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100 jó szó pároknak
 

1. Ha a pároddal együtt eszel, ne vedd föl a telefont!
 

2. Mielőtt elindulsz autóddal, imádkozz magadért, hogy
szerencsésen hazaérj párodhoz!

 
3. Mindig akarj tettre kész lenni és annak látszani párod

számára!
 

4. A pihenés ideje szent. Ne engedd, hogy bármi megzavarjon
téged vagy a párod!

 
5. Ha van közeli benzinkút, mindig ott tankoljatok. Nem fogják

elfelejteni, ha segítségre lesz szükséged!
 

6. Hetente sétálj a pároddal egy nagyot újabb és újabb helyekre!
 

7. Válaszolj minden kérdésre, amit a párod tőled kérdez!
 

8. Minden közúti szabályt mindig tartsatok be!
 

9. Dicsérd meg mindig párod főztjét! És úgy is edd, hogy lássa,
őszinte vagy!

 
10. Autótokban legyen mindig gyümölcs, sütemény a lámpánál

kéregető hajléktalannak!
 

11. Amit párod szóvá tesz, javítsd meg még aznap!
 

12. Legyen külön helye a polcon kedvenc könyveiteknek!
 



13. Tedd lehetővé párodnak, hogy megvehesse azt, amit
szeretne!

 
14. Sose menj el otthonról úgy, hogy meg ne ölelnéd párodat!

Még vita végén se.
 

15. Légy házias! Ne hagyd magára párodat a házimunkákban!
 

16. Ha lehet, sose vásároljatok részletre! Ha valóban kell,
vegyétek meg azonnal!

 
17. Légy nagylelkű: az utolsó finom falat párodé legyen!

18. Mindennap, de legalább hetente lepd meg valamivel párodat!
Azzal, amit szeret.

 
19. A mosdót mindig tegyétek rendbe magatok után!

 
20. Mindennapi közös imátoknak legyen állandó ideje!

 
21. Érezze melletted párod biztonságban, de szabadnak is magát!

 
22. Hallja párod, hogy másoknak is büszkélkedsz vele!

 
23. Levetett és szennyes ruháitokat sose hagyjátok széjjel,

becsüljétek meg közös otthonotokat!
 

24. A déli órákban tartsatok pihenőt pároddal egymáshoz bújva!



25. Havonta beszéljétek át és tervezzétek meg anyagi
helyzeteteket!

 
26. Vigyázzatok a magatok, és családtagjaitok egészségére!

 
27. Olvassátok föl egymásnak, amikor érdekeset,

elgondolkodtatót találtok.
 

28. Legalább havonta áldozzatok közös kedvteléseteknek!
 

29. Párod sose érezze, hogy a szüleid vagy testvéreid
fontosabbak, mint ő!

 
30. Az intim pillanatokra, s az evés idejére némítsátok le a

telefont!
 

31. Tornázzatok mindennap 15 percet együtt!
 

32. Sose adjátok föl az álmaitokat! Írjátok föl látható helyre!
 

33. Ha kávéztok vagy teáztok, nyugodtan tegyétek: szánjatok rá
időt!

 
34. Ápoljátok a szomszédokkal a kapcsolatot, számíthassatok

egymásra!
 

35. Válasszatok egy-egy orvost, ügyvédet, tanárt, könyvelőt,
iparost magatoknak, és maradjatok hűek hozzájuk, ha beváltak!

 
36. A lakásban tegyetek vissza mindent a helyére!

 
37. Ismerjetek mindent és minél többeket településetekről!



38. Mielőtt fölveszitek a telefont, imádkozzatok. S ne
telefonáljatok tovább, mint amennyit kell!

 
39. Amikor lehet, pihentessétek a lábatokat, és masszírozzátok

meg egymást!
 

40. Legyen mindig kéznél, ami megnevettet benneteket! Egy
napot se hagyjatok ki!

 
41. Ne kérjetek kölcsön! Ha mégis, mielőbb szabaduljatok meg az

adósságtól!
 

42. Tegyetek fel olykor nyugtató zenét magatoknak!
 

43. Legyen a csendnek ideje az otthonotokban az éjszakán kívül!
 

44. A hivatalos személyekkel legyetek őszintén udvariasak!
 

45. Nézd át pároddal a régi fényképeket, rendszerezzétek újra
őket!

 
46. Legyetek bátorítója, mentora néhány települési vagy

intézmény vezetőnek!
 

47. Ahol éltek, köszönjetek mindenkinek mosolyogva!
 

48. Szeressenek benneteket a gyerekek, szeressétek úgy őket,
hogy örüljenek köszönni nektek!

 
49. Hetente egyszer nagyon keveset egyetek!



50. Minden évben olvassátok el a Bibliát és az Alkotmányt.
 

51. Havonta írjatok közös köszönő levelet valamelyik intézmény
vezetőjének!

 
52. Tartsátok rendben a járdátokat és az árkotokat házatok előtt!

 
53. Tudják családtagjaitok, hol találhatók az elemlámpák,

legyenek mindig elöl!
 

54. Tanuljatok tovább! Ebben segítsétek és lelkesítsétek egymást!
 

55. Legyetek mindig pontosak. Állítsátok 3 perccel előbbre az
órátokat!

 
56. Kezdjétek el leírni életetek legfontosabb eseményeit és

döntéseit unokáitoknak.
 

57. Legyenek igék, bölcs mondások az otthonotokban kitéve!
 

58. Minden kulcsról legyen otthon másolatotok!
 

59. Kényelemes és egészséges cipőt használjatok! Ha drága,
várjátok ki az árleszállítást!

 
60. Sose késlekedjetek szakembert kérdezni!

 
61. Legyen saját pénzügyi tanácsadótok!

 
62. Tanuljátok meg az új ismerősök nevét közösen!



63. Hetente fejtsetek keresztrejtvényt vagy tanuljatok meg egy-
egy verset!

 
64. A közeli boltokban is vásároljatok, még ha drágább is az áru!

 
65. Tudjatok ismerőseitek sikereiről. Gratuláljatok az elsők

között!
 

66. Ha 10.000 Ft-nál nagyobb összegért vásároltok készpénzért,
kérdezzétek, tudnak-e engedményt adni!

 
67. Házatok előtt sose legyen szemét, rendetlenség, lerakat!

 
68. Imádkozzatok mindennap egymásért, családotokért,

szomszédjaitokért!
 

69. Mindig legyen nálatok Biblia, szövet zsebkendő, toll, papír,
névjegykártya és pár szem leheletfrissítő cukorka!

 
70. Fokozatosan cseréljetek mindent energiatakarékosra!

Legyetek ti is azok!
 

71. Tartsátok rendben a kerékpárokat, és kerékpározzatok
hetente!

72. Évente legalább kétszer selejtezzetek!
 

73. Az ebédlőasztalotokat mindig tartsátok tisztán, és legyen rajta
vendégváró!

 
74. Csak azt vegyétek meg, amire valóban szükségetek van!



75. Legyen heti pihenőnapotok, de legalább félnapotok!
 

76. Ajándékozzatok kipróbáltan jó könyvet ismerőseiteknek.
 

77. Ne csak pedagógusnap emlékezzetek meg azokról, akiken
múlik a nemzet jövője.

 
78. Beszélgessetek pároddal gyakran az ősökről: tanuljatok

belőlük!
 

79. Utazz együtt csak úgy pároddal, az utazás kedvéért!
 

80. Vegyetek egy-egy kényelmes széket magatoknak.
 

81. Legyenek szép tárgyaitok, amiben gyönyörködhettek.
 

82. Nézz együtt filmet a pároddal, de ne csak az ágyból!
 

83. Legyetek hálás mindenért! Ebben versenyezzetek egymással!
 

84. Imádkozzatok minél többet együtt!
 

85. Legyél képes motiválni magad. A párodnak is legyél
motivált!

 
86. Mindenkit köszöntsetek Isten nevében. S ha elköszöntök,

kérjétek rá Isten áldását!
 

87. Ha párod egészségének komoly baja van, több orvostól is kérj
diagnózist.



88. Párod kedvére este is tedd rendbe magad, sose légy slampos!
 

89. Ha terveztek valamit, legyen határidő a megvalósításra!
 

90. Ne fejezd be úgy a napot, hogy párodnak ne adtál volna
meglepetést!

 
91. Töltsd meg tartalommal a közös szokásokat!

 
92. Tartsd rendben a dolgaid, párod majd rendben tartja a

magáét!
 

93. Érjétek be kevés tárggyal, de azok minőségiek legyenek!
 

94. Ha esztek, ne kapkodjatok soha: a végén legalább 5 percet
üldögéljetek még.

 
95. A legváratlanabb vendégnek is legyen eltéve valami, amivel

megkínálhatjátok!
 

96. Néha beszélgessetek gyertyafénynél csak úgy!
 

98. Evés után együtt szedjétek le az asztalt!
 

99. Néha kelj fel 1 órával hamarabb csak azért, hogy mindenben
kiszolgáld reggel a párodat!

 
100. Kacagjatok sokat, nevettessétek meg egymást Isten

örömére!


