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TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC

GIEO MẦM TỪNG THẾ HỆ TRẺ CÙNG SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ ĐẦY TỬ TẾ

Thầy Nguyễn Mạnh Cường & Ban trợ giảng

10 NỀN TẢNG NIỀM TIN VỀ

MỐI QUAN HỆ TRONG TÌNH YÊU

Yêu Thương đồng hành – Trí tuệ dẫn lối thành công
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Hành trình tỉnh thức 
Có tầm nhìn đúng đắn về một mối quan hệ 

TÌNH YÊU HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC 

Bản thân đang 
trên hành trình 

trở thành người 
yêu tuyệt vời 

Hiểu thương nhau, vượt qua những 

thăng trầm trong hôn nhân. Cùng nhau 

gọt dũa bản ngã để có hạnh phúc tự 

thân, tỉnh thức & hạnh phúc vững bền

Quyết tâm và kiên 

trì cho đến khi tìm 

thấy người ấy chứ 

không hạ thấp tiêu 

chuẩn

Biết một người yêu 

trưởng thành như 

thế nào?

Hành trình trưởng thành 
Tình yêu Hôn nhân & Gia đình 
là mối quan hệ đồng tu sâu 

sắc – tri kỷ của nhau. Gia đình 
là đội nhóm chiến thắng
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Tỉnh thức giữa
đời thường 

TỈNH THỨC 
HẠNH PHÚC TỰ THÂN 

SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH TÌNH YÊU TRƯỞNG THÀNH

HÔN NHÂN VIÊN MÃN HIỆN THỰC GIẤC MƠ 
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TỰ DO LÀ CHÍNH MÌNH – TỰ DO NỘI TÂM 
VỮNG VÀNG NHẬN THỨC 

Phẩm chất / tính cách, thói quen lối sống

Phát triển chánh niệm

Tỉnh thức trong mỗi khoảnh 

khắc sống – Hành thiền.

Nhận thức tư duy đúng đắn

Mục đích sống và bức tranh 

toàn cảnh đời sống.

Hệ giá trị
Sâu sắc và nhất quán

Thấu hiểu bản thân

Lộ trình chữa lành, chuyển hóa 

chính mình (nỗi sợ, tổn thương, 

dính mắc – tham, sân, hoài nghi, 

mô thức, nhận dạng…

Hệ thống thói quen

Tốt, đẹp  và lâu bền.

Hệ thống tâm thế

Tích cực mạnh mẽ và quyết 

liệt đến cùng.

Phát triển nghị lực

Nỗ lực làm điều đúng, nỗ lực 

ngăn điều sai.

Ikigai

Bánh xe cuộc sống và kế hoạch 

cuộc sống rõ ràng nhất.

Hệ thống niềm tin 

Đúng đắn, tích cực và không giới hạn

Thực hành những 

điều thiện lành

Làm không giới hạn: bố thí, 

hồi hướng, hoan hỉ, giữ giới, 

cung kính, phục vụ, hành 

thiền, nghe pháp, chia sẻ 

pháp, phát triển chánh kiến
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CHÁNH NIỆM 
TỈNH THỨC

NHẬN THỨC TƯ 
DUY ĐÚNG ĐẮN

NIỀM TIN

TÂM THẾ 
NHƯ LÝ TÁC Ý

SỐ PHẬN 

TÍNH CÁCH

THÓI QUEN
Mô thứcHỆ GIÁ TRỊ

HÀNH ĐỘNG

SUY NGHĨ CẢM XÚC
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8 YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG ĐỜI SỐNG TỰ THÂN

Chánh niệm 
Hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại, tươi mới từng phút giây

Trí tuệ  
Nhận thức đúng – tư duy đúng – hành động đúng

HẠNH PHÚC 
BỀN VỮNG

TÂM HỒN

SỨC KHỎE

ĐAM MÊ

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

MỐI QUAN HỆ

CỐNG HIẾN XÃ HỘI

TÀI CHÍNH

TÂM LINH
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TỰ DO VÀ HÀI HÒA TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ
Tình Yêu Hôn Nhân Gia Đình

THẤU HIỂU MỐI QUAN HỆ
• Giữa hai người yêu nhau, vợ chồng, cha mẹ - con cái – Đồng Tu – Đồng Đạo

• Dễ thương, Đáng yêu… trong sự hài hòa với người thương.

• Chân thành (chân thật (chân lý, chân thật, thiện lành) và nhiệt thành)

• Tôn trọng (tự do, bình đẳng, khác biệt, thống nhất)

• Tin tưởng (an toàn, tin cậy, niềm tin)

• Sẻ chia (lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia….)

• Yêu thương (hiện diện – kết nối, quan tâm – chăm sóc, sẻ chia yêu thương vô 

điều kiện, hy sinh – người ấy được hạnh phúc là chính họ)

• Bao dung (nạp-chấp nhận, thứ- tha thứ, dưỡng-nuôi dưỡng)

• Đồng hành dẫn dắt (đồng lòng, tin tưởng, tứ nhiếp pháp) 

THẤU HIỂU CÁC THÀNH VIÊN
GIA ĐÌNH

Tiến trình của mọi người ở mức hình 

tướng và chân thật…để có tiến trình 

chữa lành và chuyển hóa phù hợp  

Quyết liệt thay đổi và kiên trì đến cùng. 

Tách mình ra và mạnh mẽ bảo vệ tâm 

hồn mình và mọi người cần thiết.

1

2 3 DŨNG CẢM ĐỐI DIỆN  



GNH.vn - CỘNG ĐỒNG SỐNG TỬ TẾ        Tình Yêu 3 Gốc: Bke.edu.vn/TinhYeu       Chánh Kiến Học Hiểu Hành: Bke.edu.vn/CK3H     Tìm cộng sự - congsu.gnh.vn 8

TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH VỚI CÔNG VIỆC MÌNH YÊU THÍCH

Lối sống giản dị, biết đủ, chi tiêu ít hơn
thu nhập và phân bổ tài chính theo 6
chiếc lọ

Phát triển năng lực chuyên môn
sâu sắc và năng lực quản trị để
làm điểm tựa vững chắc tạo giá trị
cho đời sống

Sống phóng khoáng cho đi để hạt giống
giàu có tiếp tục được nhân lên.

Đồng hành với leader và
đồng nghiệp cùng tu tập
phát triển bản thân

Có công việc giúp mình
trưởng thành và hạnh phúc

Tìm thấy niềm vui và tình yêu giản
dị trong mỗi công việc dù nhỏ nhất

01

02

03

06

04

05
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10 NỀN TẢNG NIỀM TIN VỀ MỐI QUAN HỆ TÌNH YÊU 

Những tiêu cực trong

mối quan hệ bị lưu giữ

trong ký ức và dễ dàng

chi phối mình trong

giao tiếp với người

khác trong hiện tại. Nên

không chắc người khác

đang tự chủ việc hành

xử ra sao đâu

Do nhân duyên quá khứ tạo

nên và chi phối cách hành xử

của mình hiện tại cuộc chiến

hiện tại của họ với chính họ…

Họ đầy quá nên họ xả ra là

chuyện tự nhiên và bình

thường.” Đừng phán xét người

khác vì bạn không biết họ đang

phải chiến đấu với điều gì đâu”

Ai cũng có tiến trình cuộc 
sống của riêng mình

Ai cũng phải chịu trách

nhiệm cho cuộc đời của

mình. Không ai khác phải

có trách nhiệm quá

nghiêm túc với cuộc sống

người khác…”Ai ăn người

ấy no – ai tu người ấy

chứng”

Ai cần tự đi trên hành

trình của chính mình và

được những người khác

tôn trọng và hỗ trợ

trong tình thương và

tự do

Khi ai đó không dễ thương, cứ

khó chịu với mình hoặc với

cuộc sống có nghĩa là họ đang

thiếu tình thương, bị bức bách,

ngột ngạt hoặc mệt mỏi trong

tâm hồn không thể an yên giao

tiếp với người khác. “Khi họ

không dễ thương là họ đang

cần tình yêu thương và sự giúp

giúp đỡ “

Chấp nhận chính 
mình và người khác

Ai cũng có những 
điều chưa tròn trịa

Hiểu mình hiểu ngườiAi cũng có những 
tổn thương quá khứ

01 0402 0503
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Từng khoảnh khắc… mình

sẽ dễ dàng tiếp chạm trực

tiếp hoặc mời gọi được

con người chân thật của

người khác xuất hiện…

Lúc đó các vấn đề trên bề

mặt sẽ được buông xuống

tự nhiên.

Ở mình và người khác thì

theo một cách tự nhiên

những hạt giống tốt đẹp

đó sẽ nảy nở hoa trái

trong tâm hồn và tính

cách của mỗi người.

Ai cũng có người chân 
thật ở bên trong

Con người không phải cái tính

cách hay thói quen chưa tròn

trịa ở bên ngoài kia đâu. Mình

tập trung vào cái gì thì cái

đó sẽ phát triển… đừng cả tin

và tập trung vào những điều

tiêu cực trong mình hay trong

người khác vì điều đó vô tình

chỉ phát triển điều tiêu cực.

Mình phải vững vàng –

trí tuệ - bình an và đong

đầy yêu thương tự thân

trong mọi khoảnh khắc,

thì mình mới giúp được

người khác dù họ hành

xử như thế nào với mình

Đến với nhau hỗ trợ nhau

cùng tu tập sửa mình và

trở nên hạnh phúc tự thân.

Không giúp được nhau thì

hoan hỉ tạm thời tách ra chứ

không có gì nghiêm trọng

mà phải dính mắc nhau. Khi

nào ổn thì quay lại với nhau

Muốn giúp người khác 
thì mình phải giúp 
được chính mình

Tập trung để thấy và khuyến 
khích những điều tốt đẹp

Ai cũng là người bạn đồng 
tu trong cuộc sống này

Tu tập để sống với 
con người chân thật, 
dễ thương của mình

10 NỀN TẢNG VỀ NIỀM TIN VỀ MỐI QUAN HỆ TÌNH YÊU 

06 0907 1008
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CHUYỂN HÓA TỈNH THỨC – HẠNH PHÚC VIÊN MÃN  

THUẦN HÓA 
CÁI TÔI

CHUYỂN HÓA NỘI TÂMCHỮA LÀNH TỔN THƯƠNG 

Hạnh Phúc 
chân thật

Thoát đồng nhất/Buông vai diễn
Hiện diện với con người chân thật

Mời gọi con người chân thật của người khác

Buông Tham – Sân - Si
Phát triển Giới Định Tuệ

Thấy ra Sự Thật
(Thấu hiểu  Chấp nhận  Tha thứ  Tự do) 

 Yêu thương chính mình!
 Hạnh phúc tự thân !


