
Gyermeked azért választott téged, mert neked
pontosan ő tud olyan lehetőséget adni, 

amiben feloldhatod karmikus
megkötözöttségedet, melyet ha nem teszel,

akkor ő ugyan ezzel nem veszít, 
természetesen nem is nyer, de te veszítesz!

                                                                          HANG – 777. Gy

Nem azért vagy, hogy gyermekedért élj! 
A világon még senkit nem tett boldoggá az,
hogy gyermekéért élhet. Értem kell élned, 

akár gyermeked ellenében is! A Tőlem kapott
tanítás szerint kell élned, vagyis Engem, mint

Utat kell vállalnod, ha meg akarsz felelni 
annak a szerepnek, amiért a Földre születtél. 

                                                                           HANG – 777. Gy 

Egy-egy jó szó, egy csendes 
ráfigyelés valakire, egy kis bátorítás 

sokszor olyan lavinát indíthat el, amely idővel
ezrek és ezrek életét képes megváltoztatni!

                                                               HANG – 4045. Gy 

Szüleidnek is szükségük volt arra a
körülményre, amelyet a te gyarlóságod is
alakított. Az érdes kövek mindegyikének

szüksége van a másik érdességére, 
hogy csiszolódjanak.

                                                                        HANG – 755. Gy

 Elsősorban nem a szülőnek kell ragaszkodnia 
a gyermekhez, hanem a gyermeknek a szülő-

höz mindaddig, amíg a gyermek a szülei
kenyerét eszi. Boldog az a szülő, aki időben 
el tudja engedni gyermekét, és boldog az a

gyermek, aki időben el tudja engedni szüleit,
hogy házastársához ragaszkodjék!

                                                                      HANG – 1560. Gy

A felelősségre nevelés 
lényeges eszköze 

a felelősségrevonás!

                                                     HANG –  1698. Gy

Minden gyermek akkor érzi igazán, hogy
valóban jó helyen van, ha Hozzám akarja

kapcsolni az, akire rábíztam. Nagy tévedésben
van az a szülő, aki azt hiszi, hogy birtokolhat

gyermeket, mint egy tárgyat, mert az övé. Nem
az övé! Minden gyermek az Enyém! Csupán

kölcsönben van a szülőknél, akiket akkor
választott, mikor még tudta, hogy mi a teendője.

                                                                     HANG – 103. Gy

Az Isten téged nem gyermekedre, hanem
Önmagára teremtett, és csak Benne találhatsz 
rá szíved békéjére, mint ahogy gyermeked is

csak Benne lehet boldog. Az Istent, Aki
Önmagára teremtett benneteket, Általam, 
Velem és Bennem, Jézusban, mutatta be, 

és ajánlotta oda Magát nektek. 
                                                                       HANG – 3312. Gy 

Gyermekeidet és mindenkit a világon akkor
szeretsz helyesen, ha Isten akaratát akarod

közvetíteni feléjük. 
Ennek az akaratnak a felismerését pedig 

minden megkötözöttség ködösíteni próbálja. 

                                                                     HANG – 3494. Gy

Az önnevelés minden nevelés alapja! 
Ez az a „rezonáló doboz”, 

amely ha hiányzik, 
a húrok hangja csak cincogás! 

                                                              HANG – 4471. Gy  
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