
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 1

TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC

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

MỐI QUAN HỆ HOÀN HẢO

Thầy Nguyễn Mạnh Cường & Ban trợ giảng

Yêu Thương đồng hành – Trí tuệ dẫn lối thành công
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Bức tranh toàn cảnh về MỐI QUAN HỆ HOÀN HẢO

Mục Đích Sống – Hệ Giá Trị – Hệ Thống Niềm Tin:
4 yếu tố song hành cùng mối quan hệ:

Đồng điệu – Đồng cảm – Đồng lòng – Đồng hành dẫn dắt

• Chúng ta thực sự sống vì điều gì? Chúng ta muốn
sống một cuộc đời có ý nghĩa là như thế nào?

• Ước mơ lớn nhất mà chúng ta muốn thực hiện trong
cuộc sống này là gì?

• Yêu và cưới để làm gì? Những niềm tin nào chúng
ta có về nhau và về mối quan hệ TYHN?

• Chúng ta cùng thống nhất và chia sẻ niềm tin tích
cực và tốt đẹp nào về nhau?

• Chúng ta trân trọng những giá trị gì?
• Giá trị nào chúng ta cùng chia sẻ: chân thành, tôn

trọng, tin cậy, biết ơn, yêu thương, bao dung, đồng
hành…?
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Bức Tranh Toàn Cảnh Cuộc Sống
Tầm nhìn – Mục tiêu – Kế hoạch – Trải nghiệm

• Gia đình hạnh phúc là như thế nào trong mắt mỗi người? 

Chúng ta tìm điểm thống nhất được không? Liên tục thống 

nhất được không?

• Chúng ta dành bao nhiêu thời gian kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là 

đủ? Chúng ta trải nghiệm cuộc chơi kiếm tiền này như thế nào 

là thú vị nhất? Như thế nào là phù hợp nhất với tiến trình của 

mỗi người và của chung?

• Chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho nhau và cho gia đình?

• Bao giờ nghỉ hưu? Nghỉ hưu chúng ta làm gì cùng nhau?

• Chúng ta đồng hành trong việc thực hiện những giấc mơ nào 

cùng nhau?

• Chúng ta hỗ trợ nhau thực hiện giấc mơ nào của mỗi người?
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Bức tranh toàn cảnh về MỐI QUAN HỆ HOÀN HẢO

• Kiếm tiền – Phát triển sự nghiệp, chi tiêu – đầu tư
• Nuôi dạy con
• Chăm sóc bố mẹ
• Tu tập – Phát triển bản thân
• Thư giãn trải nghiệm, thực hiện ước mơ
• Làm mới quan hệ mỗi tuần, mỗi tháng….

Thống nhất quan điểm về các lĩnh vực
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Điểm tựa: An toàn và Tin tưởng

Chắp cánh

Sẻ chia – Yêu thương
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• Chấp nhận hoàn toàn ➞Chấp nhận tận cùng ➞ Ngưng phán xét, đổ lỗi
• Chịu trách nhiệm 100% ➞ Quay vào bên tìm kiếm tận cùng (nguyên nhân, điểm mạnh, điểm yếu) 
➞ Đi tìm giải pháp 

• Thay đổi từ chính mình ➞ Thay đổi chính mình trước, người khác thấy mới thay đổi theo
• Yêu thương và bao dung vô điều kiện ➞ Buông bỏ bản ngã  
• Giúp nhau tự do và trưởng thành là chính mình!

Bức tranh toàn cảnh về MỐI QUAN HỆ HOÀN HẢO
Chúng ta sẽ làm khi gặp thách thức hay bất đồng?

“Phải yêu làm sao để người ta yêu thương cảm thấy thật tự do.”

Nhốt chim trong lồng – Yêu thương hay kìm hãm, chiếm hữu?
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Mời bạn vào nhóm TYHN 3 Gốc 

Có nhóm phụng sự chăm sóc
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2. Quét mã QR để kết nối với
Group Zalo – OFFLINE Một ngày hạnh phúc

Ngôi Nhà Tỉnh Thức  
BeliCoaching luôn chào đón bạn trở về

3. Quét mã QR để kết nối với 
Group Zalo – ZOOM Một ngày hạnh phúc

Tổng đài lắng nghe – 0379701376 (Cẩm Phả) & 0888866661 (Mai Thảo)


