
Senkinél sem lett úgy, hogy 
a házasság és a gyermek boldogít. 
Vagy Én boldogítok, vagy senki. 

                                                                HANG – 239. Pá

Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól,
aki felé szeretetét ki kell mutatnia. 
Még házastársak kapcsolatában is

nélkülözhetetlen az a benső szabadság, mely
külön-külön felelőssé teszi mindegyiket 

a Velem való kapcsolatában.

                                                                           HANG – 277. Pá 

Az Értem élést más ember megnehezíteni tudja,
de megkönnyíteni nem. Azért tudja meg-

nehezíteni, mert képesek vagytok akadályozni
egymást a helyes önismeret megszerzésében. 

És azért nem tudjátok könnyíteni e téren
egymást, mert az önismeretre jutás fárad-

almait senki sem kerülheti el.
                                                                          HANG – 362. Pá

Nem megoldás veszekedni senkivel, aki
részeges. De minden esetben meg kell kérdezni

tőle, miután kijózanodott, hogy jó-e ez neki. 
A szeretet gyakran szembesíti embertársát azzal,

amitől az menekülni akar, csak szembesülnie 
ne kelljen hibájával, szeretetlenségével, tehát 

a megtérés szükségességével. 
                                                                           HANG – 412. Pá

A párkapcsolat nem lehet cél-program, csak
eszköz jellegű lehetőség, kiváló arra, hogy

valaki Hozzám közelebb kerüljön. 
Ha valaki nem erre használja fel párkapcsol-

atát, az nem értett meg semmit abból, 
amire az Isten őt teremtette. 

                                                                           HANG – 436. Pá

A szerelmeseknek mondom: Ne egymástól
várják saját boldogságukat, 

hanem Tőlem várja mindegyik, akkor meg
fogják találni egymásban azt. 

De ha egymástól várják, akkor pokollá teszik
egymás életét.

                                                                           HANG – 448. Pá

Egymásra hangoltan kell mindegyikteknek
megtalálni saját boldogságát, és senki sem 
lehet sem boldog, sem boldogtalan a másik

helyett. De a másik miatt sem – annak 
ellenére, hogy egymásra hangoltan lehettek 

csak boldogok. Mindenki önmaga miatt lehet 
boldog a másikért!

                                                                            HANG – 546. Pá

Nem egymásért kell élnetek, 
hanem egymással Értem.

                                                            HANG – 575. Pá 

A legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el.
Ennek megnyilvánulása az az uralomvágy,

amely birtokolni akarja a másikat, 
és nem arra használni, hogy Hozzám közelebb

kerüljenek mindketten.

                                                                             HANG – 745. Pá 

Ne kívánkozz arra, hogy bármilyen emberi
kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj

annak, aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis
belesodródsz neked megfelelő párkapcsolatba,
illetve lesz olyan, aki – ha még nem érte el azt 
a lelki érzékenységi fokot, amelyben te élsz –,
akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni erre.

                                                                            HANG – 776. Pá
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