
Ne akarj gyermekeid helyett élni, csupán 
Értem velük. Ne az ő kedvüket keresd, 

hanem az Én kedvemet velük kapcsolatban is.

                                                                           HANG – 189. Gy

A szülő-gyermek kötelék valójában rablánc.
Amint a köldökzsinór elvágása nélkül 

elpusztul az új élet, úgy e rablánc elvágása
nélkül két élet képes elpusztulni: 

a régi és az új. Szülő, gyermek boldogsága
egyaránt belepusztul.

                                                                           HANG – 194. Gy 

Egy gyermeket nemcsak nevelni, 
de „idomítani” is kell. Segíteni kell őket 
arra, hogy mielőbb kiépüljenek bennük 

azok az egészséges gátlások, melyek által
felismerhetik tevékenységük lehetőségeinek

határait.

                                                                          HANG – 220. Gy 

Nem jól nevel az a szülő, akire gyermeke
mindig számít. Mint ahogy nem jól szeret 
az a gyermek, aki szüleiért él, akire szülei

mindig számítanak. A jó nevelés 
alapfeltétele az önálló, felelősségvállalásra, 
karó nélkül is egyenesen maradásra nevelés.

                                                                          HANG – 246. Gy

Az nevel jól, aki lehetőséget ad neveltjének
arra, hogy saját kárán, keserves tapasztalatok

árán megtanulja az önnevelés nem könnyű
mesterségét. 

                                                                      HANG – 246. Gy

Gyermekeidről is tudnod kell, hogy elsősorban 
az Enyémek ők. Ezért nem “a számukra 

legjobb módon kell segítened őket”, hanem 
a számodra legjobb módon. Ami a te lelkedet
gazdagítja, azt kell tenned – szinte függetlenül

attól, hogy ők ezt hogyan fogadják. 
Önmagadért felelsz, és nem értük. 

                                                                             HANG – 269. Gy

Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, 
addig nem is tudod helyesen szeretni őt, 
mert helyesen az szeret, aki úgy szeret, 

mint Én. Tehát gyermekeddel kapcsolatban 
sem lehet feladatod az, hogy elveszítsd szíved
nyugalmát, és az sem, hogy megszerezd az ő

szíve nyugalmát.
                                                                             HANG – 340. Gy 

Te azért kaptad gyermekedet, mert ő 
választott téged arra, hogy addig, míg 
fel nem nő, a te nevelésed alatt álljon. 

De az ő boldogsága sem függ attól, hogy te 
a kapott feladatot hogyan teljesíted. 

Meg kell értened, hogy kivétel nélkül mindenki
a maga boldogságának kovácsa.

                                                                            HANG – 549. Gy 

Nagyon helytelen pedagógiai elv az, hogy nem
szabad a gyermeket bántani. Aki ezt képviseli,
az kikapcsolja értelmes eszét a szeretetéből. 
Az a szülő, aki szabadjára engedi az éretlen
gyermek felelőtlen viselkedését, az nagyon

rosszul szereti gyermekét.

                                                                       HANG – 220. Gy

Egy gyermekkel nem lehet 
kompromisszumot kötni. 
Vagy ő uralkodik rajtatok, 
vagy ti uralkodtok rajta. 

                                                           HANG – 639. Gy
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