
Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel 
együtt kell élnetek. Igen, mert annak árnyéka

vetítődik rá a másikra. Az árnyék pedig 
akkor is árnyék, ha a legízletesebb gyümölcsöt

termő fának az árnyéka. Ti pedig Fényre
vagytok teremtve, tehát minden árnyék

leárnyékolja boldogságotokat!
                                                                           HANG – 881. Pá

Kapcsolatokon javítani nem lehet.
Kapcsolatokat csak elfogadni lehet annak
érdekében, hogy ki-ki önmagán javítson.

                                                                      HANG – 1095. Pá 

Akinek sok barátja van, az pszichikailag
alkalmatlanná teszi magát arra, hogy elmélyült

párkapcsolatot tudjon kialakítani. 
Akinek sok barátja van, annak egy sincs! 

Ez lélektani törvény! 

                                                                        HANG – 1231. Pá 

     
Egy házasságban az a normális, 

az az Istennek tetsző, ha a házastársak sokkal
közelebb tudják egymáshoz magukat, 

mint gyermekeikhez! 

                                                                        HANG – 1560. Pá

Minden párkapcsolat kétélű kard! Operálni,
gyilkolni egyaránt lehet vele! A földi életben
mindig csalódással jár, ha valaki kívülről vár
segítséget! Csupán az önismeret terén lehet

felhasználni a párkapcsolatot pozitív
értelemben. Minden más önámítás e téren!

                                                                      HANG – 1575. Pá

Egy párkapcsolat akkor számíthat arra, hogy
időtálló legyen, ha nem erőltetik, hanem

belesodródnak azok, akiket érint. Aki siettetni
akarja az ilyen kapcsolat létrejöttét, az olyan,

mint mikor valaki fogóval akarja szétfeszíteni 
a bimbót, hogy gyorsabban történjen a virágba
borulás! Pontosan azt teszi tönkre, amit akart!

                                                                           HANG – 1798. Pá

     

Az Én áldásomat 
csak az a párkapcsolat hordozza, 

amely vagy Belőlem, vagy Belém nő! 

                                                                   HANG – 1915. Pá         

A párkapcsolat mindig tükör! 
Egyetlen olyan párkapcsolat van, 

amelynek minőségén fáradoznotok kell 
egész életetek folyamán. 

Ez pedig a Velem való párkapcsolat.

                                                                      HANG – 1918. Pá 

Nagyon fontos, hogy minden párkapcsolat
átvilágított kapcsolat legyen! 

Akkor átvilágított az ilyen kapcsolat, ha ez 
az átvilágítás Általam, Velem és Bennem

történik, mivel Én vagyok az élet világossága! 

                                                                          HANG – 2160. Pá

Csak annak a párkapcsolatnak van reménye 
a jövőt illetően, amelyben mindkét fél a
jelenben már Általam, Velem és Bennem

igyekszik megtalálni élete értelmét. 
Tehát a jövőben csak az remélhet, 

aki a jelenben hordozza áldásomat! 

                                                                      HANG – 2179. Pá    
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