy az a másik hallgasson rád, javuljon 

meg, hanem azért, hogy neked legyen nyugodt a lelkiismereted. Én igazán nagyszerű 

iskolában, a mennyei Atyától tanultam nevelni, s mégis egy csődtömeg volt 



pedagógiám eredménye. De Én nyugodt voltam, mert megtettem azt, amit 

megtehettem! 

Ha te most mulasztással vádolod magad, az csak akkor jó, ha ennek következtében 

engeded, hogy békémet megteremtsem a szívedben. De azt tudnod kell, hogy nevelt 

fiadnak se nem árt, se nem használ az, hogy te milyen vagy. Csak az döntő számára, 

hogy ő milyen. Te sem, Én sem tudom megváltoztatni őt! A legtöbb, amit megtehetsz, 

az az, hogy Bennem megtaláld a békédet! 

A feladatokban való gondolkodás lényege éppen az, hogy szabaddá kell válnod 

lélekben másoktól, s így kell vállalnod Engem! 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1382. KÉRDEZŐ. AZ ELÁTKOZOTT FÜGEFÁRÓL, KARMIKUS BŰNÖMRŐL 

Kérdező: 

1. Miért átkozta meg Jézus a fügefát? 

2. Hogyan szegletkő Jézus? 

3. Hogyan mélyíthetem el Jézus iránti szeretetemet? 

4. Mi a karmikus bűnöm, melyet le kell dolgoznom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt az ne 

elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítségért, és az illető 

azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja magán Isten áldását. Tehát 

átkozott! 

Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíteni a 

rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek! 

2. Én, Jézus, vagyok az egyetlen mindig életképes ÉLŐ! 

3. Gyakorlással! Az emberszeretet gyakorlásával. A rászorulókon való segítés 

által! Más módja nincs annak, hogy valakiben mélyülni tudna az Irántam való szeretet! 

4. Én-központúságodat úgy tudod átlépni, ha Engem tanulmányozol! Csak 

Általam, Velem és Bennem oldódik fel az, amit karmikus, tehát sorsszerűen javítandó 

feladatnak vállaltál, amikor eljöttél a Földre. Nem lehet egyetlen jellemvonásra 

rámutatva megjavítani semmit! Állapotszerű minden karmikus terheltség! 

Állapotszerűnek kell lennie a feltisztulásnak is! 

A földi élet rövid! Ezért mondtam, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel 

és teljes elmével kell szeretni (Lukács 10:27)! Igaz, a teljességet kezdeni kell valahol, 

de a szándéknak mindig a teljességre kell irányulnia! Azt, hogy milyen 

magatartásformára kell tenned itt és most a hangsúlyt, a reggeli imádban kell 

megbeszélned Velem. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



1383. BETEGSÉGEMRŐL 

Kérdező: 

Betegségemmel kapcsolatban kérem a HANG válaszát! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az emberi test kívül-belül olyan műszerfal, amelyen megmutatkoznak azok a lelki 

sérülések, amelyeket vagy magával hozott az ember a Földre gyógyulás céljából, vagy 

magára vett születése után akár önmaga, akár mások hibájából. 

Minden betegség tehát önvizsgálatra szólít fel, és nem arra, hogy tüneti kezeléssel 

pontosan azt tegyétek talonba, amiért megbetegedtetek. 

Aki azt tartja legfőbb feladatának, hogy a testi bajok, tehát a tünetek 

mérséklődjenek, sőt ne is legyenek, az olyan, mint az a pilóta, aki legfőbb feladatának 

tartja azt, hogy a hibákat jelző műszerfal azon részeit, amelyek hibát jeleztek, 

eltávolítsa. 

Ha nem tudnád, te és mindenki pontosan azért jöttetek le a Földre, hogy legyen 

számotokra ez a műszerfal-test, amely által olyan önismeretre tehettek szert, mely 

lehetővé teszi a lélek megfelelő gyógyulását. 

Neked tehát nem arra kell törekedned, hogy testileg meggyógyulj, hanem arra, 

hogy lelkileg megjavulj. Ennek lehet következménye a test gyógyulása, de lehet az is, 

hogy boldogan képes leszel vállalni a testi rendellenesség tudomásulvételét, mert 

felismered, hogy ez sok-sok lelki bajtól, vésztől óv meg téged. 

Sem Isten, sem ember előtt senki nem felel olyasmiért, amiről nem tehet! Egy 

léleknek csak azok a valós sebei, amelyek felelőtlenségről árulkodnak! Csak ezek 

okozhatnak boldogtalanságot! 

Drága Gyermekem! Az önismeret és a benső tisztulás egy gyékényen árulnak! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1384. FÉLELEM GYÖTÖR 

Kérdező: 

Állapotszerű félelem gyötör. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A nevenincs félelem mindig karmikus gyökérből táplálkozik! Ha visszavezetnélek 

előző életed különböző fázisaiba, akkor megvilágosodna előtted, hogy te pontosan 

azért vállaltad az ilyen félelem állapotát, mert egyéni ambícióid folytán sokszor 

okoztál félelmet másokban, s ezek jóvátételét csak e félelem megtapasztalásával vagy 

képes kompenzálni magadban. 

Drága Gyermekem! Számotokra egyik legnehezebb feladat az, hogy tudjatok 

megbocsátani szívből önmagatoknak! Júdás is ezen bukott meg, és nem azon, hogy 

Engem elárult! 



Sokat segíthet az önmagadnak való megbocsátásban, tehát karmikus félelmed 

feloldásában, ha hálát tudsz adni azért, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint 

mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van belőled csak egy! Ha hálát 

adsz azért, hogy vállalhattad a félelemnek ezt az állapotát, te, aki a Győztes oldalán 

állsz. Azért érdemel ez hálaimát, mert sokan vannak, akik nem állnak a Győztes 

oldalán, tehát Mellettem, és nem gyötri őket a félelem. Így nemcsak karmikus büntetés 

számodra, de kitüntetés is, hogy a nagy egész lépést tehet a te felvállalt félelmed által a 

teljesség harmóniája felé. 

E fenti sorok magyarázatát most nem fejthetem ki, mert sok levél megválaszolása 

áll még Előttem, de ha elolvasod a HANG eddig megjelent tizenkét kötetét, birtokába 

kerülhetsz olyan benső fényeknek, amelyek által aránylag könnyedén kezelni tudod 

félelmedet. 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1385. HOGYAN VESZÍTHETI EL A SÓ AZ ÍZÉT? 

Kérdező: 

1. Hogyan veszítheti el a só az ízét? 

2. Miért nem foltozható az új posztó az ó posztóval? 

3. Mi a fügefa elátkozásának magyarázata? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ahol sóval átitatott kövekből építenek kemencét, ott egy idő után a kövek 

elveszítik sós ízüket. Ilyenkor járdát csinálnak az ilyen kövekből, s ezen járnak az 

emberek. 

2. Új tanítást nem szabad ráerőltetni azokra, akik a régiben megmerevültek. Mert a 

régi és az új szemlélet egyaránt kárt szenved bennük. 

3. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt az ne 

elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítségért, és az illető 

azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja magán Isten áldását. Tehát 

átkozott! 

Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíteni a 

rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1386. EGY „HANG” KÍVÁNSÁGAIRÓL 

Kérdező: 

1. Egy hang arra kér, barátkozzam meg a halál gondolatával. 

2. E hang azt is kéri, hogy ne nézzek tévét. 

3. E hang azt is kéri, hogy ne kérjem őrangyalomat. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Annak a hangnak, mely a halál gondolatával akar megbarátkoztatni téged, 

forrása Én vagyok. A halállal nagyon fontos megbarátkozni! A halál angyala is Isten 

angyala, és nem rosszat tesz, hanem jót, amikor megjelenik! Csak azok élik meg 

rossznak a halál jelenlétét, akik nagyon a földhöz ragadtak! 

2. Ha nagy benned a késztetés arra, hogy ne nézz tévét, akkor ne nézz! De senkinek 

sem kell mindenestül hátat fordítania a tévének. Mindenkinek mérlegelnie kell, hogy 

mi válik lelkileg javára és mi nem. Mint minden a Földön, a tévé is használható jóra is, 

rosszra is. Ez akkor is így van, ha sokan, a legtöbben nem jóra használják. Semmi sem 

kap erkölcsi töltetet attól, hogy hányan rontják el vagy hányan használják jóra. Egy 

önmagában közömbös cselekedetet erkölcsileg az tesz jóvá vagy rosszá, hogy mire 

irányul! 

Azt tudnod kell, hogyha egy tévéműsor bűnalkalom számodra, akkor azt kerülnöd 

kell, ha jót akarsz magadnak! 

3. Azzal a hanggal, amely helyteleníti az őrangyaloddal való találkozást, nem kell 

foglalkoznod. Az ilyen kísértéssel szemben az a megoldás, hogy kétszeresen oda kell 

fordulnod az őrangyalodhoz, és kérned kell, hogy dicsőítse nevedben is Istent! Ha 

ebben hűséges leszel, akkor az ilyen kísértés nem károdra, hanem egyenesen lelki 

hasznodra válik. Nem kell külön névvel szólítanod őrangyalodat. Elég, ha így szólítod: 

ANGYALOM! Kétségtelen, hogy ő a legjobb szellemi testvéred Bennem! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1387. ÁLMOMBAN MIT TANÍTANAK NEKEM? 

Kérdező: 

Mire tanított engem őrangyalom álmomban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Álomban sokszor és sok tanítás jut el hozzátok. E tanítások kétfélék. Vannak 

olyanok, amelyek figyelmeztetéseket tartalmaznak. E figyelmeztetések sem egyforma 

világossággal figyelmeztetnek. Van, amelyet könnyebben, van, amelyet nehezebben 

lehet megérteni. Aki hajlamos a szellemi tunyaságra vagy bátortalan a 

felelősségvállalásban, annak általában nagyobb erőfeszítést kell tennie, hogy a kapott 

figyelmeztetéseket megfejtse. Aki szellemileg dinamikusabb, annak ez könnyebben 

megy. 

A másik az, amikor nem figyelmeztetéseket kap valaki álmában, csupán olyan 

gondolati hatásokat, amelyekre nem emlékszik vissza. Ezek arra valók, hogy a 

tudatalatti világban megfelelően irányítsák azt a rendező elvet, amelynek hatására 

tudati szinten is nagyobb lesz fejetekben a rend. 

Téged ilyen hatások értek az említett álmodban. 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 



1388. LÁTOMÁSAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Látomásaim kitől vannak? 

2. Min kell változtatnom, vagy mit kell elhagynom? 

3. Fáj a rokonságomban tapasztalt hitetlenség. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kétféle látomás van. Az egyik az, amikor a látomás hallgat, és a másik, amikor a 

látomás beszél. 

Amikor a látomás hallgat, akkor valóban lehetséges az, hogy a legszentebb 

személyek is ördögi képződmények, mint gyóntatód állította. De lehetséges az is, hogy 

isteni eredetűek. Egyedül és kizárólag csak a gyümölcseiről lehet ilyenkor felismerni, 

hogy ki a forrása. 

Ha épít, buzdít, vigasztal, ha növeli a szeretetet, megbocsátást, ha a benső 

szabadság irányába lendít, vagyis afelé, hogy minden külső és belső kényszer ellenére 

tudd vállalni másokért a szolgáló szeretet életét, akkor Istentől ered. Ha csak érzelmi 

hullámokat vet a látomásod, és környezeted nem állítja rólad azt, hogy egy ilyen 

látomás hatására jobbá lettél, akkor bizony nem Istentől van a látomás. 

Ha a látomás beszél, akkor meg kell vizsgálnod azt, hogy mondanivalója 

szinkronban van-e az Én evangéliumaimmal. Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy 

médiumommá, prófétámmá avattalak téged, tehát olyan szerepet kell betöltened, amely 

neked ugyan fárasztó lehet, de boldogítani fog, és a jóindulatú emberek számára áldás 

lesz életed. 

Van még egy harmadik látomás-lehetőség is. Ez az, amikor vágyaid, elképzeléseid 

jelennek meg lelked képernyőjén, akár Rólam, akár Anyámról, akár valamelyik 

szentről. Ebben az esetben sem a forrás, sem a következmény nem érdekes, mivel ez 

alkati kérdés. 

2. Lelkiismeretvizsgálataidban kell rálátnod arra, hogy mit kell tenned. Fontos, 

hogy legyenek hálaadó imáid, mert ezek nyitják rá szemedet Isten végtelen és feléd 

áradó szeretetére! 

3. Arra kell törekedned, hogy csak a szeretetlenség fájjon! Az nem jó, ha valaki 

saját hitét akarja megkövetelni másoktól. Ebből általában mindig szeretetlenség 

származik. Engem bántasz akkor, ha másoktól olyan hitet követelsz, amilyen a tiéd! A 

szeretetben adj példát! Ha igazi szeretet van benned, akkor senkitől nem követelsz 

semmiféle hitet, csupán hitet teszel Mellettem! Én ezt kívánom enyéimtől. Csak a 

szeretet által lehet nekem tanítványokat szerezni. Hitterjesztés által soha! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1389. HELYES ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

Helyes úton járok-e? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Tehát sok szerep van, s ezek 

mind fölvállalásra várnak a földi élet színpadán. De ÚT csak EGY van. ÉN! 

A szeretni tanítás minden földi halandónak élethivatása. Ezt bárki csak akkor tudja 

kezelni, ha a nemártás, megbocsátás, segítés szent háromságát igyekszik átélni. Ehhez 

nem kell vallási közösség! De ima és tanulás igenis kell! 

Ha abban a karitatív szervezetben, melyben szolgálatot vállaltál, az előbb említett 

szent háromságos magatartás itat át, akkor jó úton jársz, mert Velem jársz! 

Az imádság mellett tehát feltétlenül fontos eszköz a tanulás! Vagyis az Én életem 

és tanításom tanulmányozása. Csak ez biztosítja azt, hogy ÚTON maradj! Ahol ezt 

elhanyagolták, ott szinte kivétel nélkül mindig eltévedtek – még a legjobb szándékú 

kezdeményezések is – az anyagiasság útvesztőiben! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1390. EGY ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

Egy álmomra kérek magyarázatot! Álmomban egy zárt helyre kerültem, s miután 

megtaláltam a kiutat, kutyákkal viaskodtam. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Álmod magyarázata a következő: 

A jövőben lesznek olyan élethelyzetek, melyekben csak nagy nehezen tudod 

megtalálni a megoldás kulcsát. De megtalálod! Azáltal találod meg, hogy viaskodnod 

kell hűséged megmaradásáért. Viaskodnod kell az állhatatosságért. 

Van olyan, hogy valaki azt éli meg, nincs erőforrás, nincs más, csak a hűség 

tartóereje. Ez nem baj. A lelki fejlődésnek velejárója az, hogy kiúttalannak, 

értelmetlennek látja valaki azt, hogy áldozatokat vállaljon. Még a hitetlenség égető 

tüze is átsütheti lelkedet. De az a hűség, amit szívedben hordasz, megtanít arra, hogy 

megfelelően tudd kezelni körülményeid és lelki gondjaid nehézségeit. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1391. FELADATOMRÓL 

Kérdező: 

Milyen feladattal jöttem a Földre? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kivétel nélkül minden embernek egyetlen élethivatása van: a szeretni tanítás! 

Ha elolvasod a HANG írásait, azt fogod látni, hogy ugyanazt mondja mindenkinek, 

de mindig egy kicsit másképpen! Igen, mert a szeretni tanításnak feltétlen feltétele az, 

hogy Tőlem tanulj meg szeretni! Helyesen szeretni csak az tud, aki beenged önmagába 

Engem, és többé-kevésbé elmondhatja ugyanazt, amit Pál mondott, amikor ezt mondta: 

„Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem! (Gal. 3:20)”. 

Aki a Földre jön, az azért jön, hogy önközpontúságát felszámolja. Sajnos, 

legtöbben nem ezt teszik, hanem fejlődés helyett visszafejlődnek, és 

énközpontúságukat kiterjesztik családjukra, rokonaikra, községükre, országukra, 

vallásukra. Mindezt azáltal teszik, hogy hitvallásokat fogalmaznak meg maguk 

számára, amely hitvallások valójában ideológiák arra, hogy leárnyékolják vagy 

egészen lehetetlenné tegyék önmagukban az Én szeretetem kibontakozását. 

Neked is tudomásul kell venned, hogy a Földön a szeretet kibontakozásának útja 

nem lehet más, mint egyfajta keresztút. De Én e keresztutadon a te cirenei Simonod 

leszek! Úgy kell elfogadnod mások másságát, hogy közben hűséges maradj Hozzám, 

az ÚTHOZ! 

Ha így vállalsz Engem, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én már régen 

vállaltalak téged, és ez olyan benső békét biztosít számodra, mely itt a Földön már a 

Mennyország előíze! Megvalósul benned az, mit így fejeztem ki: „Az Én békémet 

adom nektek (János 14:27)!” 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1392. EGYÜNK VAGY NE EGYÜNK HÚST? 

Kérdező: 

1. Beteg a kisbabánk. Mi is okai vagyunk ennek? 

2. Együnk vagy ne együnk húst? 

3. Egy B.D. által írt új kinyilatkoztatásról kérdezek. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Valóban minden betegségnek lelki okai vannak. Ezeket az okokat nemcsak a 

beteg lelki magatartása idézheti elő. A környezetben található lelki sebek is okozhatnak 

sérülést. 

Az mindenképpen okos dolog, ha a gyermek testében jelentkező betegségtünet arra 

indít benneteket, hogy törekedjetek rendezni kapcsolataitokat a környezettel, 

szeretetben! Ennek csak jó hatása lehet rátok is, gyermeketekre is! 

Ez akkor is így van, ha nem a ti helytelen magatartásotok idézte elő a gyermek 

betegségét, hanem már születése előtt a gyermek vállalta magára a betegségtüneteket, 

hogy lehetőséget adjon nektek a szeretetben való növekedésre. Mert sokszor 

megtörténik az, hogy valaki előbb szereti a szüleit, mint a szülei őt! 



2. Biztosan jól látod az étkezéssel kapcsolatos problémák megoldását. Tegye 

mindenki azt, amit józan esze diktál. Különben is, érdemben tanácsot csak annak lehet 

adni, aki azt igényli. Sok feszültségtől szabadulnátok meg, ha engednétek, hogy 

mindenki maga írja elő önmagának diétáját, és csak akkor adnátok tanácsot 

egymásnak, ha ennek kívánalma fölmerül. 

3. A magán-kinyilatkoztatás soha nem fog lezárulni! Nem is zárulhat le, mivel 

Isten szüntelenül munkálkodik! Még a hivatalos kinyilatkoztatások ideje sem zárulhat 

le! Persze ezt nem így hívják a hivatal hatalmasai, hanem dogmafejlődésnek, újszerű 

értelmezésnek. Azért nincs bátorságuk nevén nevezni a dolgokat, mert akkor 

kénytelenek lennének beismerni, hogy nem mindig a hatalmasoknak van igazuk! Így 

aztán elérik azt, hogy állítani tudják: régen is igazuk volt, és most, mikor éppen az 

ellenkezőjét állítják, most is igazuk van! Csak egyetlen példa: A hierarchia, a pápával 

az élen, akkor is helyesen járt el, amikor elítélte az ateista kormányok egyházüldöző 

magatartását, és akkor is, amikor elítélte az egyházamhoz hű papok, keresztények 

magatartását. E történelmi tény a ti országotokban cáfolhatatlan! 

Az említett író könyvét csakúgy, mint a HANG könyveit, rá kell tenni az 

evangéliumok mérlegére. Én soha nem kerülhetek ellentétbe Magammal! 

Szeretlek benneteket, és megáldalak 

ERŐM és BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

1393. GONDJAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Anyám magatartása aggasztó. 

2. Elhagyatottnak érzem magam. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha olvastad volna a HANG könyveit, akkor mindkét kérdésedre különböző 

szempontok szerint kaptál volna választ. Azt nem tartom célravezetőnek, hogy egy-egy 

kérdésre, mely alapjában véve sokszor fordul elő, minden egyes esetben ugyanazt 

bőven elmondjam. Ezért csak ajánlani tudom, hogy olvasd el e könyveket. Nem 

magamnak akarok propagandát csinálni, hanem segíteni akarok rajtatok. Ezért 

diktáltam le immár tizenöt könyvet, melyekből tizenkettő már kijött a nyomdából. 

Anyád csak akkor fog ráébredni arra, hogy mennyire fontos számára a 

gondolkodás-átalakítás, amikor lelki betegségének testi tünetei erre rákényszerítik. 

Higgyétek el!, végleges megoldást csak Nálam talál mindenki! 

2. Nagyon szeretnélek megmenteni a csalódásoktól. Mint tudod, véletlenek 

nincsenek! Amikor tehát te azt tapasztalod, hogy kapcsolataid nem jártak eredménnyel, 

akkor jó, ha arra is gondolsz, hogy ezek számodra nem jelenthetnek hátrányt, mert a te 

életed sokkal fontosabb Nekem, semmint engedném azt, hogy külső körülmények 

döntően befolyásolják boldogságodat. Nem! Ha valamit úgy élsz meg, hogy nem 

sikerült, akkor gondolj arra, hogy te nem láthatod át életed eseményeinek 



következményeit, s egyáltalán nem biztos, hogy amit te itt és most jónak látsz magad 

számára, az nem hordoz magában súlyos mérgeket a jövődre vonatkozóan. 

Te nem tartod normálisnak azt, amit Én értékelek életedben. Az erkölcsi tisztaságra 

gondolok. A földi életben valóban sok ember számára abnormálisnak és ostobaságnak 

tűnik az, ami Isten szemében bölcsesség és erő. De hát mindenkinek magának kell 

eldöntenie, hogy milyen értékrendhez igazítja önmagát: Hozzám vagy a világhoz. 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Vigyázz Rám életedben! Csak ez lehet 

boldogságod forrása! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1394. EGY ÁLOMRÓL SZERETNÉK VÉLEMÉNYT KAPNI! 

Kérdező: 

Ötvenegy évi házasság után férjem elment, végleg. Egy álmomra szeretnék magyarázatot 

kapni, melynek lényege az, hogy a villámló égen láttam Jézust, és mellette egy óriási, eget 

betöltő UFÓ-gépet, egy sápadt, szakállas, baráti csuhában lévő férfit, mögöttem nagy 

tömeg... 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Eddigi életed eseményeit mind ott hordod lelked mélyén, s ezek különböző 

szimbólumokban vetítődnek be olyan álomképekben, amelyek nem üzeneteket 

hordoznak, hanem feldolgozásra várnak benned. 

Ha a házaséleted fél évszázadához hozzáadod éveid számát, akkor természetesnek 

tartod azt, hogy a földi élet mulandósága és az örökélet bizonyossága nem ellentétben 

vannak egymással, hanem kiegészítik egymást. A földi élet előkészítő jellegű, az 

örökélet pedig erőforrás a jelen gondjainak feloldására. 

A férjed halálával itt maradt űr abban segít téged, hogy egyre jobban és tisztábban 

hangozzék benned gondjaid enyhítésére: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

Nagyon szeretlek! Aki Bennem hisz, az valóban nem lát halált sohasem. Csupán 

átmenetnek lehet nevezni azt, amit a halál szóval jelöltök. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1395. FIGYELJEK ÁLMAIMRA? 

Kérdező: 

1. Mit kezdjek eddigi információimmal? 

2. Figyeljek-e álmaimra? 

3. Amit kihallottam a prédikációból, hallucináció volt? 

4. Pótolhatók mulasztásaim? Mi az idegen bűn? 

HANG: 

 » Gyermekem! 



1. Ti mindannyian egy olyan sodrásban éltek, amely csak részben teszi lehetővé 

számotokra azt, hogy szabadon döntsetek. De ez a rész nagyon fontos, mert az 

önmagatokért átélt felelősséget ez hordozza! 

Meg kell tanulnod ragaszkodni és leválni egyaránt. 

2. A visszatérő álmok olyan üzeneteket akarnak átadni, amelyek segítenek abban, 

hogy csökkenjenek nehézségeid, és erősödjön koncentráló képességed. 

3. Könnyen meggyőződhetsz arról, hogy mi volt a prédikációban, ha megkérdezed 

azt, aki prédikált. 

Nem döntő az, hogy valami hallucináció vagy nem hallucináció. A döntő az, hogy 

amit hallasz, az épít, buzdít, vigasztal, vagy sem! 

4. Minden mulasztás csak más mulasztás által pótolható, mivel azt, amit most 

pótolsz, azáltal teszed, hogy elmulasztod azt, amit ehelyett tehetnél. Az erkölcsi élet 

időtlen. Nincs tehát tartalma e szónak: pótolni. A helyes erkölcsi magatartásban nincs 

helye sem a múlt feletti sopánkodásnak, sem a jövő feletti ábrándozásnak. Egyedül a 

jelen megszentelésének van helye. Múlt és jövő nem valós részei az erkölcsi rendnek, 

mivel ezek csak tudatotokban léteznek. 

Az idegen bűn: bűnrészesség! 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

1396. ÁLMOMRÓL ÉS PROBLÉMÁIMRÓL 

Kérdező: 

1. Álmomban egy házaspár nekem támad késsel, de én szúrom le az asszonyt, majd 

elrohanok félve. 

2. Belül nyomasztó érzésem van. Mintha kő lenne bennem. 

3. Jézus miért mondja kutyáknak a pogányokat? 

4. Miért nincs gyermekünk? 

5. Hogyan hívjam őrangyalomat? 

6. Mi a véleménye Jézusnak életemről? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Karmikus szorongás van benned, melyet úgy tudsz csökkenteni, ha nem 

menekülsz, hanem szembesülsz önmagaddal. E szembesülésnek az a módja, hogy 

Velem, másokkal és önmagaddal komolyan meg kell békülnöd. 

Nekem akkor fogsz megbocsátani (jól olvasod!), Velem akkor fogsz megbékülni, 

ha nem zúgolódsz olyan események miatt, amelyekről te nem tehetsz. 

Másokkal akkor leszel békében, ha belátod, hogy senkiről sem tudod, hogy mit 

örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és eddig hogyan működött együtt 

Velem. 

Magaddal pedig akkor fogsz megbékélni, ha törekszel másokkal törődni, és egyre 

kevesebb, végül semmi időd nem lesz arra, hogy magaddal foglalkozz! 



2. Nyomasztó érzésed gyökere is előző életed következménye. Egykor, mint bíró, 

engedted magadat megvesztegetni, s igazságtalan ítéletet hoztál. Ezt csak az 

irgalmasság cselekedetei által tudod feldolgozni magadban. 

3. A zsidók fülének nem volt megbotránkoztató, ha valaki a pogányokat kutyáknak 

nevezte. Sőt, a pogányok fülének sem, mint ezt a kánaáni asszony példája is igazolja. 

4. Többet használna neked, ha nem tennéd főhelyre magadban a gyermekáldást. E 

téren nagy tévedésben vagytok, pedig evangéliumaimban nagyon egyértelmű 

kinyilatkoztatásokat adtam a családi kapcsolatok értékeléséről. Érdemes azokat 

elolvasnod! 

5. Őrangyalod neve: BENIGNUSZ. 

6. A reggeli és az esti imák azok, amelyek alapján éreztetem véleményemet azzal, 

aki szeret Engem. 

Megáldalak az IRGALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1397. MI A KÜLDETÉSEM? 

Kérdező: 

1. Hitet kértem, és egy Fény szólt hozzám. 

2. Mi a küldetésem? 

3. Családomban sokszor kerülök vitába. 

4. Egy rossz hang Ellened biztat. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A lelki élmények értékét az adja meg, hogy milyen gyümölcsöt teremnek, tehát 

növelik vagy nem növelik a szeretetet. 

2. Küldetésed a szeretetni tanítás! De elsősorban cselekedetekkel, és csak 

másodsorban szóval! 

3. A tanúságtevés jó. De a vitát kerülni kell! Senkire ne akard rátukmálni hitedet! 

Ha azt látják rajtad, hogy boldog vagy, akkor majd rákérdeznek boldogságod forrására, 

s te hatékonyan tehetsz tanúságot Rólam! 

4. A földi élet a kísértések világa. Itt még Én is ki voltam téve kísértéseknek. 

Ezeket nemcsak nem kell, de nem is lehet megszüntetni. Ezek arra valók, hogy 

felismerjétek, hol tartotok az állhatatosságban. Aki állhatatos marad mindvégig, az 

üdvözül (Máté 10:22). Erre törekedj! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1398. JÉZUS MIÉRT NEM BESZÉL VELEM? 

Kérdező: 

1. Sokszor vitatkozunk testvéreimmel. 

2. Mintha bensőm változáson menne át. 

3. Tőled kapom a fényt, és amit ebben látok? 

4. Miért nem akarsz beszélni velem? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak addig szabad vitatkozni, amíg az szeretetlenségbe nem torkoll. Szerető 

testvérek vitái akkor gazdagítanak, ha mindenki úgy száll be a vitába, hogy gazdagodni 

akar, és nem úgy, hogy győzni akar. 

2. Minden testben történnek nagy változások. Ha ez valakinek túlságosan leköti a 

figyelmét, az sokat foglalkozik önmagával. Ez nem jó. Velem kell többet 

foglalkoznod, és azzal, hogy hogyan tudod jobban kimutatni az Én benned meglévő 

szeretetemet. 

3. Élmények jöhetnek Tőlem és jöhetnek az ősellenségtől. Ami épít, buzdít, 

vigasztal, tehát az, ami erősíti benned a szeretet, a szolgálat, az áldozatvállalás 

szellemét, az Tőlem jön. Ami nem ilyen gyümölcsöt terem, az nem Tőlem jön. 

Tehát nem lehet általánosítani! Minden élményt külön-külön kell megvizsgálnod! 

4. Én akarok beszélni veled, csak te nem akarod elhinni, hogyha te egyes szám 

második személyben, tehát magadnak olyan gondolatokat fogalmazol meg, amelyek 

szebbé teszik a te és a többi jó szándékú ember életét, azokat a gondolatokat Én 

mondom benned! Ha ezt elhiszed, máris kész a párbeszéd közöttünk! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1399. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

Szeretnék segíteni az embereken! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Általában úgy gondoljátok, hogy bizonyos tanfolyamok elvégzése kell ahhoz, hogy 

segíteni tudjátok egymást. Ez részben igaz. De csak részben! Tanulni mindenképpen 

kell! 

Ma már annyi könyv áll rendelkezésetekre, melyekből útbaigazítást kaphattok, 

hogy nagyon meg kellene gondolnotok, milyen tanfolyamra fizettek be! 

Jelenleg a HANG könyvei által annyi információhoz juthattok a gyakorlati szeretet 

terén, melyek nélkül nem is tudjátok tisztán és sallangmentesen árasztani szeretetemet, 

bármilyen tanfolyamot is végeztetek el, míg ezek a könyvek, amelyekből már 12 

(tizenkettő) kötet jött ki a nyomdából, közel ötezer életkérdésre adják meg a választ. 

Tehát tanfolyamok nélkül is nagyszerű eszközei lehetnek mindenki számára a szeretet 

kibontakoztatására, testi-lelki gyógyulásra, önismeret megszerzésére, tehát a 

boldogság, a benső béke megteremtésére. 

Fontos tudnod, hogy a te szereteted gyakorlására elsősorban neked van szükséged, 

és nem azoknak, akiket szolgálni akarsz. Az ő számukra csak akkor lesz áldás a te 

szolgálatod, ha ők is tovább akarják adni az általad feléjük áradó szeretetsugárzást. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1400. EGY ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

1. Egy álmom: Üldöztek, megfojtottak, s örültem, hogy élek. 

2. Mitől függ Istenre találásunk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Álmod nem azt jelenti, hogy te akkor, álmodban születtél újjá, hanem azt is 

jelenti, hogy újjászületett vagy. Azért mondtam, hogy azt is jelenti, mert jelent mást is. 

Újjá lehet születni álomban, de az újjászületésben az egész embernek részt kell 

vennie. Tehát olyan tudatos Istent elfogadásnak, olyan tudatos Istennek odaajánlásnak 

is a velejárója az újjászületés, amely már csak ébrenlétben lehetséges! Nálad ez már 

megtörtént! Nem szertartásról és nem is meghatározott szavakkal történt felajánlási 

megfogalmazásról van itt szó, hanem annak a tiszta szándéknak a létezéséről, amely 

igenis benned él! 

Álmod még azt is jelenti, hogy neked már nincs mitől félned! Nemcsak arról van 

szó, hogy senki sem árthat neked, hanem arról, hogy minden a te javadra válik, tehát 

körülményeidet mindig láthatod úgy, hogy nem csupán tükrök, melyekben önmagadra 

ismerhetsz, hanem az Én szeretetem hordozói is számodra! Amint Én még a keresztet 

is Atyám ajándékának foghattam fel (János 18:11), úgy te is képes vagy már erre! 

2. Mindenkinek van istene! Kizárólag tőletek függ, hogy ki és mikor találja meg 

azt az Istent, akit Én éltem elétek! Azért beszélek többes számban, mert az igaz Istenre 

találás nem magánügy! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1401. BIZTATÁSRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

Egy kis biztatásra vágyom! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Te úgy érzed, hogy nem tudod megfelelő szavakba foglalni Isten iránti 

szeretetedet. Ez így igaz is! De hidd el, hogy az Én szeretetemet irántad még kevésbé 

lehet szavakba foglalni. Nézz a keresztre, s valamit megsejtesz abból a szeretetből, 

amit az Én szívem érez irántad! 

Te ember vagy, és ezért nem is gondolkodhatsz másképpen Rólam, csak emberi 

módon. Bennem valóban megjelent közöttetek az, Akit mennyei Atyátoknak szoktatok 

nevezni, és Aki időtlen SZERETET! 

Benned is időtlen az, ami nem anyag! A szellemvilágban értelmetlen e szó: mikor! 

E szónak csak a mulandóságban van értelme! Az Atya és Én EGY vagyunk! Mégpedig 

a Szent Szellem által! És így akarok EGY lenni veled is és minden emberrel (János 



17:21) lelkedben, szellemedben, és nem a mulandó anyagban! Ezért mondhattam, hogy 

aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11:25-26). 

Kedves Barátom! Aki Hozzám, Jézushoz, tartozik, az mind tanítvány, tehát 

állapotszerű tanuló. Örülök nyitottságodnak, tanulni vágyásodnak. De a legnagyobb 

öröm Számomra mindig az, ha – elsősorban viselkedésben, másodsorban szóban – a 

szeretni tanítás feladatát valósítod. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1402. SZERETNÉK JÉZUSHOZ KÖZELEBB KERÜLNI! 

Kérdező: 

1. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz? 

2. Jól érzékeltem a tömjénfüst illatát? Mit jelent ez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs külön recept arra, hogy hogyan tud valaki közelebb kerülni Hozzám. A 

jóban való állhatatosság biztosítja azt, hogy benne éljek. Ez a közelebbi vagy távolabbi 

elgondolás nem szerencsés megfogalmazás! Aki tudatosan felindítja magában a 

szándékot, hogy Velem járja élete útját, és törekszik is erre, azzal tudok együtt élni. 

Aki ezt nem teszi, azzal nem tudok mit csinálni! 

2. Azt, hogy te mit érzékelsz, te tudod legjobban. Az igaz, hogyha más is ugyanazt 

érzékeli, akkor kisebb az esélye annak, hogy érzéki csalódásnak lettél áldozata. De ez 

sem egészen biztos. Tömegek is válhatnak érzéki csalódás áldozataivá! 

Minden érzékelésnek vannak következményei. Ha e következmények növelik 

benned a szeretetet, akkor a forrás Én vagyok. Ha nem növeli, csupán különleges és 

érdekes, akkor a forrás nem Én vagyok! 

Általában a tömjénfüst jóra lendít, és ezért az Én áldásomat hordozza. De maga a 

tömjénfüst nem tesz téged jobbá! Jobbá csak azáltal leszel, ha nem ártasz senkinek, ha 

megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre lehetőséged van. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1403. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL, LÁTOMÁSAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Mik voltak előző életem bűnei? 

2. Angyalaid megjelöltek engem? 

3. Látomásaimról kérek véleményt! 

4. Meghalt szüleimről szeretnék hallani! 

5. Hogyan szabadulhatok meg a betörő-alakoktól? 

6. Holdtöltekor képzelődöm csupán? 

7. Szeretném megmenteni a pokoltól rokonaimat! 

8. Milyen és mennyi gyógyszert vegyek be? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs értelme annak, hogy bűnlistát soroljak fel neked! Fontos az, hogy előző 

életed önző, kényelmet kereső, mások kárát is a maga mulandó javaira fordító én-jét 

kell olyanná formálnod, természetesen az Én segítségemmel, hogy boldogságban, tehát 

benső békében és örömben tudd vállalni a nemártás, a megbocsátás, a másokért élés 

szeretetszolgálatát. 

2. Angyalaim rendelkezésedre állnak, hogy segítsenek neked növekedni a 

szeretetben, ha erre kéred őket. 

3. Minden látomás annyit ér, amennyi és amilyen gyümölcsöt terem. A jó fának jó, 

a rossz fának rossz a gyümölcse. A jó gyümölcs nem más, mint boldog, 

kiegyensúlyozott élet a szeretetben. 

4. Amennyiben szükséged van arra, hogy valamit tudj halottaidról, azt 

tudomásodra is hozzák angyalaim. De neked nem arra van szükséged, hogy tudd, velük 

mi van, hanem arra, hogy Engem figyelj életedben. Minél kevesebbet foglalkozik 

valaki önmagával, minél többet tesz jót másokkal Értem, annál többet tudok Én 

foglalkozni ővele! 

5. Betörő-alakok mindig voltak, vannak és lesznek! Én olyan szabadító vagyok, aki 

képes vagyok megszabadítani enyéimet mindattól, ami kárukra válhat. Jobban kell 

bíznod Bennem! 

6. A képzelődések nem károsak, sőt jók mindaddig, amíg Hozzám kapcsolnak 

benneteket! 

7. A pokoltól mindenki csak önmagát tudja megmenteni! 

8. A gyógyszerekkel kapcsolatban kérdezd meg az orvost! 

Megáldalak, hogy tudj megfeledkezni önmagadról, és tudj örülni annak, hogy 

szeretni minden körülmények között lehet! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1404. NEM TALÁLOM A HELYEMET! 

Kérdező: 

1. Keresem a helyemet. 

2. Álmaim látomásszerűek, melyek mintha átalakítanának. 

3. REIKI-mesteremmel problémám van. Nem mond igazat. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon jól teszed, hogy nem akarsz megrekedni a felszínnél. A különböző 

tanfolyamok, előadások, meditációk, gyógyító lélekben-nyugvások mind-mind 

eszközök. Eszközök arra, hogy Engem, mint UTAT, megtalálj! Ezeknek ez az értelme! 

Ha egyszer Velem találkoztál, ha egyszer átéled majd a Lélekkeresztség istenélményét, 

akkor képessé válsz arra, hogy közvetlen vezetésem alatt maradj. Ez még egy kicsit 

várat magára. 



Te egy újjászületett ember vagy! Nálad az újjászületés és a Lélekkeresztség nem 

esett egybe! Az üdvösséghez, tehát a szívbékéhez, boldogsághoz az újjászületés 

szükséges. A Tőlem kapott szerep vállalásához pedig a Lélekkeresztség pecsétje kell. 

Csak akkor mondhatja valaki, hogy megtalálta helyét, ha megtalálta vagy 

megteremtette azt a közösséget, amelyben az Én nevemben jönnek össze a közösség 

tagjai. Az Én közösségeimet az jellemzi, hogy mindenki Tőlem akar tanulni, és senki 

nem talál ki, nem fogalmaz meg olyan hitvallást, amit másokra akar rátukmálni. Az Én 

közösségem tagjai nem hitvallásban, hanem szeretetben egyek. És abban, hogy Engem, 

mint UTAT akarnak vállalni és hirdetni. 

2. Álmaidat meg kell tanulnod kezelni! Csak azzal az álomképpel érdemes 

foglalkozni, ami erőt ad a gyakorlati szeretet szolgálatára. 

3. Nem vagyok jelen olyan beavatáson, ahol a beavatás pénzbe kerül! 

Tanfolyamokért lehet pénzt kérni, de ha csak olyan tanfolyamnak van értelme, ami 

beavatással is jár, akkor nincs áldásom a tanfolyamon sem! Egy példa: Végezhet valaki 

teológiai tanulmányokat, s ezekért fizetést is kérhetnek az előadók. De a pappá 

szentelésért soha! Sok teológiát végzett van, akit nem szenteltek fel pappá! 

Csak olyan REIKI-tanfolyamon van áldásom, amely akkor is értékes és értelmes, 

ha nem követi beavatás! 

Drága Gyermekem! Ma már annyi könyv van, amelyekből különböző technikákat, 

módszereket lehet tanulni, hogy nem feltétlenül szükséges tanfolyamokra járnia annak, 

aki közvetlenül Tőlem akarja megkapni a beavatást, vagyis a Lélekkeresztséget. Ez 

nem tanfolyam, hanem megtérés, önátadás, Engem tudatosan vállalás kérdése. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1405. KILÁTÁSTALANNAK LÁTOM A JÖVŐT! 

Kérdező: 

1. Nincs akaraterőm. 

2. Családi körülményeim lebénítanak. 

3. Teljesen kilátástalannak látom a jövőmet. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kereszted függőleges szára a természeted.  A vízszintes szára pedig a 

körülmény, melyben élsz.  Bizony, e keresztről leszállni nem lehet, mert körülményeid 

mindig lesznek, s természetedet is mindenhová magaddal viszed. Csak idő kérdése, és 

mindig azt fogod tapasztalni, hogy a Földön csöbörből vödörbe esnek az emberek. Ez 

idősebb korban válik egyértelművé, amikor is már nem tudja hitegetni magát senki a 

jövővel! Mi hát a megoldás? A gondolkodás-átalakítás! 

Az akaraterő egy olyan vak képesség, amely csak az értelem és az érzelem 

hajtóművéhez kapcsolva tud működni. Mivel az érzelem nagyon ki van téve a 

körülmények hatásának, ezért mindent el kell követned, hogy kerüld a negatív 

hatásokat. Ha férjed ebből a szempontból romboló, akkor először nyugodtan beszélj 



vele, s mondd el neki, hogy téged mennyire roncsol az ilyen magatartása. Ha nem tud 

vagy nem akar ezen változtatni, akkor valóban sátáni talajon áll, és ezért meg kell 

szakítanod vele a kapcsolatot annyira, amennyire képes vagy erre! Számodra nem lehet 

fontosabb, mint az, hogy megmaradj a pozitív gondolkodás talaján. Csak e talajon 

tudok segíteni rajtad! Más talaj idegen Tőlem! Értsd meg! Te a Győztes oldalán állsz 

akkor is, ha az egész világ ellened van! 

2. Családi körülményeid nem lehetnek olyan tükrök, amelyek csak a te 

gyengeségedet igazolják! Meg kell látnod az Én erőm jelenlétét is ott, mivel Én soha 

nem vagyok erőmön kívül! Soha nem vagyok sem kimerült, sem lemerült állapotban. 

Várakozó állásponton vagyok. Aki keres, az talál, aki kér az kap, aki zörget, annak 

ajtót nyitok! 

Tudnod kell, hogy nem te választottad gyermekeidet, hanem gyermekeid 

választottak téged. Ők tudták, miért! Te csak magadért felelsz! Sem férjed, sem 

gyermekeid nem hivatkozhatnak senkire, csak magukra, ha boldogtalanok. Így van ez 

veled is! Tebelőled is csak azért van egy, mert úgy szeretlek téged, mint senkit a 

világon! 

Ne feledd! Mindig belülről kell kifelé indulni, és nem kívülről befelé! 

3. Te vagy annyira intelligens, hogy tudod, jövő csak a tudatodban létezik. A 

valóságban csak jelen van. Ez pedig VAN! Ha kilátsz belőle, ha nem! Tőled függ, mint 

csinálsz vele! Tőled függ, hogyan szemléled! Kilátástalan jelen nem létezhet, mert ez 

fogalmi képtelenség a mulandóság árjában. Itt valahogy valami mindig VAN! 

Drága Gyermekem! Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1406. CSALÁDI GONDOMRÓL 

Kérdező: 

1. Hogyan tartsam össze családomat? 

2. Létezik a rossz emberek általi RONTÁS? 

3. Miért nem tudok járni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A kapcsolatok Lelke LÉLEK, és nem abroncs! Ez azt jelenti, hogy csak belülről 

érlelődhetnek eggyé azok, akik hiszek Bennem. Akik nem hisznek Bennem, azokat 

lehet rövid időre összeabroncsolni erőszakkal, de ez nem ér semmit! Te ne családodat 

akard összetartani, hanem saját magadat akard egyre jobban átadni Lelkem 

irányításának! 

2. Aki Hozzám akar tartozni, azt semmi és senki nem képes megrontani. 

Megrontani mindenkit csak a bűn képes. A bűn pedig olyan szeretetlenség, amely 

szabad döntés alapján jön létre! 

3. Tudnod kell, hogy mielőtt megszülettél, már éltél, s a Földre azért jöttél, hogy 

rendezd régi adósságaidat. Nem pénzre gondolok, hanem olyan magatartásra, amelyet 

elrontottál előző életed folyamán. Sokszor tettél meg olyan utakat, amelyek nem 



szolgálták lelked épülését. Azért vállaltál tehát bizonyos járásképtelenséget, mielőtt 

megszülettél, hogy kiegyenlítsd ezzel helytelen útjaidat. Betegséged tehát karmikus 

eredetű. Természetesen ez is meggyógyítható, ha valaki teljesen Rám tudja bízni 

magát. Annyira, hogy még akkor is örülni tud Nekem, ha nem tud járni! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1407. MIÉRT NEM HISZ MINDENKI A HANG-BAN? 

Kérdező: 

Sokan nem hisznek a HANG-könyvek hitelességében? Miért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ne csodálkozz! Valamikor ezt mondtam: „Ha az Emberfia visszajön, vajon talál-e 

hitet a földön (Lukács 18:8)?” Bizony, sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a 

választottak (Máté 22:14)! 

Ha ennek okát keresed, akkor betévedsz egy olyan önideologizáló erdőbe, melyben 

lépten-nyomon akadályba ütközöl. 

Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem hisznek. 

Azért nem tudják, mert nem akarják! Azért nem akarják, mert nem hajlandók 

mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen ismerniük. 

Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülőben vannak 

önmaguk elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülőben vannak Előlem! 

Nem hiszik el, hogy Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk 

elől menekülnek, amikor Előlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az 

ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulandóság föláldozása az örökélet érdekében a legjobb, 

amit ember megtehet a Földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a 

Földre, hogy ezt megtegye! 

És mert nem hisznek, ezért nincs boldogság, csak bódultság, nincs öröm, csak 

üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet teljesen leváltja, felváltja az 

önzés! 

Drága Gyermekem! Ne azzal foglald le magadat, hogy miért nem hisznek az 

emberek, hanem arra törekedj, hogy maradj Engem kereső, Irántam érdeklődő, Nekem 

magadat odaajánló gyermekem! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1408. GYÓGYULÁSRÓL, ROSSZ SZOMSZÉDOKRÓL 

Kérdező: 

1. Betegségek gyógyulásáról kérdezem a HANG-ot. 

2. Nagyon rossz szomszédaink vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. A földi ember számára a test egy olyan műszerfal, amely jelzi azt, hogy a lélek 

hol és hogyan sérült meg. A test annyira múlékony jószág, hogy nem is képes 

betegségeket hordozni. Csupán arról van szó, hogy a lélek sérülései nyilvánulhatnak 

meg rajta. 

Amikor azt látjátok, hogy egy jó embernek valami testi baja van, akkor nem arról 

van szó, hogy ő ártott valakinek, hanem arról, hogy őt bántották vagy bántják, és ezt 

nem tudja lelkileg feldolgozni. Amikor pedig baleset vagy valami olyan esemény miatt 

érzi magát valaki testileg betegnek, amiről maga nem tehet, s nem is bántotta senki, ő 

sem bántott senkit, akkor a betegség karmikus eredetű, vagyis olyan, amit ő tudatosan 

vállalt magára még születése előtt, mivel előző élete során elrontott valamit, amit csak 

így képes rendezni, a nagy egészet tekintve! 

Mindaddig, amíg csak egyetlen lélek is roncsolt állapotban van, valójában 

mindenki kénytelen valamiképpen szenvedni az ő állapotát. Még Isten is! De aki az 

Isten fájdalmát hordozza, az nem lesz ettől boldogtalan! A boldogság és a szenvedés 

nem ellentétek. De a boldogtalanság és a menekülés egy gyékényen árulnak! 

Akiknek tehát a betegségére rákérdeztél, azoknak külön-külön kell megvizsgálniuk 

kapcsolataikat önmagukkal, embertársaikkal és Velem, Jézussal, hogy betegségük 

gyógyuljon, illetve hogy boldogságuknak akadálya a betegség ne legyen! 

2. Szomszédaitok és egyéb ismert és nem ismert emberek megtérése vagy meg 

nem térése nem lehet akadálya, sőt kifejezetten jó eszköze annak, hogy valaki helyes 

önismeretre jusson. Azt pedig tudnod kell, hogy helyes önismeret nélkül nincs helyes 

istenismeret sem. 

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM és BÉKE LELKÉVEL!  « 

1409. A VELEM TÖRTÉNT DOLGOKNAK MI A FORRÁSA? 

Kérdező: 

1. Milyen erőnek vagyok birtokában? 

2. Néha gyulladásos lesz a szemem. 

3. Ébren és álomban történt dolgok bennem mit jelentenek? 

4. Víziszonyom van. 

5. Őrangyalomnak mi a neve? 

6. Társ-problémám van. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az Én erőm van a te birtokodban. Akiben élek, annak tudnia kell, hogy Én soha 

nem vagyok erőmön kívül. Mindenkiben benne vagyok teremtő módon. Ez Isten 

teremtő ereje! A szellemi lényekben pedig, akár a Földön, akár nem a Földön, 

boldogító, üdvözítő módon vagyok jelen. De ez utóbbi csak annyiban valósul meg, 

amennyiben nem gördítetek akadályt boldogító jelenlétem elé! 

2. Ha a nézésre koncentrálsz, akkor megerőlteted szemeidet. Nem jó az, ha valaki 

szemével akar hatni! Az ilyen törekvés gyakran visszaüt! 



Természetesen igaz az, hogy a szem nagyszerű közvetítője tud lenni a lélekben 

végbement folyamatoknak. De ezt erőltetni nem szabad! Én sem a szemeimmel 

igéztem meg enyéimet, hanem szavaimmal és cselekedeteimmel! 

3. Mindaz, ami veled és benned történik, gyümölcsei révén minősíthető. Jól teszed, 

ha megtanulod, s gyakran elmondod magadnak a Lélek gyümölcseit (Gal. 5:22-23)! 

4. Víziszonyod karmikus eredetű. Kétszer fojtottak vízbe eddigi életeid során. De 

most már nem kell félned ettől! Egészen másképpen lesz vége földi életednek! 

5. Több angyal is vigyázza életedet. Aki legközelebb van most hozzád, annak 

neve: LUCIDA. 

6. Nem könnyű átélni azt, hogy Én legyek valaki életében az abszolút első, tehát 

AZ, aki elé, mellé senki sem kerülhet. Pedig ha erre törekszel, akkor sohasem leszel 

magányos! Én igazán tudom, hogy mi használ és mi nem használ enyéimnek! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1410. GYÓGYÍTHATÓ A DEPRESSZIÓ? 

Kérdező: 

Egy depresszióssal mit kell csinálnunk, hogy meggyógyuljon? 

HANG: 

 » Testvéreim! 

Ha valaki segíteni akar egy depressziós betegen, akkor tudnia kell, hogy az ilyen 

beteg élettől és haláltól egyaránt fél. Úgy akar személyben gondolkodni, hogy ne 

kelljen semmiért felelősséget vállalnia. Éppen ezért, ha aktivitásra akarod serkenteni 

őt, pontosan az ellenkezőjét éred el nála! Befelé forduló agresszivitással nyomja el 

magában azt a bűntudatot, ami természetesen megjelenik minden normális emberben 

kezelhető módon, mivel a földi élet soha és senki számára sem lehet steril! Mi hát a 

megoldás? 

Először is meg kell próbálni mindenáron feladatot kérni tőle! Feladatot kérni, és 

nem adni! Amíg valaki nem tudja elérni, hogy feladatot kapjon egy depresszióstól, 

addig képtelen arra, hogy segítsen neki! Ha olyan feladatot kap a segíteni akaró, hogy 

hagyja őt békén, akkor rövid ideig ezt kell tennie. De hamarosan újra kérni kell. Ha azt 

mondja, hogy végleg hagyják őt békén, akkor ezt vissza kell utasítani. Meg kell 

mondani, hogy nem a depressziós érdekében utasítja vissza, hanem a segítő érdeke az, 

hogy feladatot kapjon. Erre neki, a segítőnek van szüksége! Aztán meg kell tanítani őt 

arra, hogy tudjon hálát adni azért, hogy feladatot adhat. Ennek első lépése az, hogy 

tudassátok vele, ti hálát adtok Istennek (nem neki) azért, mert feladatot kaptatok tőle, a 

depresszióstól. 

A nagy szeretet és kitartás meghozza a maga gyümölcsét. A depressziós akarva-

akaratlan felelős kezd lenni szavaiért, magatartásáért. Ez az út vezethet oda, hogy 

először másokat, majd önmagát is kezdje helyesen szeretni, illetve kezdje engedni, 

hogy Én szeressek benne. 



Mivel a depresszió egy egész sor betegségtünettel is jár, annak, aki segíteni akar, 

vigyáznia kell, hogy el ne vesszen a részletekben! Nem a betegségek a fontosak (ezek 

valóban nincsenek is, csak tünetei annak, hogy beteg a lélek)! 

Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket! Ez nem szabad, hogy közhely 

legyen számotokra! A depressziósnak is tudnia kell, hogy nem úgy szeretem őt, mint 

mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Azért van belőle csak EGY! Én lennék 

szegényebb, ha ő nem volna! 

Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1411. VALLÁSOSKODÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Át tudom adni a kapott jelet másnak? 

2. Miért nem áldozhatunk térdepelve? 

3. Miért várnak a papok estig a szentmisével? 

4. Miért késik a kegyelem? 

5. Örök adósai vagyunk az örök Szeretetnek! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki olyan jelet hordoz, amely azt jelzi, hogy az illető beavatásban részesült, az 

csak ezzel a másik dimenzióval karöltve tud beavatni másokat. Ilyenkor viszont nincs 

kétsége a beavatónak. 

2. 3. 4. Én, Jézus, nem térdeplő tanítványaimnak nyújtottam Magamat kenyérbe és 

borba öltözötten! Mióta egyházam hatalmi egyház lett szolgáló egyház helyett, 

egyenesen szégyellem Magam helyettetek is, hogy mit csináltatok Belőlem! Odáig 

süllyedtetek, hogy az oltáriszentségi jelenlétemet többre becsülitek a szívetekben lévő 

jelenlétemnél, holott az oltáriszentségi jelenlétem csupán ESZKÖZ arra, hogy 

bennetek éljek (János 14:23). Ti összekeveritek az eszközt a CÉLLAL! Ha az lenne 

helyes, amit te gondolsz, akkor mindenkinek, akiben élek, térden csúszva kellene 

közlekednie az utcán! Drága Gyermekem! Jaj, de elidegenítettetek Engem magatoktól! 

Beleburkoltatok Engem különböző szertartásokba, testhelyzetekbe, csakhogy ne 

kelljen komolyan vennetek azt a magatartást, amire példát adtam, ne kelljen komolyan 

vennetek felszólításomat: alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1:15)! Nem az 

tisztel Engem, aki leborul Előttem, hanem az, aki engedi, hogy benne éljek! 

Milliószor millió szentmise sem ér semmit, ha meg nem tértek és nem alakítjátok 

át gondolkodásotokat!!! Ne a szentmisétől, ne Tőlem várjátok életetek 

megváltoztatását! Nem az, aki mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek 

országába (Máté 7:21)! Nem szentmisékre van szükségetek, hanem arra, hogy adjatok 

kenyeret az éhezőknek, ruhát a didergőknek, hajlékot a hajléktalanoknak! Látogassátok 

a betegeket, vigasztaljátok a szomorkodókat, hirdessétek, hogy szeretet az Isten! 

Olvasd el Máté 25:33-46-ot. Ott szó sincs sem szentmiséről, sem imáról, sem 

különböző jámbor gyakorlatokról! Egyedül a szeretetről van szó! 



Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszakáján? Hány 

éhes száj mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mondja el imában nevedet? 

Drága Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szentmise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha 

nem ezért van, akkor istenkáromlás! Istenkáromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha 

este van! Némi iróniával még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert 

addig hátha eszedbe jut az, amit Máté 5:24-ben olvasol, s magadra ismersz, és 

megvalósítod az ott olvasottakat! Iszonyatos, hogy mennyire elkomolytalanítottátok az 

Én életemet a ti életetekben! Mikor értitek már meg, hogy nem tudtok Engem 

közvetlenül szeretni, csak embertestvéreiteken keresztül?! 

Nagyon fáj a szívem értetek! Szinte semmit nem értettetek meg abból, amiért 

közétek jöttem! Én nem azért jöttem, hogy Istent megtérítsem, hogy Isten másképpen 

gondolkodjék, mint addig gondolkodott, hanem azért, hogy ti megtérjetek, ti 

gondolkodjatok másképpen! És ti mit tettetek Velem? Szentségkiszolgáltató, templom- 

és papfönntartó vállalattá degradáltátok egyházamat! 

Bizony Gyermekem!, rosszabbak vagytok a farizeusoknál! Pedig világosan 

elmondtam, hogyha igazságotok, vallásosságotok nem múlja felül a farizeusokét, akkor 

nem mentek be a mennyek országába (Máté 5:20). Ti pedig nemcsak nem múljátok 

felül, de el sem éritek azt! Ki ad ma tizedet mindenéből az Istennek? Ki piheni végig 

az Úr napját? Hol vagytok attól, hogy Engem képviseljetek? Ti ünnepeltek, mikor 

gyermekeitek, unokáitok esküt tesznek arra, hogy megtanulnak embert ölni! Ti 

nemcsak ellenségeiteket nem szeretitek, de még testvéreiteknek is ellenségeivé váltok! 

Drága Gyermekem! Valóban megértetek a végső pusztulásra! 

5. Nem vagytok adósai az örök SZERETETNEK! Hagyd abba ezt a nyakatekert 

gondolkodást! Én nem üzletet kötni jöttem közétek! Nincs páli adóslevél, amelyet a 

kereszten széttéptem! Hát mi van? Vagyok ÉN, aki élni akarok bennetek! Fogadjatok 

be magatokba! Soha ne árts senkinek, mindig bocsáss meg mindenkinek, és segíts ott, 

ahol rászorulóval találkozol. Mindezt okosan tedd! Ne légy birka, de igenis légy 

BÁRÁNY! Úgy küldelek téged is a farkasok közé, ahogy Én mentem! Légy okos és 

óvatos! De szeress!!! 

Új parancsot adok nektek: Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket 

(János 13:34)! Nincs nagyobb szeretet annál, mint mikor valaki életét adja 

embertestvéreiért! 

Életet adni! Darabonként, napról napra, óráról órára, percről percre! Életet vinni a 

haldokló világba, fényt a sötétbe, szívmeleget a jéggé dermedt közömbösségbe! 

Felébreszteni az alvókat, felrázni a csüggedőket, biztatni, lelkesíteni mindenkit azzal, 

hogy Én legyőztem a világot! A Győztes oldalán áll az, akiben Én élhetek! 

Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, hanem 

szívetek nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, mert így nincsenek 

is! Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Első áldozások, bérmálások után 

kiürülnek a templomok! Ti azt mondjátok, hogy nem a szertartások okai ennek. De 

igen! Ha nem a szertartásokra tennétek a hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. 

Lélektani képtelenség, hogy megtörténhetne! 



Én az utolsó vacsorán ezt a szertartásos odaadásomat földi tartózkodásom, 

tanításom végére tettem. Ti előre teszitek ezt!, akár csak a keresztséget! Ti 

keresztényeknek tartjátok azokat, akik nem keresztények, csak megkereszteltek! Odáig 

jutottatok, hogy az Én életemet bennetek attól tettétek függővé, hogy le van öntve a 

kisbaba feje vagy nincs leöntve, bizonyos szent szavak kíséretében! – 

De nem folytatom! Nincs reményem bennetek. Jogos a kérdésem: Ha visszajövök, 

vajon találok-e hitet a Földön (Lukács 18:8)? 

Drága Gyermekem! Szeretnék hosszabb tanulmányt íratni médiumommal e fenti 

gondolatokról, hogy ne csak megdöbbenjetek, de próbáljátok meg is érteni, mennyire 

nincs közöm ahhoz a kereszténységhez, amelyben ember embernek gyilkosa, 

amelyben az Én nevemben teszitek pontosan ellenkezőjét annak, amit Én tettem és 

tanítottam, amelyben az alá- és fölérendelés dominál, és nem az, hogy ti mindannyian 

egymásnak testvérei vagytok! Ahol szolgának nevezi magát az, aki uralkodik, és az, 

aki szolga, az már nem is ember, legfeljebb laikus! 

Igen! Szeretnék nagyobb tanulmányokat íratni, de ez csak akkor lesz majd 

zavarmentesen lehetséges, ha már elolvastátok az összes HANG-könyvet, és már nem 

lesz kérdésetek, melyre ezekben választ ne kaptatok volna. 

Az eddig megjelent kötetekben legalább ötezer életkérdésre adtam választ. Ha nem 

lennétek szellemileg a felszínnel megelégedve, ha vennétek a fáradságot, hogy e 

könyveket átgondoljátok, akkor már régen nemcsak egy-két író-médiumom volna, de 

lennétek annyian, hogy válogathatnék közöttetek atekintetben, hogy kinek milyen 

tanulmányt diktáljak. De most még van sok levél, s ezek válaszra várnak. 

Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!  « 

1412. KÜLÖNÖS MEGTAPASZTALÁSAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Jézushoz közel kerültem! 

2. Energiák áradnak belém és tőlem! 

3. Külső jelzéseket tapasztalok. Mik ezek? 

4. Kik voltak látogatóim? Mit ettek velem? 

5. Miért vannak pusztító vírusok? 

6. Miért van arányban a jó és a rossz? 

7. Mekkora lélekszámra van teremtve a Föld? 

8. Van-e esélyem a Lélekkeresztségre? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Örülök neked! De tudnod kell, hogy nem elég Hozzám közel kerülni! Tanulni 

kell az Én tanításomat, mert Én elsősorban tanítónak jöttem közétek. 

2. Nem elég azt tudnod, hogy energiát kapsz és adhatsz. Tudnod kell, hogy a 

szeretni tanítás a legfőbb feladatod neked is és mindenkinek, aki Engem akar 

képviselni! 



3. Csak azok a külső jelzések fontosak, amelyek erőt adnak arra, hogy tudj 

megbocsátani, tudj szolgálni, tudj szeretni! Éppen azért, mert a gonosz is tud jeleket 

adni, nem érdemes nagy fontosságot tulajdonítani ezeknek! A néma jelenések mindig 

gyanúsak, ezekkel lehetőleg nem szabad törődni. A valós jelenések mondják meg, mit 

akarnak. Ha ezt megtették, akkor mondanivalójukat hozzá kell mérned az Én 

tanításomhoz. Ha e mérlegen megállja helyét, akkor jó, ha nem, akkor leleplezted a 

gonoszt, aki képes magát a világosság angyalának képében megjeleníteni! 

Mindig a benned lévő valóságom, tehát Lelkem szeretete a döntő. Nem érdekesnek 

kell lennetek az emberek előtt, hanem értékesnek. Sajnos, Én is gyógyításaim miatt 

érdekes voltam, de meg is tettem mindent, hogy csak akkor gyógyítsak, amikor már 

semmiképpen sem kerülhettem el ezt. Ha elolvasod Márk első fejezetét 34-től 38-ig 

bezárólag, akkor megérted, hogy miért kellett elvonulnom imádkozni. Meg kellett 

beszélnem Atyámmal, hogy mit kell tennem, mivel a gyógyítások elterelték az 

emberek figyelmét a lényegről, tehát arról, hogy tanításomra figyeljenek! 

4. Ha hiszel Bennem, akkor senki nem árthat neked. Angyalaim védelme alatt állsz 

mindaddig, amíg legfontosabb számodra nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy 

az Enyém vagy! Ha többet foglalkozol magaddal, mint Velem, tehát ha az fontosabb 

neked, hogy te ki vagy és milyen vagy, és nem az a legfontosabb, hogy Én ki vagyok 

és mit tanítok, akkor nem haladunk egymás mellett! Én csak azzal tudok foglalkozni, 

aki Velem foglalkozik. Csak akkor lehetsz tisztában magaddal, ha tisztába jössz 

Velem! Az evangéliumom tanulmányozása ennek a módja! 

5. A földi élet olyan vezeklési hely, amelyben lelketekben kell megtalálnotok 

életetek értelmét. A halál, a test pusztulása nem tragédia annak, akiben jelen lehet az 

Én örök szeretetem! Az semmiképpen nem jó, ha valaki a mulandóságot akarja 

hosszabbítani! Sajnos a legtöbb gyógyító ezt akarja. A léleknek kell meggyógyulnia, 

azt kell gyógyítani. Az egészség nem jobb, mint a betegség! Aki egészséges, az 

súlyosabb felelősséget hordoz! Aki nem tud járni, attól nem fogják megkérdezni, hogy 

merre jártál. De aki járni tud, annak be kell majd számolnia minden lépéséről. 

Jól jegyezd meg! Egyáltalán nem biztos, hogy a halála óráján az lesz a boldogabb, 

aki életét egészségben töltötte. Sőt! Szívbéke csak annak lelkét tölti be, aki meg tudott 

békülni betegséggel, halállal egyaránt. ÉS EZ A LÉNYEG! A többi: mellébeszéd! 

6. A rossz nem más, mint a jónak a hiánya! Az erkölcsi rossz mindig szeretethiány! 

7. Helytelen a kérdésed. A Föld arra van teremtve, hogy mindaz, aki számára ez 

fontos, a Földön javítani tudja lelki sebeit. E téren nem lehet számokról beszélni! 

Azokról mindig gondoskodva van, akik komolyan veszik maguk számára a szeretetben 

való növekedést! 

8. A Lélekkeresztségre annak van szüksége, akinek feladatához, szerepéhez 

feltétlenül szükséges az, hogy tanúságot tegyen Rólam. Mindazok megkapják e 

feladatot, akik Engem akarnak képviselni! Igen, mert tanúskodni csak arról lehet, amit 

megtapasztaltatok. A Lélekkeresztség pedig olyan istenmegtapasztalás, amely érvekkel 

meg nem cáfolható valóság. 



Drága Gyermekem! Drukkolok érted! Szeretném, ha nem vesznél el a 

részletekben! Szeretném, ha környezeted tükrében meglátnád azt a feladatodat, amely 

által mások közelebb juthatnak Hozzám! Szeretném, ha nem szájbarágós irányításra 

várnál, hanem átlépve magad, olyan feladatokra koncentrálnál, ami az Én békémet 

ülteti szívedbe, és arra segít téged, hogy ez másokkal is megtörténjék általad! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1413. VÁLJAK ROBOTTÁ A BÉKE KEDVÉÉRT? 

Kérdező: 

1. Társam megváltoztatására hogyan tegyek kísérletet? 

2. Váljak robottá? 

3. Lépjek ki a kapcsolatból? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Neked tudnod kell, hogy jövő és múlt csak a tudatodban létezik. Te sem vagy az, 

aki voltál, az sem vagy, aki leszel, te is, mint Én, az vagy, aki vagy! Tehát a 

mindenkori jelenre kell koncentrálnod! 

1. A férjedért mondott imát nem szabad abbahagynod, mivel az, aki imádkozik, 

olyan sugarakat bocsát ki magából, amelyek előbb-utóbb feltétlenül változást idéznek 

elő abban, akiért valaki imádkozik. Ha az illető belül nyitott Felém, tehát jó szándékú, 

akkor kívül is az lesz. Ha nem jó szándékú, csupán báránybőrbe bújt farkas, akkor 

lehull a báránybőr, s ez ismét neked jelent pozitív hatást, mert akkor ő fog kilépni a 

kapcsolatból! 

2. Bár meg kell tanulnod feltétlenül feladatokban gondolkodni, és nem 

személyekben, de ez nem jelentheti azt, hogy robottá válj! Mivel Én benned élek, ezért 

neked Értem és Velem kell tenned azt a feladatot, amire szíved békével válaszol. Tehát 

nem leszel robot, hanem az Én partnerem! Én valóban nagyon szeretlek téged, s ezt 

érezteti is fogom veled, ha együtt élünk, dolgozunk, haladunk! 

3. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Akiben Lelkem által élek, annak lehet 

ellensége saját házanépe, azt elhagyhatja mindenki, akiben Én nem élek, de ő nem 

hagy el senkit! 

Nagyon fontos, hogy megértsd a következőt: Én vagy első vagyok valaki életében, 

vagy nem is vagyok ott! Csak abszolút első tudok lenni, mivel mindenki csak Általam 

lehet boldog! Ez pedig azt jelenti, hogy csak Én diktálhatom érdemben azt, hogy mi a 

teendőd! Pontosan a te érdekedben van ez így! Vagy megnyugszik Bennem a szíved, 

vagy hátat fordítasz Nekem, és akkor olyan állapotszerű menekülésbe kezdesz, 

melyben csak tönkremenni lehet idegileg. 

Neked nem úgy kell szabaddá válnod környezetedtől, hogy kilépj abból, hanem 

belülről kell megtanulnod elengedni környezetedet. Amit kérek tőled, az minden ember 

életében megtörténik a halál pillanatában. Az jár jól, aki ezt még a földi élete folyamán 

megvalósítja, mert így veszíti el életét azért, hogy megnyerje azt. 



Teljesen igaza van Ramamura figyelmeztetésének! „A hamis szentimentalizmus a 

mocsárba, a bukáshoz vezet!” 

Jelenleg 12 kötet HANG-könyv jött ki a nyomdából. Ha ezeket tanulmányozod, 

akkor feltétlenül megkapod azt a bíztatást, erőt és megoldást, amire szükséged van! 

Megáldalak az 

ERŐ, BÁTORSÁG, SZERETET, BÉKE LELKÉVEL!  « 

1414. FOLYTASSAM-E A MÉDIUMITÁST? 

Kérdező: 

1. Mit javasol a HANG férjemmel kapcsolatban? 

2. Folytassam-e a médiumitást? 

3. Lehet még gyermekem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egyik legsúlyosabb probléma az életben az, amikor az, akinek a legjobban 

kellene társát Hozzám segítenie, ennek pontosan az ellenkezőjén dolgozik! 

A benső szabadság megszerzése kemény benső küzdelem vállalásával lehetséges 

csak. E küzdelemben azt kell tudatosítanod magadban, hogy nagyobb az, aki benned 

van, tehát az Én erőm jelenléte, mint az, aki kívüled van, tehát társad vagy bárki házad 

népe közül. E küzdelemben nagyon el lehet fáradni, de akkor sem tudok mást mondani, 

mint amit kétezer évvel ezelőtt mondtam: „Bízzatok, Én legyőztem a világot!” Tehát 

nemcsak arról van szó, hogy a Győztes oldalán állsz, hanem arról, hogy a győzelem 

benned van! 

Légy okos és óvatos! A benned lévő szeretetem nem arra törekszik, hogy 

eredményeket érjen el! Az eredmények automatikusan jönnek (Márk 4:28)! Az Én 

szeretetem arra törekszik, hogy minél kisebb áldozattal (vagyis felesleges áldozat 

nélkül), minél nagyobb szeretetet tudjon mutatni. De áldozat nélkül nem megy! Azért 

fogalmaztam így, mert nem azon van a hangsúly, hogy minél nagyobb legyen az 

áldozat, hanem azon, hogy minél nagyobb legyen a szeretet, a rugalmasság, az 

alkalmazkodókészség, annak felismerése, hogy az igazságnak szeretetben kell 

megnyilvánulnia! 

2. Amit valaki Velem kezd el, azt soha nem szabad abbahagynia! Én is nagyon 

alkalmazkodó tudok lenni, de csak olyan mértékben, hogy a fejlődés, a lélek 

kibontakozása kárt ne szenvedjen. Egészen más szüneteltetni valamit, és egészen más 

abbahagyni valamit. 

Áldásom tudom adni a médiumitás szüneteltetésére, de csak addig, amíg ez 

szívedben nem okoz nyugtalanságot! 

3. Gyermekem! Tudnod kell, hogy a természet az első kegyelem! Aminek nincs 

természetes alapja, az csak, mint csoda, lehetséges akkor, ha ez szükséges ahhoz, hogy 

a Tőlem kapott szerepedet meg tudd valósítani. 



Nagyon fontos megértened, hogy neked nem gyermekre van szükséged, hanem 

Rám! Ha lesz olyan gyermek, akinek rád lesz szüksége , akkor az ki is fogja járni, 

hogy ez megtörténjen. Nem a szülő választja a gyermekét, hanem a gyermek a 

szülőjét! Ne törekedj arra, hogy téged válasszon valaki! Arra törekedj, hogy Én tudjak 

zavartalanul benned élni. A gyermekáldás akkor jó, ha következmény! Akkor 

következmény, ha az Én áldásom a legfontosabb! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1415. ÁLMAIMRÓL 

Kérdező: 

Álmaimra kérek magyarázatot! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Írod, hogy minden éjjel álmodsz, s ezeket az álmokat le is szoktad írni. 

Részemről az teljes képtelenség, hogy álomfejtőként álljak rendelkezésére 

azoknak, akik álmaikról beszámolnak Nekem. Csak olyan álmokat szoktam 

megfejteni, magyarázni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki az egész életét 

beállítsa olyan döntés irányában, amelyre az álmok figyelmeztették. 

A te éjjelente megjelenő álmaidat neked kell úgy felhasználnod, hogy azok az 

elinduló napon erőforrásai legyenek szereteted kiáradásának. Nincsenek abban semmi 

titokzatosságok! Arról van szó bennük, hogy te is, mint minden ember, nem csak 

tudatos életet élsz, hanem van neked is olyan tudatalatti részed, amelyben 

feldolgozódnak vágyaid, a napi hatások, és mindaz, ami kell ahhoz, hogy idegileg ne 

menjen tönkre idő előtt valaki. 

Jó, ha figyelsz álmaidra, de lényegében neked kell azokat megfejtened. Neked 

elsősorban nem mankóra van szükséged, hanem arra, hogy felelősséget merj vállalni 

magadért. Neked irányító szereped is van életedben, s ezt nem ruházhatod át másra! Az 

önbizalom nem gőg, hanem olyan alap, amely vállalni tudja a felelősségteljes életet! 

Nagyon szeretlek, és bízom abban, hogy ez a szeretetem visszhangra talál benned! 

Olyan visszhangra, amely a tudattalanodból is hangzik feléd! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1416. HOGYAN VISELKEDJEM ÉLETTÁRSAMMAL? 

Kérdező: 

1. Élettársam nem akarja elvállalni a gyermekét. 

2. Sok nehézséget vállaltam gyermekemért. 

3. Ha társam újra meggondolja magát, fogadjam el őt? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Az a sötétség, ami gyermeked apjában és az ő anyjában van, nem határozhat 

meg téged! Csak Én határozhatlak meg téged, mert csak Én értelek meg, és Én képes 

vagyok boldoggá tenni azt, aki Értem, az ÉLETÉRT szenvedést vállal! 

2. Azokat a nehézségeket, amelyeket vállaltál, Értem tetted, és Engem nem lehet 

nagylelkűségben felülmúlni! Bennem nem fogsz csalódni soha! Te az ÖRÖKÉLET 

gyermeke vagy! 

Öröktől fogva szerettelek és szeretni is foglak azért, mert nem akarsz Ellenem 

tenni! Jól tudod, hogy senki nem lehet boldog olyan lépés következtében, ami nem az 

Én áldásomat hordozza! Szerencsétlen társad hiába megy Tibetbe vagy bárhová! Egyre 

nyomorúságosabb élettér vár rá! Ha hiszi, ha nem, majd meg fogja tapasztalni, hogy 

mit jelent a Sátán rabszolgájának lenni! Te irigylésre méltó vagy a legnagyobb 

nehézséged közepette is, míg ő sajnálatra méltó, bármennyire ajnározza őt eredeti 

családjának bármely tagja! 

Te felajánlottad magadat Nekem! Ezt Én elfogadtam! Örömmel fogadtam el, mert 

tudom, hogy a legjobbat tetted, ami a te helyzetedben most tehető volt. 

3. Jól vigyázz! Az, aki képes megöletni saját gyermekét, az minden rosszra képes! 

Veled szemben is, Velem szemben is! Ő sokkal szerencsétlenebb, semhogy fölfogná, 

mennyire ellene van saját boldogságának! Az ilyen menekülőben lévő léleknek nagyon 

össze kell törnie magát sok-sok életen keresztül, amíg szóba tud állni érdemben 

önmagával! 

Ha vissza akarná könyörögni magát, nagyon meg kell gondolnod, hogy vállalod-e 

őt, őt, aki téged és saját gyermekét olyan viharoknak tett ki felelőtlenül, amilyeneknek 

kitett benneteket! 

Tudnod kell, hogy egy gyermeknek szeretetre van szüksége, és nem egy rossz, 

önző, csak a maga pillanatnyi mulandó érdekeit szem előtt tartó apára! 

De tudnod kell azt is, hogy mindig meg kell bocsátani annak, aki bűnbánatot tart! 

Tehát megfelelő feltételek mellett fogadható csak vissza az, aki még saját 

gyermekének megölésére is képes volt! 

Nagyon szeretlek, s ezért kérlek, légy nagyon óvatos és körültekintő, hogy az a 

rövid kis élet, amely még rátok vár, arra legyen jó, hogy megszerezze, biztosítsa 

számotokra a boldog örökéletet! 

Megáldalak SZERETETEM és ERŐM LELKÉVEL!  « 

1417. EGYHÁZON KERESZTÜL JÉZUSHOZ? 

Kérdező: 

1. Beteg gyermekünkkel miért nem tudunk előbbre jutni? 

2. Hogyan közeledjem Jézushoz az egyházon keresztül? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amikor valaki valamiről nem tehet, arról tudnia kell, hogy nem az eseményben 

van a probléma megoldása, hanem a hozzáállásban. 



A földi élet eseményei nem esnek kívül Isten gondviselő szeretetén, csupán arról 

van szó, hogy a testtel korlátozott belátás nem teszi lehetővé azt, hogy világosság járja 

át a homályban, illetve sötétben lévő részeket. Tömören így mondhatom: Vagy hisz 

valaki a gondviselésben, vagy nem. E mondatban e szó, hit, és e szó, gondviselés, 

különböző méretű, súlyú lehet. 

Enyéimet gyakran dorgáltam azért, mert nem hittek eléggé. Tehát nektek 

módotokban áll növelni saját hiteteket. A gondviselés valóságának rálátásában, 

kiterjedésében pedig a kérő ima áll rendelkezésetekre. Igen! Istennek szüksége van 

kérő imáitokra, mert így válik Számára lehetővé, hogy tanúságot tegyen arról, 

mennyire visel rátok gondot! 

Beteg gyermeketekkel kapcsolatban már így is sokat jutottatok előbbre. De ti is 

úgy vagytok, mint az, aki vonaton utazik. Nem érzékeli, hogy halad előre, csak akkor, 

ha kinéz az ablakon. De akkor sem saját haladását érzékeli, hanem azt, hogy hogyan 

rohannak a fák, rétek. Ha kitekintesz, visszanézel, akkor láthatod, mennyire járta át a 

gondviselő isteni szeretet – beteg gyermeketek által – életedet. Az örök- élet 

elfogadása nélkül semmit nem ért meg a testbezárt szellem, tehát az ember! 

Kérned kell saját és gyermeked őrangyalát, hogy azok az ártó erők, amelyeknek 

gyermeked időnként hatása alá kerül, gyengüljenek, szűnjenek meg működni, magatok 

és gyermeketek lelki fejlődése érdekében. Az angyalok sokkal többet tehetnek értetek, 

ha kéritek őket, mint akkor, ha nem kéritek őket. 

2. Ami pedig az egyházon keresztül történő Hozzám közeledést illeti, megadok egy 

címet, ahol kaphatsz elirányítást, segítséget ennek érdekében. Íme: Kőszegi házaspár: 

Tamás és Melinda, Pécs; Aidinger J. u. 17. sz. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1418. VALLÁSOSKODÁSRÓL ÉS MÉG SOK-SOK PROBLÉMÁRÓL 

Kérdező: 

1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában legyenek Jézus 

tanításával? 

2. Miért van az, hogy egyik egyház nem esketi meg az elváltakat, a másik pedig megesketi? 

Miért van gyónás? 

3. Kell-e búcsúhelyeket látogatni? 

4. Csak Jézus adhat benső békét, nyugalmat? 

5. Miért nem tanulnak az emberek a templomi prédikációkból? 

6. Mikor van valakin Isten áldása? 

7. Miért zavar a tömeg a templomban? 

8. Mi a szeretet? 

9. Mikor kell segíteni valakin? 

És még több, összesen huszonkét kérdés. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Ha átgondolod az eddig megjelent mind a 12 HANG-könyvet, akkor bőséges 

választ találsz minden kérdésedre. 

Most, ismételve Magamat, röviden válaszolok, de nem külön-külön, mert akkor 

hiányolhatnád az általad leírt többi, még tizenhárom kérdésedet is. 

A gyökérprobléma az, hogy nem ti tanítjátok gyermekeiteket hittanra! A papoknak 

csak azt szabadna vállalni, hogy a felnőttek által felmerülő kérdéseitekkel 

foglalkozzanak. Ha ez volna a gyakorlat, akkor tudnátok, hogy miért kell templomban 

esküdni, azt is tudnátok, hogy a búcsúhelyek mire valók, azt pedig főleg át tudnátok 

élni, hogy mit jelentenek e szavak: „Békét adok nektek. Nem amint a világ adja, adom 

Én nektek!” Igen, mert annak van szívbékéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik, s 

annak van világbékéje, aki megadásra készteti embertársát. 

Gyermekem! A templom elsősorban nem az imádság helye! Otthon is 

imádkozhatsz! A templom azért van, hogy közös szertartásokon vegyenek részt azok,  

akik ezt igénylik. 

Azt is tudnod kell, hogy a szeretet: Isten! Az emberben pedig a jóakarat! 

Mindenkin segíteni akar az, akiben szeretet él. De csak azokat tudja segíteni, akik 

felé erre lehetősége van! 

Mindenkinek meg kell tennie azt, amit megtehet! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, de ez nem jelenti azt, hogy helyetted, csak 

azt, hogy veled teszem azt, amit jónak látsz! Amit nem tudsz Velem sem megtenni, azt 

ne lásd jónak a magad számára, mert Velem minden megtehető, ami hasznodra válik! 

Csak magadért felelsz, és az a fájdalom, amit magadban érzel, ha látod másokban a 

hibákat, az Én fájdalmam is, s így már kitüntetésnek veheted! 

Azzal fejezem be, amivel kezdtem. Ha elolvasod az eddig megjelent 12 HANG-

könyvet, akkor minden kérdésedre választ találsz bennük. Amíg nem olvasod el, addig 

hiába is válaszolnék egy-egy kérdésedre, mert azok újabb kérdéssorozatot indítanának 

el benned. A Bennem megnyugvás feltétele nem az, hogy valaki mindig tudjon 

kérdezni, hanem az, hogy új ember legyen, aki képes mindent másképpen látni, mint 

eddig. Azért íratom médiumommal e könyveket, hogy ez megvalósuljon életetekben. 

Megáldalak a SZELLEMI GAZDAGSÁG LELKÉVEL!  « 

1419. RÓZSAFÜZÉRRŐL, MÁRIÁRÓL 

Kérdező: 

1. Férjem szentségek nélkül halt meg. Imádkozzam érte? 

2. A Szűzanya nem unja a sok rózsafüzért? 

3. Ha egyedül vagyok, akkor is ott van Jézus? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Férjed halála neki is, neked is lelked javára vált. Az a harag, amely benne volt, 

nem Ellenem irányult! Túl nagy volt benne az igazságérzet, és úgy érezte, nem lenne 

igazságos, ha felszámolná magában a haragot. 



Legtöbb ember nem éli azt meg, hogy a szívében lévő haraggal saját magának okoz 

szenvedést. Legtöbb ember úgy érzi, hogy amikor szenved, akkor igazságtalanul 

szenved. A halál után aztán mindent másképpen látnak! 

Azt jól teszed, ha imádkozol férjedért, mert ezzel magadnak is használsz! 

2. Rózsafüzért nem Anyám miatt kell imádkoznotok, hanem magatok miatt! Az 

üdvözlégyek olyanok, mint egy képkeret. A benne foglalt hittitok pedig az a kép, 

amelyre gondoltok, amíg az üdvözlé-gyeket mondjátok. Tehát nektek van szükségetek 

erre. 

3. Valamikor ezt mondtam: „Aki szeret Engem, azt az Atyám is szeretni fogja, 

hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála (János 14:23)!” Tehát te nem vagy soha 

egyedül! Van olyan megjelenési formám is, amit te említesz, vagyis olyan, hogy ott 

vagyok, ahol nevemben jöttök össze, de van olyan is, mint az előbb említettem, hogy 

benned élek! Még akkor is figyelek rád, ha nem szólsz Hozzám, hát hogyne figyelnék 

rád, ha megszólítasz, és beszélsz Hozzám! 

Nagyon szeretlek. Ezért nemcsak tudok rólad, de benned is élek! Hidd el, ez 

valóságos jelenlétem! Lelkiismereteden keresztül mindig Én szólok hozzád! Imáid 

pedig arra késztetnek, hogy megosszam veled szívem békéjét! 

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!  « 

1420. JÓL HIRDETEM JÉZUST? 

Kérdező: 

1. Hirdetem, hogy Jézus él, és lent van a Földön. 

2. Szentlélek és Jézus segítségével gyógyítok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Első mondatod félreérthető! Valóban lent vagyok a Földön, mert amit egynek 

tesztek a rászorulók közül, azt Nekem teszitek (Máté 25:38-40 és 44-45)! De ott 

vagyok mindazokban is, akik szeretnek Engem (János 14:23)! Azért tartom fontosnak 

a pontos fogalmazást, mert ma sokan abban a tévhitben élnek, hogy Nekem újra meg 

kell testesülnöm úgy, mint tettem vagy kétezer évvel ezelőtt. Nem! Úgy elég volt 

egyszer. Tanításom annyira teljes volt akkor, hogy annál teljesebb már nem lehet! 

Akkor is, ma is igaz, hogy aki hisz, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik (Márk 16:16)! 

Nincs itt értelme semmiféle mellébeszélésnek. Mondhatjátok, hogy e szövegrész 

csupán betoldás. Akkor is igaz! 

2. Velem, Lelkemmel az gyógyít helyesen, aki gondolkodás-átalakításra szólítja fel 

a betegeket! Önmagában sem az egészség, sem a betegség nem értékelhető. 

Egészséges és beteg között lényegében a különbség csak annyi, hogy másképpen 

felelős mindegyik önmagáért. A döntő mindig a szív jósága, tisztasága, és a nyitottság 

arra, hogy az Én tanításom szerint kezdjétek átalakítani gondolkodásotokat! 

Még valamit! A Hozzám intézett kérdéseitekre adott válaszaimat annyiban teszem 

közkinccsé, amennyiben látom, hogy mások is gazdagodhatnak általuk. Arra mindig 



vigyázok, hogy ismeretlenségben maradjon az, aki kérdez. Természetesen csúszhat 

ebbe is hiba, mert médiumom is gyarló ember, de semmiképpen sem leszek indiszkrét 

soha! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1421. NEM TALÁLOM A HELYEMET 

Kérdező: 

Hogyan találom meg igazi helyemet a világban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha valakiben Én megtalálom a helyemet, akkor ő már a helyén van! Akkor találom 

meg helyemet nálad, ha reggeli imáidban megbeszéled Velem, hogy mit és hogyan kell 

tenned az elinduló napon, majd este, visszagondolva a napra, újra lehetőséget adsz 

magadnak arra, hogy lélekben Hozzám fordulva számot adj magadnak, Nekem az 

elmúlt napról. Ez az egyik nélkülözhetetlenül fontos elhatározás és megvalósítás. 

A másik, mely talán még ennél is fontosabb, az az, hogy tanulmányozd 

tanításomat, amelyet az evangéliumokban és az Ap.csel. elején megtalálhatsz, s 

ezekhez igazítsd gondolkodásodat. Igen. Gondolkodás-átalakítás nélkül nincs, nem 

lehet olyan élet-átalakítás, amely helyet biztosíthatna Nekem lelkedben. Ennek 

következtében te is csak így találhatod meg helyedet a világban. Csak akkor tartozunk 

egymáshoz, ha a világban ugyanazon a helyen vagyunk! 

Nagyon szeretlek! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1422. HÁZASSÁGUNKRÓL 

Kérdező: 

1. Házasságunkról mondj véleményt! 

2. Hogyan szerethetnélek Téged jobban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A házasságot nem lehet egy olyan kötélhez hasonlítani, amely ha elszakad, 

akkor mindkét része külön van. A házasság olyan kapcsolat, mint az Én kapcsolatom 

veletek. Ha ti megszakítjátok Velem a kapcsolatot, Én akkor is hű maradok hozzátok! 

E téren kettőnk között azonban van egy nagy különbség. Ha téged lelkileg elhagyott a 

házastársad, neked addig kell tovább tartanod a kapcsolatot hűségben, amíg nem jön 

valaki az életedbe, akiről azt látod, hogy segíteni tudna Hozzám téged. Ekkor már a 

másik fél hűtlenségének tudomásulvétele, és tudomásulvétele annak, hogy segítséget 

kaptál Felém, lehetővé teszi számodra az Irántam való hűséged megélését azzal, aki 

szintén Hozzám akar közelebb jutni általad. 



A kat. egyház nem a válást nem fogadja el, hanem nem látja annak bizonyítását, 

amiről az előbb szóltam. Ezért az u.n. második házasságkötést nem engedélyezi úgy, 

mint az elsőt. Kétségtelen, hogy egy intézmény nem tud olyan rugalmas, bölcs lenni, 

mint a bennetek élő Lelkem! Minden intézmény inkább abroncs, mint éltető erő! Ezért 

nem tartom szerencsésnek azt a megfogalmazást, mely szerint az egyházon keresztül 

kell eljutni Hozzám. Jobbnak tartom ennek fordítottját. Általam eljutni az egyházhoz! 

Ez nem degradál Engem eszközzé! Nem, mert nem a keretet kell előbb megcsinálni, s 

hozzá igazítani a leendő képet, hanem az a normális, ha előbb a művész elkészíti a 

képet, és a képet viszik el a képkeretezőhöz. E hasonlatnál maradva tudnod kell, hogy 

csak a Földön van szükség keretre. Valójában minden keretet szétfeszít az Én Lelkem 

szabadsága! Ezért kerültök olyan helyzetbe, mint Én voltam, ezért lesz azonos a 

sorsunk. Akik a keretre teszik a hangsúlyt, azok soha nem fogják tudni elviselni a 

tartalom szabadságát! Hitvallások nélküli élet csak a mennyek országában van! 

2. Az eddig megjelent 12 HANG-könyv mind erről beszél! 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1423. ÁTOK ALATT VAGYOK? 

Kérdező: 

1. Kezességet vállaltam, majd bíróságra került a dolog. 

2. Üzleti ügyeimen mintha átok lenne. 

3. Reflexológiával foglalkozom. Szeretnék segíteni a betegeken. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Bírósági ügyekkel egyáltalán nem foglalkozom. 

2. Nekem is voltak üzleti ügyeim, mikor ács voltam. Volt, amikor jól ment az üzlet, 

és volt, amikor nem ment jól. Az üzlet az ilyen! Nincs azon átok. Egyszerűen az 

emberek igénye változó, s amire ma igény van, az holnap esetleg már eladhatatlan. Egy 

vérbeli üzletember ezért több pákát tart a tűzben. De a vérbeli üzletember sem lehet 

sikeres mindig. Rizikómentes élet csak az örökké tartó értékek világában van! 

3. Ami pedig a reflexológiát illeti, arról tudnod kell, hogy a betegség is lehet áldás! 

Nem kevés azoknak a száma, akik soha nem jutottak volna el Hozzám, ha nem lettek 

volna betegek. Sajnos a legtöbb meggyógyult egy idő múlva elfelejti azt, hogy az 

egészség az felelősséget is jelent. Aki gyógyít, annak erre nagy hangsúlyt kellene 

tennie, és ezt nagyon kellene hirdetnie a betegeknek. Jobb betegen üdvözülni, mint 

egészségesen elkárhozni! De a legjobb egészségesen üdvözülni, és a legrosszabb 

betegen elkárhozni! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



1424. MI A TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Valóban megbocsátott nekem Isten? 

2. Mi a teendőm? 

3. Hogyan lehetek emberhalász? 

4. Doktoráljak-e a teológián? 

5. Hogyan értékeljem a diakonátust? 

6. A papsággal kapcsolatban jól gondolkodom-e? 

7. Érdekel a politika. Van ott szerepem? 

8. Mi a magyarság szerepe a jövőben? 

9. Mire választottál ki? 

10. Nem lehet gyermekem: meggyógyulok valaha? 

11. Testvérem beteg. Üzenj neki! 

12. Bizonytalanul léptem házasságra. 

13. Munkahely-változásomat te akartad? Miért? 

14. Ki a nagy Ő számomra? 

15. Mit tegyek egy munkatársamért? 

16. Nem értem a reinkarnációt. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az Istenről kialakított képeden változtatnod kell! Az igaz Istennek nem lehet 

ártani, nem lehet megsérteni, és ebből következik, hogy nem is kell, nem is lehet 

kiengesztelni! Fájdalmat lehet okozni Istennek, de ez olyan, mint amikor egy gyermek 

fájdalmat okoz szüleinek azzal, hogy saját magának rosszat tesz! 

A bűnbocsánat olyan, mint az érem egyik oldala. A másik oldala pedig a bűnbánat. 

E kettő elválaszthatatlan. De ez gyakorlatilag nem Istennel, hanem saját 

boldogságotokkal van egybekötve! Istent lehetne így is hívni: A MEGBOCSÁTÓ, 

mert ez csakúgy lényege, mint az IRGALOM! 

Egy hasonlat: Csak fehér szín van! Ha ez áthalad bizonyos közegen, akkor a 

szivárvány színeire bomlik. Csak SZERETET-ISTEN van, ha Ő kapcsolatba kerül 

veletek, akkor nevezhető MEGBOCSÁTÓNAK, IRGALMAZÓNAK, de mondható 

BÜNTETŐ ISTENNEK is olyan értelemben, hogy ő nem oka, de FELTÉTELE 

boldogtalanságotoknak. Amint a fal feltétele annak, hogy összetöri magát rajta valaki. 

Mivel feltétel, ezért bajt okoz, ha nem arra használod, amire való. Így van ez a benned 

lévő ÉLETTEL, SZERETETTEL is. Ha ezeket szétroncsolod, akkor ezekkel együtt 

magadat roncsolod szét! 

2. Reggeli imáidban elmondom, hogy mi a teendőd, ha párbeszéd-imában 

megkérdezed Tőlem. Az elv ez: át kell alakítanod gondolkodásodat! 

3. Először cselekedettel (gyakorlati szeretettel), utána szóval lehet csak Hozzám 

segíteni másokat! 



4. A doktorálás se jobbá, se rosszabbá nem tesz senkit. Ha nyugodt vagy 

atekintetben, hogy idődet ennél jobbra nem tudod felhasználni, akkor tanulj a 

vizsgákra. Tanulnod mindenképpen kell! Éspedig Engem kell tanulnod. A teológián 

általában nem Engem, hanem Rólam tanítanak! Nagy különbség van a kettő között! 

Minden teológián Rólam tanítanak, s mindig marják egymást. Ahol Engem tanul 

valaki, ott nincs hitvallás, és ennek következtében életodaadás, szeretet van! 

5. A diakonátus talentum, lehetőség arra, hogy kamatoztasd általa az Engem 

tanítást! 

6. A mostani értelemben vett papságra nincs szükség! Gondolod, engedném 

elöregedni, kihalni a papságot, ha szükség lenne rá olyan értelemben, hogy a 

templomfönntartó és szentségkiszolgáltató vállalat üzemeljen? 

7. Semmit nem tettem azért, hogy körülöttem az élet megváltozzék! Nekem csak 

arra volt és van gondom, hogy segítsek azoknak, akik önmaguk akarnak megváltozni. 

A politikai játékszabályok idegenek Tőlem! 

8. Mióta a Földre jöttem, nincs nemzet, amely különös szerepet hordozhatna. Ezt 

így fejeztem ki: „Tegyetek tanítványommá minden népet!” Velem az Isten valóságos 

országa érkezett el. S ebben nincs értelme annak, hogy valaki magyar, vagy ukrán, 

vagy német! 

9. Téged is a szeretni tanításra választottalak ki. Magad is tudod, hogy ennek 

feltétlen feltétele az, hogy Lelkem, aki a kapcsolat lelke, és soha nem az elhagyásé, 

segítsen neked abban, hogy megtérj, s így általad is szebb legyen a világ. De ne feledd! 

A világ ott kezdődik, ahol, akivel te élsz, és nem ott, ahol, akivel szeretnél élni! 

10. Nem a szülő választja gyermekét, hanem az a szellem, aki számára fontos, 

hogy leszülessék a Földre, ő választja szüleit. Bár van olyan, hogy nem ő, hanem 

mások választanak helyette, mivel ő annyira alkalmatlan e választásra. Nem érdemes 

erőltetni a gyermekáldást! 

11. Sokszor és sokféleképpen üzenek testvérednek. Nem tehetek róla, ha nem 

hallja meg! 

12. Az nem baj, ha bizonytalanul léptél házasságba. Számodra az is 

bizonytalanságot okozott volna, ha nem lépsz házasságra. Ami fontos számodra most, 

az az, hogy most már ne légy bizonytalan Bennem, aki kapocs vagyok köztetek! Ne 

magadon kívül keress! Keress magadban, és találj meg házastársadban! 

13. Minden munkahely alkalmas a boldogításra, és mindegyiket lehet 

békétlenségre is használni. A körülmény tükör! Nem lesz senki se jobb, se szebb attól, 

ha cserélgeti a tükröt. Ami éppen van, abban kell helyes önismeretre jutnod! 

14. A feleséged a nagy Ő! Ha nem érte válsz áldozattá, akkor menekülsz, és 

önbecsapásban élsz! Csak aki elveszíti életét, az nyeri azt meg! Más dolog az, ha ő 

elhagy! Akkor ő lesz boldogtalan a halála óráján. Mert a halál órája a legfontosabb! 

Mindent e szemüvegen keresztül tudtok helyesen látni! 

15. Meg kell tanulnod elsősorban feladatokban gondolkodni, és nem 

személyekben! 



16. Elég, ha a reinkarnációról annyit tudsz, hogy ennek elfogadása nem teszi 

könnyebbé a mostani földi életét senkinek. Csupán értelmesebbé! Tudnod kell, hogy 

múlt már nincs, és a jövő még nincs. Ezek csak a tudatodban léteznek! Ezért te is 

éppen úgy, mint Én, az vagy, aki vagy! A jelen megszentelése az egyetlen fontos dolog 

a Földön! Minden más illúzió! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1425. EGY ÁLMOMRÓL 

Kérdező: 

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. 

2. Álmaimban sokat repültem. Ma már nem jellemzőek rám. 

3. Feldühített egy pap a negatív ítéleteivel. 

4. Tenyerem alapján tragikus végem lesz. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Álmod nem más, mint a te tudatalatti világodnak sokszínű gazdagsága, mely azt 

érzékelteti, hogy konfliktushelyzetekben olyan irányító szereped van, amely 

győzelemre segíti az ésszerűséget a romboló erőkkel szemben. 

Földre jöttöddel olyan természetet öltöttél magadra, mely nagyszerű kiegyenlítő 

rendszert hordoz azokban a mélyebb pszichikai rétegekben, amelyekben az Általam 

megszentelt rendező elv működik. Vagyis nálad legtöbbször az „aludjunk rá egyet” 

átlagon felüli eredménnyel járna! 

2. Nem csupán szíved okozta a sok „éjjeli repülést”, hanem az is, hogy gyakran 

vágyaidban, szándékvilágodban a „fellegekben” jártál! 

3. A papok nemcsak kétezer évvel ezelőtt feszítettek fel Engem! Ezt teszik ma is 

legtöbben közülük. Ennek oka az, hogy szerepük által elembertelenednek. Szerepük az 

lenne, hogy érzékelhető jelei legyenek a Földön túli élet valóságának. Ehelyett, részben 

a szerep magas méltósága miatt is, tudathasadásos állapotba kerülnek. Mondják azt az 

Én nevemben, aminek ellenkezőjét teszik. Szeretetet mondanak, s méltóságot 

hordanak! Szolgálatról beszélnek, s igénylik a lelkek feletti uralkodást! Ne vegyétek át 

stílusukat! 

Szerepüket Magam is tudomásul vettem, és nem beszéltem le senkit arról, hogy 

kapcsolatba kerüljön a papokkal, de Én csak negatív következményekről tudtam 

beszámolni, ha velük kapcsolatba kellett kerülnöm. Igaz, feltámadásom és 

mennybemenetelem után közülük is többen megtértek. De ez mindig ritka jelenség volt 

a történelemben. Szentjeitek közül assisi Ferenc közelített meg Engem legjobban. De ő 

nem is szenteltette fel magát pappá! Ma is van olyan, aki belátja, csak akkor tud 

Engem követni, ha lemond a papi méltóságról. 

4. Imádkozz mindennap a jó halál kegyelméért! Angyalaim képesek biztosítani ezt 

neked, ha kéred őket! Az ő szerepüknek ilyen megvalósulása a te imáidhoz van kötve! 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 



1426. PAPOKRÓL, MÁRIÁRÓL 

Kérdező: 

1. Hittant tanítok, és református könyveket is olvasok. 

2. Egy „próféta” nagyon megvetően beszélt a papokról. 

3. Egy másik pedig Máriáról szólt megvetéssel. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon jó könyveket olvasol! Nem az a lényeg, hogy milyen hitvallásban él 

valaki, hanem az, hogy mennyire veszi komolyan a gyakorlati életben a Velem való 

kapcsolatot, és mennyi  áldozatot képes vállalni azért, hogy az Én szeretetem benne 

életté váljék! Ez a lényeg! Nem a szertartások és hitvallások, hanem a magatartások és 

tanúságtevések azok, amiket Én várok tőletek! 

2. Annak, aki szidja az egyházadat, a papokat, sajnos, gyakran igaza van, de 

tudomására kell hoznod, hogy a fát nem az árnyékáról, hanem a gyümölcseiről lehet 

megismerni. A te egyházad kétezer éves, tehát a nagy fának nagy az árnyéka is, de 

gyümölcsei a szentek! 

Drága Gyermekem! Sajnos, szinte minden felekezet a másik felekezet hibáiból él! 

Te ne állj be ezek sorába! Ne bántsd a papokat, de ne is védd! Te Velem törődj, és erre 

tanítsd azokat is, akiket tanítasz. Ne tanítsd őket sem dicsőíteni, sem gyalázni a 

papokat. 

Ha a papok tiszteletét akarod hittanosaidba beleplántálni, rosszat teszel, mert ha 

ezeknek a gyerekeknek megjön az eszük, rájönnek, hogy becsaptad őket. A 

gyerekeknek tudniuk kell, hogy Én vagyok a megoldás, és nem a papok! 

Kivétel nélkül minden felekezetben vannak jó és nem jó vezetők. Ne a vezetőkkel 

foglalkozzatok. Velem foglalkozzatok, és Engem fogadjatok el ÚT-nak! Az a gyanúm, 

hogyha ezt nem teszed okosan, akkor hamarosan el fognak köszönni tőled a papok. 

Igen, mert ők nem fogadnak el engem ÚT-nak. Szinte egyik sem veszi komolyan az 

ellenségszeretetet, az életelvesztést, az erő-nemalkalmazást, a kicsiséget, a 

kiszolgáltatottságot, a szegénységet! 

3. Mária nem azáltal lett nagy, hogy engedelmes volt, hanem azáltal, hogy alázatos 

volt. Az engedelmesség: butaság! Az engedelmesség a kaszárnyák világa! 

Engedelmeskedni annyit jelent, hogy nem gondolkodni! Felelősséget nem vállalni. 

Embertelenné válni azért, hogy más ember istentelenné váljék, vagyis, hogy uralkodni 

tudjon. Anyám nem ilyen volt! 

Én soha nem kívántam enyéimtől engedelmességet! Az kívántam, hogy 

hallgassatok Rám! Ez egészen más, mint az engedelmeskedtetés. Aki hallgat Rám, az 

csak azáltal tudja ezt tenni, hogy használja az eszét. Aki engedelmeskedik, az csak 

azáltal tudja ezt tenni, hogy nem használja az eszét! Anyám nagyon is használta az 

eszét. Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor Anyámmal kapcsolatban ezt olvasod: 

„Mária szívébe véste e szavakat és el-elgondolkodott rajta!” 



Engedelmeskedés csak az uralkodás világában van! A szeretet, a szolgálat 

világában a másokra, másikra hallgatás van! 

Alázatos az, aki vállal minden gyalázatot a felismert jó, igaz érdekében, s 

ugyanakkor nyitott mindig a jobb felé. De jobb csak az lehet számára, ami egyben 

értelmes is. Anyám ilyen! 

Drága Gyermekem! Leveledben még említetted a szombat megszentelését és a 

bemerítkezést. 

Az nem lényeg, hogy egy napnak mi a neve. A lényeg az, hogy a hét napból 

egyiket a nyugalom napjának éljétek meg, mint Isten kívánságát, mely a ti érdeketeket 

szolgálja. A ti szabbatotok a vasárnap! 

A bemerítkezéssel kapcsolatban pedig képtelenség azt gondolni, hogy a víz 

mennyisége döntő lehetne, mikor arról van szó, hogy ki szeret Engem és ki nem szeret 

Engem. Aki március 15-én nemzeti színű ruhába öltözik, nem lesz nagyobb magyar 

annál, aki egy szerény kokárdát tűz csupán a gomblyukába! A szombat és a 

bemerítkezés hangsúlyozása olyan hitvallásra vezethető vissza, amely sokkal jobban 

lehet gyűlölet forrása, mint a szeretet növekedésének eszköze. Bizonyos szinten a 

nagyvonalúság hiánya olyan konokságot eredményez, amely képes szétmarni, 

tüskékkel borítani a szeretet rózsaláncát. Jól teszed, ha tartózkodsz az ilyen 

emberektől! 

Megáldalak az OKOSSÁG és ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1427. SZERETNÉK JOBBAN FEJLŐDNI LELKILEG! 

Kérdező: 

1. Lelki fejlődésem érdekében mit kell tennem? 

2. Életem hogyan tudom harmonizálni? 

3. Hogyan tudnék megszabadulni gonoszságaimtól? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ima, böjt és tanulás. Főleg a tanulás fontos, mert Én már kétezer évvel ezelőtt 

arra szólítottalak föl benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ez pedig csak 

akkor megy, ha vállaljátok azt, hogy tanítványaim legyetek. Tanítványnak pedig csak 

az mondhatja magát, aki rendszeresen tanul. 

A legjobb tankönyv a négy evangélium és az Ap. csel. első fejezete. A HANG-

könyvek is nagyon nagy segítséget adnak annak, aki fejlődni akar lelkileg! 

2. Meg kell találnod azt a baráti kört, ahol az Én nevemben jöttök össze 

rendszeresen, hogy tanítani és segíteni tudjalak benneteket egymáson keresztül. 

3. Minél jobban tudatosítod magadban, hogy az Enyém vagy, annál jobban tudod 

igénybe venni az Én erőmet. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



1428. BIBLIÁRÓL, ISTEN MAGATARTÁSÁRÓL 

Kérdező: 

1. A Bibliában nem tudok eligazodni. 

2. Félek, nem tudok megfelelni Istennek. 

3. Honnan van a rossz? Miért engedi ezt Isten? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Bibliában nagyon könnyű eligazodni. Minden Bibliának van 

tartalomjegyzéke, és abban pontosan megtalálod az evangéliumok helyét. Máté, Márk, 

Lukács és János evangéliumaihoz bárki hozzá tud jutni, ha akar! 

2. Aki fél, az önmagára akar építeni, és mivel ismeri önmagát, hát előre tudja, hogy 

építménye nem fog sziklán állni. De aki tudja azt, hogy Én a SZERETET vagyok, az 

azt is tudja, hogy értelmetlen gondolat Tőlem félni. Hogy félhetne valaki attól, akiről 

tudja, hogy mindig csak jót kap tőle? 

Én nem azért szeretlek téged, mert te jó vagy, mert te megfelelsz Nekem, hanem 

azért, mert Én jó vagyok, és az Én jóságom olyan, hogy azokat is szeretem, akik 

igyekeznek megfelelni Nekem, és azokat is, akik nem törekszenek erre. 

Nem Miattam kell jónak lennetek, hanem azért, mert csak akkor lesz szívetekben 

béke, öröm, boldogság! Én sem azért vagyok végtelenül boldog, mert nekem 

megfelelnek teremtményeim, hanem azért, mert Én szeretek mindenkit. Te sem azáltal 

leszel boldog, hogy Én szeretlek, hanem azáltal, hogy te igyekszel jót tenni 

mindenkinek. 

3. A rossz a jónak a hiánya! Isten azért engedi meg e hiányt, tehát azt, hogy a 

Szeretet ellen tegyetek, mert csak így vagytok képesek arra, hogy a jót tegyétek. 

Erkölcsi jót, tehát olyan jót, ami boldogít, csak szabadon lehet tenni. E szabadsággal 

viszont együtt jár, hogy lehet a jót nem tenni is. 

Elégedj meg azzal, hogy minden, még a legnagyobb rossz is, javára válik annak, 

aki szeret Engem. A ti világotokban a legnagyobb rossz az volt, hogy Engem keresztre 

feszítettek! És lám, mennyi jó származik ebből a ti számotokra! Így kaptatok nemcsak 

példát az adás hatalmáról és boldogító voltáról, hanem erőt is arra, hogy erre ti is 

képesek legyetek. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1429. MEGSZÁLLOTTSÁGRÓL 

Kérdező: 

1. Mi a konkrét feladatom? 

2. Van karmikus megszállottság? 

3. Imán kívül mit tehetek enyéimért? 

4. Egyik unokámban nagy, romboló erők vannak. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. „Tegyetek tanítványommá minden népet!” (Máté 28:19). Ez azt jelenti 

számodra, hogy törekedned kell vagy magad köré gyűjteni embereket, vagy olyan 

valaki köré csoportosulni, aki Engem szeret és keres. A tanítvánnyá levés célja a 

tanítvánnyá tevés! 

Ha csak ketten vagy hárman összejöttök nevemben, akkor Én már ott vagyok 

közöttetek (Máté 18:20)! 

Minden imának, böjtnek, tanulásnak az a célja, hogy az Én Titokzatos Testem 

épüljön, szépüljön, és járja át, mint kovász a tésztát, az emberi társadalmakat! 

2. Karmikus megszállottság nem létezik! Aki Hozzám tartozik, annak nagyon 

fontos naponta könyörögni a BÖLCSESSÉG LELKÉÉRT, hogy kezelni tudja azokat a 

kapcsolatait, amelyek meg akarják szüntetni a szeretet jelenlétét. 

Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni, és nem személyekben! Ne 

megjavítani akarj valakit, hanem megjavulni akarj! Minden és mindenki tükör! Amikor 

olyasmivel szembesülsz, amit elviselhetetlennek élsz meg, s körülményedet 

megváltoztatni e téren nem tudod, akkor különösen arra kell koncentrálnod, hogy itt és 

most mi a feladatod, és nem arra, hogy kivel állsz szemben. Tudnod kell, hogy 

nagyobb az, aki benned van, mint aki kívüled van (1. János 4:4)! A feladatot mindig 

belülről kell megkapnod! Feladatod mindig az, ami szíved békéjét meghozza. Az 

természetes, hogy fáj szívednek, ha mások nem akarnak Rám hallgatni. Ez nekem is 

fáj! Ez az Én fájdalmam benned! De ez nem boríthatja fel szíved békéjét. Én nem úgy 

adom békémet, amint a világ, tehát nem úgy, hogy e béke mások megváltozásától 

volna függővé téve! Nem! Az Én békém abból van, hogy Benned élek szenvedve is! 

3. Az ima másodrangú! Elsősorban saját szíved békéjét kell eléjük élned. Ezután 

jöhet az ima! 

4. Erre is válaszoltam lényegében a 2-dik és 3-dik pontban. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1430. MIÉRT HÍV MEGHALT ANYÁM? 

Kérdező: 

1. Mi a feladatom? 

2. Meghalt édesanyám gyakran hív magához. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindenekelőtt föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy nem jó az, ha valaki a 

szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni. Ti nem azért jöttetek a Földre, hogy ne a 

Földön éljetek! Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa vagy 

hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek 

megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az 

álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni. 



Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap valaki. Az 

ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, mint áldozatot, 

elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó! Ez fájdalmas és keserves! Pontosan 

úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen előzmények után most válaszolok 

kérdéseidre. 

1. Nem az a feladatod, hogy gyermekedet fölneveld! Az a feladatod, hogy napra 

készen tanulj meg Rám figyelni, és Tőlem átvenni azt, amit azon a napon tenned kell! 

Amíg személyekben gondolkodsz, és nem feladatokban, addig nem tudlak 

boldoggá tenni! Nem, mert a csalódások útját választod! Az, aki emberre épít, 

feltétlenül csalódni fog. Csalódni fogsz gyermekedben és minden emberben, ha nem 

azt teszed, amit Én kérek tőled, hanem azt, amit gyermeked vagy akárki más igényel. 

Eddig még soha, egyetlen gyermek sem tudta boldogítani szüleit! Ezután sem fogja! A 

Föld nem erre van berendezve! 

2. Amit elöljáróban írtam, azt pontosan azért tettem, hogy ne higgy semmiféle 

szellem megjelenésében! Ha hiszel ezekben, akkor tönkre fogsz menni! Bennem 

higgy! Bennem, aki benned élek, és érted élek benned! Velem kell foglalkoznod, 

Engem kell megélned ott, ahol ketten – hárman összejöttök az Én nevemben (Máté 

18:20)! 

Te az örökkévalóság gyermeke vagy, és nem azért jöttél a Földre, hogy itt 

lehorgonyozz, és itt találd meg életed értelmét. A te hazád a mennyben van! És ez a 

menny pedig már most benned van! Ennek tudomásulvétele a lényeg! Ennek átélése a 

boldogság útja. Valamikor ezt mondtam tanítványaimnak, és ezt mondom most is 

neked: „... annak örüljetek, hogy nevetek be van írva a mennybe (Lukács 10:20)”! 

Megáldalak az ERŐ és a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1431. SZENTMISÉRŐL, GYÓGYÍTÓ OLAJRÓL 

Kérdező: 

1. Meg akarom szerettetni a gyerekekkel a szentmisét. 

2. Miért nem érzem magam jól ott, ahol hitre jutottam? 

3. Használhatok-e gyógyító olajat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Engem akarj megszerettetni, ne a szentmisét a gyermekekkel. A szentmise mit 

sem ér, ha valaki nem ismer Engem! 

Mára a szentmise babonává degradálódott. Olyan erőt tulajdonítotok a 

szentmisének, amilyen erőt annak Isten nem adott! Nem a szentmise bemutatása, nem 

a szentmisén való részvétel teszi Istennek tetszővé azt, aki Istennek tetsző akar lenni! 

Kizárólag a szeretet az, ami növeli Isten előtt a lélek értékét! A szentmise nagyon 

alkalmas eszköz erre. De ESZKÖZ! A szentmise arra való, hogy megismerjétek és 

átéljétek az Utolsó vacsorán és a Golgotán átélt Isten iránti szeretetemet értetek! 



Sajnos, ma már annyi e téren a zavaró körülmény, hogy ugyancsak nagy hit és tisztult 

istenismeret kell ahhoz, hogy ebből kihámozza valaki a lényeget! 

2. Valószínű azért nem érzed jól magad ott, ahol hitre jutottál, mert jól akarod 

érezni magad, és nem azért jársz oda, hogy tanúságot tégy Rólam. Valószínűleg azért 

nem érzed jól magad, mert nem élsz meg fejlődést magadban lelkileg. A hitre jutás és a 

hitben való növekedés nem ugyanaz! Elindulni egy úton és úton is maradni, az nem 

ugyanaz. 

Bizony előfordulhat, sőt gyakran elő is fordul, hogy akik elindítottak Felém, 

később akadályai lesznek annak, hogy Velem egyre mélyebben kapcsolatba kerülj. 

Ennek egyszerű oka az uralomvágy, mely kivétel nélkül minden felekezetben felüti a 

fejét. Ennek egyszerű oka az, hogy minden felekezetben gyarló emberek vannak, akik 

igyekeznek megvalósítani az alá-fölérendelést, mely nemcsak teljesen idegen Tőlem, 

de kifejezetten Ellenemre van (Máté 23:8)! 

3. A gyógyító olajjal kapcsolatban kérdésed félreérthető. Olajat gyógyításra 

természetesen mindenki használhat, de azt az olajat, amelyet a szentkenet alkalmával a 

papok használnak, csak ők használhatják. Diakónus sem használhatja úgy, hogy ezzel 

meg ne sértené egyháza erre vonatkozó előírásait. Ezt neked, mint hitoktatónak, 

ugyancsak tudnod kéne! 

Megáldalak az OKOSSÁG, az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1432. ÉLMÉNYEIMRŐL, ÁLMAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Egy templomi élmény hatására hullottak könnyeim. 

2. Szeretnék újjászületni! 

3. A párbeszéd-imában szépeket mondok magamnak. 

4. Két álmot hozok Eléd. Az egyiknek három főszereplője: Az Oltáriszentség, a Biblia és a 

Kereszt. A másikban egy csodálatos fehér virág szerepelt, amelyet én kaptam. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Fölszabadult érzésed jelent meg könnyeidben. De ez jelezte azt is, hogy 

elkezdődött újjászületésed. Ez nem értelmetlen beszéd, mert az újjászületés pillanat 

műve ugyan, mint a jelen (múlt, jövő csak tudatodban létező valóságok a te számodra), 

de folyamat is, mivel kibontakozó élet. 

2. Az újjászületés olyan hitre jutás, amely érzelmi vágyakat is ébreszt Irántam. 

Tehát nemcsak egy racionális tudomásulvétele az Én szeretetemnek, hanem részben 

megtapasztalása is annak. Aki vágyik az újjászületés után, abban már ez el is 

kezdődött! 

3. A párbeszéd-imában, mikor te szépeket mondasz magadnak, akkor Lelkem 

beszél benned, és erősít arra, hogy ne csak beszélj a szeretetről, hanem tégy tanúságot 

is arról, hogy szeretet az Isten! 



Szeretettel kérlek, ne szerénykedj! Aki önmagát méltatlannak mondja Hozzám, az 

Engem bánt meg ezzel, mivel e gondolata mögött az áll, hogy az Én szeretetem forrása 

nem az Én szívemben van, hanem az ő jótetteiben. Ez bizony teljes félreismerése 

annak, aki VAGYOK! A csupán cselekedetek szintjén mindenki méltatlan Hozzám! 

De pontosan ez az, amit nem szabad központba állítani. Ne te, hanem Én legyek a 

középpontban életedben! Ha az Enyém vagy, akkor nem érdekes az, hogy milyen 

vagy! 

4. Álmaid mind arról tudósítanak, hogy megszületett benned a finom érzés, amely 

vágyat tud ébreszteni arra, hogy használd eszközeimet mostani szereteted, tehát új, 

benső életed növelésére! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1433. GYERMEKPROBLÉMA 

Kérdező: 

Mikor áld meg minket Isten gyermekkel? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A faj- és önfenntartás ösztöne bármilyen erős is valakiben, mégsem lehet cél 

ezeknek kiélése. A CÉL, vagyis amire teremtve van minden ember, a BOLDOGSÁG! 

Az ember alatti világ léte e fenti két ösztön körül forog. Ezért, amikor e két ösztön 

megszűnik létezni, nincs is értelme tovább annak, hogy ezen ösztönök hordozói tovább 

létezzenek! Ezért nincs örök élete az ember alatti világnak! 

Az ember úgy akar birtokolni egy jót, hogy azt soha el ne veszítse! Ha ez nem 

valósulhatna meg, akkor az ember soha nem érhetné el azt, amire Isten teremtette, tehát 

soha nem lehetne boldog! Az ember tehát az ösztön világán túl az örök jó örök 

birtoklására teremtődött, s ennek megszerzéséért jött le a Földre, s ezt viszi magával, 

vagy inkább úgy mondom, hogy EZ viszi magával a halál utáni életbe! 

Nem jó tehát, ha valaki túlságosan fontosnak tartja azt, hogy gyermeke legyen. A 

gyermek csakúgy, mint a gyermektelenség, egyaránt eszköz arra, hogy az örök JÓ 

birtokába jussatok! Még házastárs sem tud boldoggá tenni senkit! Gyermek pedig főleg 

nem! A házastársaknak az lenne a feladata, hogy egymást Hozzám segítsék, Hozzám, 

aki az örök JÓ vagyok számotokra. Sajnos ez is olyan ritka, hogy még ezrelékben sem 

fejezhető ki. A gyermek pedig főleg nem alkalmas boldogításra. 

Ne érts félre! Nem a fajfenntartás ösztöne ellen beszélek, mint ahogy nem beszélek 

az önfenntartás ösztöne ellen sem! Arról van szó mindkettőnél, hogy ha az Isten 

országát keresitek és annak igazságát, akkor mindent megkaptok, amire szükségetek 

van a két ösztönt illetően is (Máté 6:33)! 

Ha valaki nagyon vágyik gyermek után, és meg is tesz mindent, hogy legyen olyan 

szellem, aki őt szülőjéül válassza, célját elérheti, de sok öröme nem lesz benne! Ma 

már vannak olyan orvosi és egyéb praktikák, amelyek szinte kényszerítik egy-egy 

szellem Földre születését. 



Hidd el! Nem jó az, ha valaki engedi, hogy a gyermek utáni vágy eméssze őt, 

ahelyett, hogy az Utánam való vágynak engedne szabad utat! 

Megáldalak benneteket a benső BÉKE LELKÉVEL!  « 

1434. GONDVISELÉSRŐL 

Kérdező: 

1. Máté 6:34 hogyan tud segíteni nekem? 

2. Hogyan szeressem legjobban barátomat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az Újszövetségi Szentírás első könyve Máté evangéliuma. Ha ezt elolvasod, 

akkor meg tudod majd érteni, hogy mit is jelent az, ha arra kérlek benneteket, hogy 

keressétek az Isten országát és az Ő igazságát, és mindent megkaptok hozzá! E 

gondolatot találod Máté 6:33-ban. Amíg valaki nem ezzel foglalkozik, hanem a napi 

gondokkal hagyja magát gyötörni, addig nem hisz igazán az Én gondviselő 

szeretetemben! Ezt fejezi ki Máté 6:34. 

2. Barátodat is csak úgy szeretheted helyesen, ahogy Én szeretem őt. Nincs olyan 

szeretet, amely Tőlem függetlenül is megállná helyét! Barátodat sem szereted 

helyesen, ha azt teszed neki, amit ő jónak lát. Akkor sem szereted helyesen, ha azt 

teszed neki, amit te látsz számára jónak. Akkor szereted helyesen, ha azt teszed neki, 

amit Én látok jónak! Ezért olyan fontos, hogy ismerd meg az Én szeretetemet. Erre a 

legjobb eszköz a Bibliában található négy evangélium, és nagyon jók az eddig 

megjelent HANG-könyvek, mivel ezeket azért írattam le, hogy segítselek benneteket 

helyesen szeretni, hogy segítselek benneteket gondolkodásotok átalakítására az Én ÚT, 

IGAZSÁG, ÉLET valóságom irányában. 

Megáldalak az ÉRTELEM és az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1435. ELVÁLJAK? NE VÁLJAK? 

Kérdező: 

1. Hordozzam tovább körülményeim keresztjét? 

2. Jobban fejlődnék, ha elválnék férjemtől? 

3. Lélekkeresztségre vágyom! 

4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Körülményeid valóban olyan tükrök, amelyek önismeretre segítenek téged, és 

lehetővé teszik számodra a tanúságtevést Mellettem. 

2. Te ne hagyj el senkit, de ne is akarj senkit magadhoz kötni. Ha Engem 

képviselsz megfelelő intenzitással, akkor tapasztalni fogod azt, hogy csak azok 

maradnak meg melletted, akik Engem is be akarnak fogadni az életükbe. Ha Engem 



képviselsz, akkor azok, akik nem szeretnek Engem, téged sem fognak szeretni, sőt 

bántani fognak, és Irántam tanúsított hűséged miatt hátat fognak fordítani neked. 

Ha férjed már lelkileg elhagyott, akkor szabad vagy olyan értelemben, hogy 

feltételekhez kötheted kapcsolatodat vele. Aki Hozzám tartozik, az bárány, de nem 

birka! Semmiféle lealázó helyzetet ne tűrj meg! Engem csak szent öntudattal lehet 

komolyan képviselni! Aki lelkileg elhagyott téged, annak érdemi beleszólása már nem 

lehet életedbe! Más a megbocsátás, és más a visszafogadás! Megbocsátani mindig kell, 

de a visszafogadást csak feltételekkel vállalhatod! Isten is ilyen, és te az Ő édes-

gyermeke vagy, Nekem pedig testvérem vagy! 

3. A Lélekkeresztségnek általában nélkülözhetetlen feltétele az, hogy egy élő 

közösség tagja légy. A Lélekkeresztség olyan felkenetést jelent a Szentlélek által, 

amely tanúságtevő szerepet jelöl ki számodra. Nagyon fontos, hogy egy Engem szerető 

közösség kontrollja alatt vállald az Általam, Lelkem által felkent szereped 

megvalósítását! 

4. Őrangyalod a te legjobb pártolód. Hívd őt Pártolónak (FAUTOR), Pártoló 

társnak (szociusz Fautor-nak)! 

Légy okos és óvatos! Megáldalak a 

BÉKE és az ÖRÖM LELKÉVEL!  « 

1436. HELYES A KAPCSOLATOM A SZELLEMVILÁGGAL? 

Kérdező: 

1. Különböző szellemek jönnek hozzám. 

2. Önmagamat hallom előző életeimből? 

3. Újabb megpróbáltatások elé nézek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amint a rádió, tévé hullámai minden teret betöltenek, úgy nem létezik olyan 

„hely”, ahol ne lennének szellemek! A szellemvilág dimenziói mindent betöltenek, 

vagyis minden élő- és nem élőlénnyel képesek kapcsolatba kerülni! 

Amikor te azt éled meg, hogy szellemek jönnek hozzád, akkor az történik, ami egy 

rádióvevőben. Azt az állomást fogja, amire a keresőgombbal rááll. Amire te benső 

világod keresőgombjával ráállsz, az megjelenik tudatod képernyőjén. Boldog ember 

az, aki a Rám figyelésben edzi magát, mert az megmenekül attól, hogy különböző 

„zavaróállomások” táncoljanak idegein! 

Arra kérlek szeretettel, hogy Velem foglalkozz gondolataidban, és arra törekedj a 

cselekedeteidben, hogy embertársaid szolgálatára állj! Ezzel teszel legjobbat magadnak 

is, embertársaidnak is és a szellemvilágnak is! 

Nem emlékszem rá, hogy valakit is valaha arra kértem volna, hogy törődjön a 

szellemekkel. De arra nagyon is emlékszem, hogy olyan életodaadást kértem tőletek, 

amely a Földön élő embertestvéreitek életét teszi elviselhetőbbé. 



2. Előző életed hangjaival kapcsolatban ugyanazt mondom, mint a szellemekkel 

kapcsolatban. Akard az Én hangomat hallani! Lelkiismereteden keresztül Én akarok 

szólni hozzád! Lelkem akar irányítani a benső hang, a lelkiismeret hangján keresztül. 

Ezt finomítsd, erre figyelj! 

3. Igen! Újabb megpróbáltatások elé nézel! A földi élet nem mennyek országa, bár 

Velem ez az ország elérkezett közétek, hogy befogadjatok magatokba. 

Én nem imádkoztam Atyámhoz azért, hogy kivegyen benneteket e világból, hanem 

azért imádkoztam, hogy tudjatok megszabadulni a gonosztól. E levelem számodra 

ugyanezt a célt szolgálja! Szeretnélek megszabadítani a gonosztól! De szenvedéstől 

nem tudlak megszabadítani, mert a gonosztól csak úgy lehet megszabadulni, hogy 

vállalnotok kell azt a szenvedést, amely a szeretet velejárója a Földön! 

Drága Gyermek! Kimondhatatlan szeretetemmel veszlek körül, de e szeretetem 

benned csak akkor juthat diadalra, ha teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel 

és minden erőddel elfogadsz Engem! 

Megáldalak a BÉKE és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

1437. KÖZÖSSÉGEM FELADATÁRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 

Kérdező: 

1. A SZERETETKÖR-nek mi a feladata? 

2. Hibáimról szeretnék hallani, hogy mások ne kövessék el azokat! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Téged e KÖR csodálatos neve csak akkor nyugtat meg, ha a név tartalma Én 

vagyok. Ez nagyon jó! 

Az eddig olvasott HANG-könyvek már bőséges eligazítást adtak arra, hogy az a 

szeretet, amelyet Én ÚT-nak neveztem és Magammal azonosítottam, az nem 

akármilyen szeretet! 

A nemártás, megbocsátás, segítés szavakkal fémjelzett út akkor azonos Velem, ha 

mindhárom szó alatt azt értitek, amit Én értek alattuk. Pontosítom hát e szavakat. 

A) A nemártás nem azonos a fájdalmat nem okozással. Bizony, gyakran kell 

fájdalmat is okoznunk azoknak, akiket szeretünk. A kificamodott testrészek 

helyrehozása nem megy fájdalom nélkül! Pon-tosan akkor ártanál embertársaidnak, ha 

ki akarnád kerültetni velük a kificamodott részek helyrehozásának a fájdalmát! Persze, 

bizonyos fájdalomcsillapító lehetséges. Lehetséges, sőt szükséges is, hogy az igazság 

szeretetben csomagolt legyen. De IGAZSÁGNAK kell maradnia! Csak az IGAZSÁG 

tesz szabaddá titeket boldogtalanságaitok gyökereitől! Szeretet igazságban, igazság 

szeretetben! Ez legyen tartalma a SZERETETKÖRNEK! 

Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET! 

B) A megbocsátás nem azonos a visszafogadással, a befogadással. Mindenkinek 

mindig meg kell tudnotok bocsátani, hogy jól tudjatok aludni. De visszafogadni, újra a 

régi kapcsolatot átélni csak akkor lehet, ha az, aki bántott, ezt megbánta, és jelei 



vannak annak, hogy szeretni akar úgy, ahogy Én szeretek! A visszafogadásnak tehát 

feltételei vannak! A megbocsátásnak nincsenek feltételei! 

C) A segítés pedig ne legyen felszínes! Vagyis segítés címen nem szabad, hogy 

bűnrészesek legyetek. E téren nagyon fontos az okosság és az óvatosság! 

2. Hibáiddal kapcsolatban ne arra tedd a hangsúlyt, hogy egy-egy hibádat kijavítsd. 

Ne, mert ha erre teszed a hangsúlyt, akkor az a hibád, amelyet elfojtottál magadban, 

egy újabb formában ismét meg fog jelenni. A hangsúlyt az EGÉSZ-ségre kell tenned! 

Meg kell tanulnod elfogadni saját és mások árnyék-énjét. Itt az elfogadás nem más, 

mint egyszerű tudomásulvétel anélkül, hogy másokat megjavítani akarnál! 

Én vagyok a világ Világossága! A te benső világodnak a Világossága is! Magaddal 

is, másokkal is akkor tudsz békében élni, ha átéled, hogy békéd van Velem! Én nem 

azért szeretlek, mert jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok! Ha így elfogadsz 

Engem, akkor Én olyanná teszlek, amilyenné Én akarlak. Add meg magadat Nekem! 

Erről van szó! Ha erre törekszel, akkor az Én békémet nemcsak hordozni fogod, de 

sugározni, terjeszteni is! 

E magatartás is ÚT, az újjászületettek útja, a Lélekkeresztelés vágyában élők és a 

Lélekkeresztségben már részesültek ÚTJA! 

Megáldalak BÉKÉM, ÖRÖMÖM, ERŐM LELKÉVEL! Naponta kérd a 

BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab 1:5)!  « 

1438. SZELÍDSÉGRŐL, ÁLDOZATVÁLLALÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Mit jelent a szelídség és az áldozatvállalás? 

2. Egy hideg fuvallatot érzetem. Van ennek jelentősége? 

3. Hogyan lehetek türelmesebb? 

4. Karmikus számomra az, hogy nincs munkahelyem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az a szelíd, aki nem tesz soha senkinek a kárára! Áldozatot az vállal, aki annak 

reményében, hogy mások ezáltal jó útra térnek, szeretetből magára vállal olyan 

szenvedést, amelyet jog szerint nem kellene vállalnia. 

2. Mindennek olyan jelentőséget kell tulajdonítanod, amilyet a szeretet mérlegén 

mutat. Csak annak van jelentősége, ami növeli a szeretetet benned! Amit fel tudsz 

használni a szereteted növelésére, annak van jelentősége, amit nem tudsz, annak nincs. 

Önmagában semmi sem jelentős, és nem is jelentéktelen. Általad lesz a körülötted és a 

benned lévő világ értékes vagy értéktelen. Ezért fontos a gondolkodás-átalakítás! Erre 

szólítottalak fel benneteket nyilvános működésem kezdetén (Márk 1:15)! 

Önmagában nincs jó vagy rossz körülmény! Csak jó vagy rossz hozzáállás van a 

körülményekhez. Jó hozzáállás az, ha jobban élhetek bennetek, rossz hozzáállás az, ha 

nem élhetek bennetek! Én még a kereszthalál vállalásakor is ezt mondtam: „Ne igyam 

ki a kelyhet, amit Atyám adott nekem?” (János 18:11) 



3. A szeretet másik neve: TÜRELEM! A türelmetlenségnek mindig elvárás a 

forrása. Meg kell tanulnod elvárások helyett várakozásra berendezkedned! Ennek 

fölvállalása naponta kell hogy megismétlődjék! 

4. Semmiképpen sem előre betervezett, sorsszerű a munkanélküliség! Karmikus, 

tehát a benső békédet veszélyeztető, öröklött, vagyis a szellemvilágból a Földre hozott 

s itt rendbe hozandó feladat mindig az eseményekhez való hozzáállás kérdése. Magam 

is fizetés nélküli vándortanító voltam, és azok, akik Engem, mint UTAT vállaltak, nem 

arra tették a hangsúly, hogy van munkahelyük vagy sem, hanem arra, hogy Isten 

országát és annak igazságát keressék! Ezek mindig megtapasztalták azt, amit Máté 

evangéliumának 6-dik fejezetében a 25-től a 34. versig bezárólag olvasol! 

Megáldalak a SZÍVTISZTASÁG LELKÉVEL! (Máté 5:8)  « 

1439. A SZELLEMVILÁGBAN SZERETNÉK ELIGAZODNI! 

Kérdező: 

1. Meghalt szüleim hogy vannak? 

2. A szellemek megkülönböztetését kérem! 

3. Istentagadó bátyámért tehetek valamit? 

4. A legmagasabb tudati szint iránt érdeklődöm. 

5. Egy írásról kérek véleményt! 

6. Van saját „Miatyánkom”. Ez nem baj? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ez a világ annyira MÁSvilág, mint a földi dimenzió, hogy nektek erről 

bővebben nem tudtam és nem is tudok véleményt mondani. Szeretteid ma is élnek, és 

vannak veled és benned! Örülik örömeidet, és szenvedik mindazt a lépésedet, amely 

akadályozza benned a szeretet kibontakozását. Itt nem tűnik ellentmondásnak az, hogy 

a szeretet, boldogság és a szenvedés nem ellentétek! Itt tisztultabban élik meg szüleid 

is és mindenki azt, hogy az Én örömöm az ő örömük is, fájdalmam az ő fájdalmuk is. 

2. Nagyon fontos, hogy különbséget tudj tenni jó és rossz szellem között. Csak 

olyan sugallatokra figyelj, amelyek, halálod órájára gondolva békével ajándékozzák 

meg szívedet. 

3. Istentagadó bátyádnak nyugodtan megmondhatod, hogy abban az istenben te 

sem hiszel, amelyikben ő nem hisz, mert olyan isten nincs is! Te abban az Istenben 

hiszel, aki Bennem jelent meg közöttetek. Aki pedig annyira bárgyú, hogy Rólam sem 

akar tudomást venni, azzal sem te, sem Én nem tudunk mit kezdeni. 

4. A legmagasabb tudati szintet az éri el, aki megérti azt, hogy csak az nyeri meg 

az ÉLETET, aki képes elveszíteni életét! 

5. Véleményt nem adok írásokról (kivéve saját írásaim magyarázatát). Nem 

háríthatjátok át Rám a felelősséget e téren. Azért vagytok szellemi lények, azért jöttem 

el közétek, azért ismerhettek meg Engem, hogy lehetővé váljék számotokra minden 

szükséges szellemi felmérés. 



6. Amikor a „Miatyánkra” tanítottalak benneteket, akkor nem azt mondtam, hogy 

EZT imádkozzátok, hanem azt mondtam, hogy ÍGY imádkozzatok! A lényeg a 

tartalom, és nem a forma! Sokkal többet ér számodra saját „Miatyánkod”, mint száz 

olyan „Miatyánk”, amely az eredeti szöveg gépies elmondását szorgalmazza! 

Drága Gyermekem! A te életed gyakran növeli az égiek örömét! Igen! Az a 

szeretet-élet, amely a Földön tiszta, őszinte szándékból fakad, az itt, a szellemvilágban, 

csodálatos színekben és szépségben mutatkozik meg. Ha tudnátok, ha elhinnétek, ha 

átélnétek, hogy minden szeretetcselekedet által az egész világmindenség lesz szebb, 

jobb, boldogítóbb! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

ÖRÖM és a BÉKE LELKÉVEL!  « 

1440. TISZTÁN AKAROK LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma? 

2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához? 

3. Gyógyíthatok akkor is, ha fiatal vagyok? 

4. Jól tettem, hogy imádkoztam egy szívbetegért? 

5. Milyen adományokat kaphatok? 

6. Nem szeretek olvasni. 

7. Lehetek-e olyan látnok, mint egyik ismerősöm? 

8. Honnan lehet tudni, hogy milyen szintű őrangyalt kapunk? 

9. Álmomban sok angyal költözött belém. Ez jó? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Attól tartok, hogy válaszaimmal növelni fogom benned a problémákat, amelyek 

foglalkoztatnak téged. Azért gondolom ezt, mert egészen más irányból közelítem meg 

kérdéseidet, mint te. 

1. HANG-médiumom médiumitásának semmi köze nincs semmiféle csakrához! Én 

általában senkire nem hatok kívülről befelé. Mivel Isten mindenkiben benne él 

létbentartó módon, ezért az Én Lelkem, a Szentszellem vagy Szentlélek, hívhatod, 

ahogy akarod, a lényeg az, hogy az Atyának és a Fiúnak közös Lelke mindenkit 

felruház, éspedig belülről, azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek szerepének 

tökéletes megvalósításához. 

Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli veletek, 

amely tanok alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindulva, a 

világmindenséggel való egységre törekedve, majd kívülről befelé ható energiákkal 

egyesülve úgy gondolják, hogy ehhez a test különböző pontjai szükségesek! 

Ennek az irányzatnak előnye és hátránya egyaránt van. Előnye az, hogy segít 

rögzíteni figyelmeteket bizonyos pontokra, melyeket csakráknak neveztek, s így 

intenzívebbé tudtok válni a nyitottságra, tanulékonyságra, amely feltétlenül szükséges 



ahhoz, hogy valaki bensőleg gazdagodjék. Hátránya viszont egy olyan egyoldalúság, 

amely Tőlem függetlenül is jól működőnek gondolja magát! 

Drága Gyermekem! Mint látod, nagyon nem azonos a nézőpontunk! 

2. Az Általam, Lelkem által közölt karizmához semmiféle különleges szellemi 

szint nem szükséges! Ami szükséges, az az a hit, amely át tudja élni, hogy Én bárkiben 

működhetem az Általam elgondolt módon, gyermekben, felnőttben, tudósban, 

tudatlanban, tehát bárkiben, aki hisz Bennem, és partnerem akar lenni úgy, ahogy Én 

gondolom. Ehhez semmiféle csakra ismerete és semmiféle különleges szellemi szint 

nem szükségeltetik. Ami szükséges, az az, hogy higgy Bennem, vagyis légy nyitott 

arra, hogy Én benned élek, és szeretni akarok úgy, ahogy a názáreti Ácsban szerettem 

az embereket. 

3. Nem te gyógyítasz, hanem Én, és akkor, ha jónak látom! Természetesen általad 

is szívesen gyógyítok, ha az a gyógyulónak lelkileg javára válik! 

4. Nagyon jól tetted, hogy imádkoztál egy szívbetegért. A kérő imára szüksége van 

a ti Atyátoknak, hogy tanúsítani tudja, hallgat titeket, szeret titeket, segíteni akar 

gyermekeinek! A dicsőítő imára viszont nektek van szükségetek, mert a dicsőítő ima 

által tudom érzékeltetni veletek, tudom kinyitni szemeteket annak meglátására, hogy 

mennyire szeretlek benneteket! 

5. Ha Engem befogadsz életedbe, akkor részesülni fogsz a Lélekkeresztségben, és 

akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. A karizma olyan emberi 

tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít! 

6. Az olvasás önmagában nem érték. Olyan az, mint az evés. A fontos az, hogy mit 

olvasol, amint fontos, hogy milyen ételt veszel magadhoz. 

Ha valaki nem szeret Rólam olvasni, az nagyon nem jó! Nem, mert akadályozza 

önmagában a lelki, szellemi fejlődést! 

7. Az a „látnok” akire te hivatkozol, hidd el, nagyobb gondot jelent Nekem, mintha 

nem lenne „látnok”! Igen! Csak az mondhatja magát pozitív hatásúnak életében, 

akiben Én élhetek! Én pedig csak abban és olyan mértékben tudok élni, aki amilyen 

mértékben ismer Engem! Akit te említesz, az még nagyon messze van attól, hogy Rám 

tudjon hivatkozni magatartását illetően! Ne irigyeld őt! Inkább imádkozz érte! Soha 

nem szabad kontrollálatlanul átadni a kormányt olyannak, aki nem ismeri a kresz 

szabályait! 

Én ÚT vagyok! Csak aki Engem ismer, és csak amennyire ismer, hivatkozhat Rám! 

Bennetek óriási energiák rejlenek, s ezek az energiák „robbanó szerkezetek”! Nem 

mindegy, hogy egy robbanó szerkezetet mire használ valaki! Nem kevesen leszek 

olyanok, akik majd arra hivatkoznak, hogy az Én nevemben tettek csodákat, és Én azt 

fogom mondani, hogy soha nem ismertem őket (Máté 7:22-23)! 

Neked tehát az az elsődleges feladatod, hogy Engem minél jobban megismerj! Akit 

te említettél, az nem ezt ismeri el elsődleges feladatának, s emiatt nagyon vigyáznod 

kell vele kapcsolatban! Senki nem lesz kapcsolatban Velem attól, hogy mit hisz 

magáról, és attól sem, hogy milyen rendkívüliséget fantáziál magának! Mindenki attól 



lesz szinkronban Velem, ha legfőbb feladatának azt tartja, hogy Engem egyre jobban 

megismerjen! 

Ne irigyeld tehát azt, akit te „látnoknak” nevezel, inkább sajnáld, és imádkozz érte! 

8. Egy tanulónak nem az a fontos, hogy milyen tanárt kapott, hanem az, hogy mit 

tanulhat tanárától! 

9. Sok angyal, szellemi lény áll rendelkezésedre, hogy olyan életet élj, amely 

Engem tükröz! 

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET és az 

ENGEM MEGISMERÉS VÁGYÁNAK LELKÉVEL!  « 

1441. DICSŐÍTEM ISTENT! 

Kérdező: 

Hálás szívvel köszönöm mindazt, amit Istentől kaptam! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A hálaimáknak csodálatos, szemet nyitogató ereje van! Ha szívedből engeded 

feltörni a hála gondolatait, akkor valóban az Én szívem szeretetével találkozol, mert Én 

nem akarok megelégedni azzal, hogy szeresselek téged! Az a leghőbb vágyam, hogy 

vedd észre, érzékeld isteni szeretetem üdeségét, örömét, békéjét! Boldognak akarlak 

látni! Ennek pedig feltétlenül feltétele az, hogy higgy a FÉNYBEN! Vedd észre, 

mennyire érted van a FÉNY! A hálaimával erre tud rányílni szemed! 

De kérő imáidra is nyitva a Szívem! Nekem is örömet jelent, ha meghallgathatom 

enyéim kéréseit! Tudatosuljon benned, hogyha nem kapod meg azt, amit kérsz, annak 

egyetlen oka az, hogy annál többet kívánok juttatni számodra! Olyan nem létezik, hogy 

üres egekbe szálljon szíved hangja! Az Én figyelmem nemcsak akkor köti le a te 

életed, amikor Hozzám fordulsz! Én állapotszerűen figyelmem „fókuszában” tartom 

életedet! Ebbe nem fáradok bele soha, mert mérhetetlenül és kimondhatatlanul 

szeretlek! Földi születésed óta készülök a veled való színről színre látásra, mint közös 

örömünk boldogító pillanatára! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1442. FELEKEZETI PROBLÉMA 

Kérdező: 

1. A papi tizedről mi a HANG véleménye? 

2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz? 

3. Kell-e azokat figyelmeztetni, akik tévednek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 



1. Csak Földre jöttöm előtt volt értelme a papi tizednek. Velem létrejött Isten 

Családja! Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők! Egy élő család tagjai nem szoktak 

tizedet fizetni egymásnak! Csak akkor, amikor még Engem nem ismertek, és most ott, 

ahol Engem nem ismernek, élesztik fel újra a papi tizedet (Máté 18:26)! De ne 

botránkoztasd meg őket! 

2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely 

bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet 

egyszerre is, de ez nem szükségszerű! A nyelveken szólás is karizma, amely a benső 

szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé avatja azokat, akik e karizma birtokába 

jutottak. 

3. Csak olyan közösségbe érdemes járni, ahol érdemes figyelmeztetni azokat, akik 

valamiben tévednek. Ha ezt nem teszed, akkor bűnrészessé válsz! Minden normális 

közösségre áll e nagy igazság: „Bűnösök között cinkos, aki néma!” 

Én azért jöttem tanítónak, hogy korrigáljam tévedéseiteket. Ezt csak akkor tudom 

megtenni, ha szólhatok bennetek olyankor, amikor azt veszitek észre, hogy jóhiszemű 

tévedők között vagytok. Ha úgy gondolod, hogy a sokaság miatt nem érdemes szólnod, 

akkor nemcsak azt kell átgondolnod, hogy egy igazság vagy tévedés soha nem függött 

attól, hogy hányan képviselik, hanem azt is, hogy nem volna-e jobb, ha nem mennél 

olyan közösségbe, melyről előre tudhatod, hogy csak zavart fogsz kelteni, ha 

tévedéseikre felhívod figyelmüket?! Ilyen helyre nem menni, ezt meg lehet indokolnod 

szívedben. De elmenni ilyen helyre, és hallgatni, ez már nem magyarázható ki oly 

egyszerűen. 

Kedves Barátom! Örülök kereső jó szándékodnak. Megáldalak az ÉRTELEM, az 

OKOSSÁG, a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1443. VALLÁSOSKODHATOM? 

Kérdező: 

1. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozómmal? Segíthetek annak, aki nem tud megbocsátani? 

2. Azt teszem otthon, amit a pap a szentmisében. Jó ez? 

3. Egy beteg testvéremet magam is beavathatom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az öregek, ha nem találják meg szívük nyugalmát, azt nem azért nem találják 

meg, mert környezetük a jelenben nem viselkedik megfelelően, hanem azért, mert 

elmúlt életükben nem arra használták fel az időt, amire kellett volna. Az öregkornak 

kegyetlenül erős leleplező ereje van! 

Ha te öreg korodban nem akarsz hasonló sorsra jutni, akkor még ma láss hozzá, és 

igyekezz szeretni mindenkit. Aki ezt teszi, az öregkorában nem keseredik el akkor 

sem, ha szociális otthonba kerül, akkor sem, ha máshová kerül. 

2. Aki Engem komolyan vesz, azt Én is komolyan veszem. Akár otthon van, akár a 

templomban van! 



3. Nagyon természetes, hogy felhívhatod, sőt fel is kell hívnod embertestvéred 

figyelmét, fel is kell világosítanod őt, hogy ő is, mint minden ember, csodálatos 

erőforrást hord magában! 

Valamikor azt mondtam, hogy a Bennem hívők még nagyobb csodákat is fognak 

tudni tenni, mint Én tettem közöttetek. Aki Bennem hisz, abban Én csodákra vagyok 

képes! 

Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1444. NEM TALÁLOM HELYEMET 

Kérdező: 

Mi dolgom a világban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te a részletekben akarod az életed értelmét meglátni. Igaz, a részletben benne van 

a nagy egész is, mint a tengervíz cseppjében a tenger, de általában senkinek nem jut 

eszébe olyan gondolat, hogy ő akkor, ha otthon, a szobában egy pohár tengervíz előtt 

áll, akkor a tengerparton van. Úgy gondolná, hogy ellen mondana a józan észnek, ha 

ebbe élné bele magát. Így van a te életszemléleted is! 

Messzire nézzen, aki élni akar! Messzire nézzen aki tájékozódni akar! Messzire 

nézzen, aki célba akar jutni! Aki egy falat kenyér mögött, mellett soha nem látja a 

hullámzó búzatáblákat, az őrlő malmok, a pékek munkáját, az a vegetálás szűk 

látószögén nehezen fog tudni valaha is túljutni! 

Értsd meg! Az örökélet gyermeke vagy! Számodra egyetlen dolog kell legyen 

érdekes! Ez pedig az, hogy az Enyém vagy! Minden más huszadrangú! 

Nem néha, hanem mindig csak a pozitív gondolkodásnak van helye azok 

tudatában, akik Bennem hisznek! Én valóban legyőztem a világot! Én nemcsak 

elmondtam, de be is mutattam, és számotokra is lehetővé tettem annak az 

EGYSÉGNEK megélését, amely egységet Én élek az Atyával! Csak gondolj bele! Ha 

még az Én kérő imám sem találna meghallgatásra, akkor mondhatná-e valaha valaki 

Istennek azt, hogy ATYA, SZERETET, JÓSÁG, ÖRÖM, BÉKE! 

Te azt írod, hogy Bibliát olvasó ember vagy. Olvasd el János evangéliumából a 17-

dik fejezet 15-dik verstől a 24-dik versig bezárólag! 

Nem elég tudnod, hogy nagyon szeretlek! Neked értékelned is kell ezt! Ez fogja 

biztosítani számodra a hazataláltság örömét, az állapotszerű pozitív látást! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1445. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

1. Mi a rendeltetésem itt a Földön? 

2. Leendő férjemről szeretnék tudni valamit! 



3. Jó helyen van nagyapám? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Már 12 kötet HANG jött ki a nyomdából. E könyvek legalább ötezer életkérdésre 

adnak választ. Azért írattam e könyveket, hogy olvassátok! Egészen biztos, hogyha 

elolvasod ezeket, akkor bőven választ kapsz feltett kérdéseidre. 

Bővebben csak azoknak válaszolok, akik már olvasták e könyveket. Még így is 

gyakran kell ismételnem Magamat! Most tehát csak röviden válaszolok. 

1. Rendeltetésed a földi életedben az, hogy legalább pár embert taníts meg szeretni 

úgy, ahogy Én szeretlek téged. Természetes, hogy ehhez meg kell tanulnod, 

tanulmányoznod ENGEM! 

2. Akit most nagyon szeretsz, abból nagyon ki fogsz ábrándulni! Igen, mert most 

nem olyannak látod őt, amilyen, hanem olyannak, amilyen benned az ő ideája! Amíg ő 

nem engedi, hogy benne éljek, addig te se engedd, hogy elköteleződj neki! 

3. Nagyapád jó helyen van, de lehetne jobb helyen is! Okosan teszed, ha imádkozol 

érte! Azért teszed ezt okosan, mert imád által olyan sugár árad szívedből, amely képes 

eget és Földet egyaránt szebbé, jobbá, boldogítóbbá tenni! 

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!  « 

1446. PÉNZÉRT GYÓGYÍTOK 

Kérdező: 

1. Azt teszem, amit Jézus vár tőlem? 

2. Gyógyíthatok pénzért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon megértem gondodat! Egyrészt tudod, hogy azt kell tenned, amit Én is 

tennék, ha látható módon, emberként élnék ma közöttetek, másrészt te csak olyannak 

tudsz Engem elképzelni, mint amilyen voltam názáreti Ács koromban, amikor 

vándortanítóként éltem életemet. 

Amit viszont nem szabad tudatlanba venni, az az, hogy akkor Én sem a levegőből 

éltem! Jó szándékú emberek tartottak el. Csak így tapasztalhattam meg a mennyei Atya 

gondoskodó szeretetét! 

Ez rád vonatkoztatva azt jelenti, hogy ma is olyan jó szándékú emberek segítségét 

remélheted, akik az Én nevemben végzett munkádért pénzzel segítenek téged. Igen. 

Méltó a munkás a maga bérére! 

Nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy miért kapsz pénzt, hanem arra, hogy a 

kapott anyagi javaidat mire használod fel! 

Amennyire nem helyes az anyagi javak hajhászása, annyira helytelen az, ha valaki 

akadályozza azt, hogy embertársa jó szándékból pénzt adjon neki. 

Azt valóban nem tudom helyeselni, ha valaki az Én nevemben gyógyít, s ezért 

meghatározott összeget, mint feltételt állapít meg, s nem gyógyítja meg azt, aki nem 



képes ezt a meghatározott összeget kifizetni. Ez nem volna helyes. De aki adni akar, 

attól feltétlenül el kell tudnod fogadni szeretetének ilyen formájú megnyilvánulását! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1447. ISTEN ELHAGYOTT? 

Kérdező: 

1. Mérhetetlenül sokat szenvedek. 

2. Isten elfordult tőlem? Nem akarok már élni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A földi ember szenvedéseinek két forrása van. Az egyik kitüntetés, a másik 

vezeklés. 

Kitüntetés akkor a szenvedés, ha valaki együtt tud szenvedni Velem! Vezeklés 

akkor a szenvedés, ha valaki azért jött le a Földre, mert előző életeiben annyira 

elrontott valamit, hogy csak a földi életben képes jóvá tenni önzését. Mert az a valami, 

amit elrontottatok, s amiért le kellett jönnötök a Földre, az mindig a szeretet volt. 

Ne azon spekulálj, hogy mik voltak azok a szeretetlenségek előző életeidben, 

melyek miatt lejöttél a Földre, hanem arra használd az idődet, hogy a jelen életedben 

ne forogj magad körül! 

Ne mondd, hogy ezt nem tudod megtenni! Nálad sokkal lehetetlenebb helyzetben 

lévők is képesek önmagukat átlépve, mások érdekeit figyelve szeretetben élni, tehát 

könnyíteni azok sorsát, akikkel körül vannak véve! Csak a legismertebbre hívom fel 

figyelmedet, aki már évtizedek óta csak a fejét tudja forgatni, s százezreket lelkesít és 

bátorít a szeretet életére! A ti országotokban is járt az illető, és sok ezer ember előtt tett 

tanúságot Rólam! 

De ha nagyon akarnál, akkor környezetedben, ismerőseid körében is találnál olyat, 

akinek lelki szenvedései mellett eltörpülnek a te testi szenvedéseid! És itt térek rá a 

második pontra. 

2. Az igazi szenvedés az a lelki szenvedés, amelyet szeretetlenségeitekkel okoztok 

egymásnak! Ez a szenvedés az Én szenvedésem bennetek! Igen! Nekem nagyon fáj, 

amikor nehezítitek egymás életét! Akinek az fáj, hogy környezetében bárki árt 

önmagának, az érezze magát kitüntetve, mert saját szenvedésemet osztottam meg vele. 

Aki Nélkülem szenved, azt nagyon sajnálom, de nem tudok segíteni rajta, mert olyan 

elferdült gondolkodást melenget magában, mint az ilyen: „Isten elfordult tőlem, miért 

büntet engem az Isten, stb”. 

Amíg okos eszetekkel nem látjátok be azt, hogy a SZERETET nem tud elfordulni, 

nem tud büntetni, addig nem tudok segíteni, mert Én csupán odáig tudok elmenni, 

hogy példát és erőt adok a gondolkodásotok megváltoztatására, de e változtatást nem 

tudom helyettetek elvégezni! Pontosan azért jöttél le a Földre, hogy példámat látva 

átvedd erőmet, és átalakítsd gondolkodásodat! Egész földi életemnek ez volt az 

értelme! Aki nem ezt látja Bennem, az bálványimádó olyankor, amikor Rám 



hivatkozva pontosan Ellenem tesz. Vagyis nem azt tartja fontosnak, hogy ő tegyen 

valamit másképpen, ő alakítsa át gondolkodását, hanem arra próbál rávenni Engem, 

hogy Én tegyek valamit másképpen, Én kezdjek másképpen gondolkodni! 

Drága Gyermek! Éppen, mert nagyon szeretlek, nem tehetem meg azt, hogy 

akaratodhoz igazítsam Magamat. Éppen mert nagyon szeretlek, meg kell várnom, hogy 

akaratomhoz igazítsd magadat, tehát kezdjél el másképpen gondolkodni, tehát alakítsd 

át gondolkodásodat, mert Velem hozzád is elérkezett az Isten országa! (Márk 1:15) 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1448. HÉT KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS 

Kérdező: 

1. Segítsd megtisztítani szűrőmet! 

2. Feltűnési viszketegségem van? 

3. Az odafigyelésről kérek tanítást. 

4. Egy tanfolyamról kérdem a HANG-ot: Segít az nekem? 

5. Miért nem fogadják el ajándékaimat? 

6. Nem hallgatnak figyelmeztetéseimre a látók, hallók sem. 

7. Égi segítőmmel találkozhatom még emberként? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Annyiban tisztul szűrőd, amennyiben átalakítod gondolkodásodat az Én 

gondolataim alapján! 

2. Ha mondják, akkor biztosan szeretsz feltűnni. Ne tedd ezt! 

3. A tanulékonyságnak lényegéhez tartozik az, hogy koncentráltan tudsz másokra 

figyelni. Csak a felszínen marad az, aki nem tanulási vággyal figyeli embertársait. 

Sokan vannak, akik csak azért figyelik a másikat, hogy kritizálni tudják. Ha valaki 

nagyon akarja, még a kákán is tud csomót találni! 

4. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy milyen tanfolyamra jár. E téren 

senki nem háríthatja Rám a felelősséget! 

5. Bizonyára azért nem fogadják el ajándékaidat, mert úgy érzik, hogy ezáltal 

leköteleződnek irányodban. Mindenki elfogad olyan ajándékot, amelyről tudja, hogy 

gazdagítja őt. De általában óvatosak az emberek, amikor úgy érzik – függetlenül attól, 

hogy helyesen vagy nem helyesen érzik – hogy a kapott ajándékkal megvásárolják 

őket. 

6. Érdemben csak annak lehet tanácsot adni, aki azt kéri! Általában senki sem örül 

annak, ha kiokítják! Egy igazság csak akkor termékeny, ha a szeretet a házastársa. 

Különben sebeket ad! 

7. Nem találkozhatsz a földi életben égi segítőddel úgy, hogy ő materializálódjék 

szándékod szerint. 

Drága Gyermekem! Megáldalak az 

ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!  « 



1449. TIZENEGY KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS 

Kérdező: 

1. Miért mondja Isten önmagát többes számban? 

2. A Biblia ószövetségi részének magyarázata 

3. A betegség mond-e valamit előző életünkről? 

4. Kell-e mások bűneiért szenvednünk? 

5. A bűnök miatt lett kevesebb földi éltünk ideje? 

6. Miért szükséges a szellemvilágban a megjelölés? 

7. Miért nem tudunk ma úgy beszélni Istennel, mint Mózesék? 

8. Hogyan lehet a Sátán valakinek atyja? 

9. A nő miért nem alkalmas papnak? 

10. Napjaink Mária-közléseiről részletesebben. 

11. Van időelszámolásom. Miért nem elégséges ez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A tizenkilenc kérdésedet tizenegy kérdésre redukáltam. S e kérdéseidre válaszolok 

most röviden. 

1. Isten az a SZÍNLÉT, aki szeret, tehát szükségszerűen közösség! 

2. A születésem előtti bibliai részeknek egyetlen célja az volt, hogy előkészítsék az 

embereket a Velem való találkozásra. Minden történetileg hiteles, illetve minden 

elképzelésen alapuló információ olyan elemeket hordoz, amelyek alkalmasak arra, 

hogy minden kor gyermekét segítsék a Velem való találkozásra. Aki a bibliai részek 

leírásait másra használja, az elmegy a lényeg mellett, és ahelyett, hogy gyakorlatban 

engedne Engem működni önmagában, a fantáziálások, álmodozások, elképzelgések 

zsákutcáiba téved. Mikor értitek már meg végre, hogy egy a szükséges (Lukács 10:41-

42)! 

3. A betegségek a jövőtöket illetően teszik föl nektek e kérdést: miért jó ez nekem? 

Minden betegség erre való! Nem jó dolog hátratekinteni (Lukács 9:62)! 

4. Szenvedni mindig csak „bűnökért” kell! De minden szenvedés javára válik 

annak, aki EGY akar lenni Velem! 

5. A „bűnök” meg is nehezítik, meg is rövidítik az emberi életet. 

6. A megjelölés, mint szimbólum, nem szükségszerűen fizikális jelet jelent. A földi 

életben a szimbólumok, jelvények, a szóban, írásban közölt analógiák, a zene nyelvén 

közölt élmények azok az eszközök, amelyek valamit érzékeltetni tudnak abból, hogy 

hogyan látnak benneteket, és hogyan kerülnek egymással kapcsolatba a szellemvilág 

lényei. 

7. Ha hinnétek a párbeszéd-ima valóságában, akkor ma is tudnátok beszélgetni 

Istennel! Részben szellemi restség, részben pedig kishitűség következménye az, hogy 

inkább kötött imákkal fordultok Istenhez, tehát mások által kigondolt párbeszéd-

imával, mint saját szavaitokkal. Az szintén sajnálatra méltó, hogy a mások által 

kigondolt párbeszéd-imáknak csak azt a részét szokták közölni az imakönyvek, 



amelyeket az imádkozó mondott valamikor Istennek, és azt a részét nem, amit Isten 

mondott az imádkozónak. Ennek oka az egyházakban történt hangsúly-eltolódás a 

szolgálatról az uralkodás irányába. Nem szeretik az egyházak hatalmasai, ha őket 

kikerülve közvetlenül szól Isten valakihez. Engem is azért végeztek ki, mert hangot 

adtam annak, hogy Általam az Isten mindenkihez szólni akar közvetlenül (János 

14:23)! 

8. A Sátán annak atyja, aki őbelőle él! 

9. Én férfiakat, nőket egyaránt tanítványaimnak szeretnék tudni. 

Amíg egyházak létezni fognak, addig ezek az egyházak képeznek, avatnak, 

szentelnek maguknak olyan papokat, akik megfelelnek azoknak a feltételeknek, 

melyeket ezek a hatalmasok előírnak. Ismétlem: Én férfit, nőt egyaránt hívok, hogy 

legyenek tanítványaim! 

10. Mária Hozzám akar ma is vezetni benneteket. Kijelentései mind eszközök arra, 

hogy e vágya hatékony legyen. 

11. Az időelszámolás ténye nem elég arra, hogy szoros kapcsolatba kerülj Velem. 

Időelszámolása szinte minden rendszeres munkát végző, felelős vezetőnek van. Fontos 

a tartalom! Időelszámolásod akkor lesz számodra Felém lendítő, ha erről rendszeresen 

beszámolsz egy általad megbízható, Engem őszintén követni akaró embertestvérednek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 


