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Trong tiến trình cuộc sống, mỗi gia đình đều trải qua
những dấu hiệu của sự đổ vỡ và trọn lành. 

Tuy hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng ai nấy trong chúng
ta cũng đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc với
nền tảng là niềm tin, tình thương yêu, và sự bảo vệ mà các
thành viên trong gia đình dành cho nhau.

là mô hình do World Vision triển khai với mục đich hàn
gắn, phục hồi các mối quan hệ trong gia đình, từ đó góp

phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tràn
đầy tình yêu thương, nơi mọi trẻ em được lớn lên và phát

huy tối đa các tiềm năng của mình.



CHỦ ĐỀ
CHÍNH

Hạt giống thiện lành

Mỗi người đều có những “hạt giống thiện lành" -
những điều tốt đẹp - do Tạo hoá ban tặng. 

Khi chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của nhau, mà quên
đi những điều tốt đẹp khác, khoảng cách giữa các
thành viên trong gia đình ngày một lớn hơn, cuộc
sống gia đình trở nên ngột ngạt và buồn chán. 

Để đưa gia đình tiến đến cuộc sống trọn lành, mỗi
thành viên cần tìm kiếm những hạt giống thiện
lành, những điều tích cực ở nhau. Đây chính là
điểm khởi đầu cho sự tha thứ.

Lý do để biết ơn

Khi nghĩ về quá khứ và vui mừng vì những điều
nhận được trong cuộc sống, các thành viên trong
gia đình trân trọng nhau và hành xử tích cực hơn
trong mọi hoàn cảnh.



Những phán xét và định kiến khiến mỗi người khép
mình, ít mở lòng với nhau hơn. 

Việc học cách đối thoại và lắng nghe lẫn nhau là vô
cùng cần thiết, mở ra cơ hội để các thành viên
trong gia đình hiểu nhau hơn, từ đó bao dung và
yêu thương nhau nhiều hơn. 

Không gian để yêu thương và bao dung

Không gian để yêu thương và bao dung

Quá trình làm tổn thương lẫn nhau và tổn thương
bản thân kết thúc khi chúng ta tha thứ và thực
hành sự tha thứ này. 

Khi đó, cả gia đình bước vào giai đoạn phục hồi,
cùng tiến về phía trước, nơi một cuộc sống hạnh
phúc, trọn lành đang chờ đợi chúng ta. 
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Xử trí quá khứ

Những trải nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng đến
cách cha mẹ ứng xử và giáo dục con cái. 

Bên cạnh việc ghi nhớ và trân trọng những kỷ niệm
đẹp, việc hiểu và khép lại những tổn thương mở ra
nhiều cơ hội để các bậc cha mẹ và con cái sống
trong thực tại một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Việc nhận biết hiện tại bắt đầu bằng quá trình đối
thoại, lắng nghe và suy ngẫm, để các thành viên
trong gia đình hiểu, bao dung và yêu thương nhau
hơn. 

Tình cảm thương yêu này kết nối các thành viên lại
với nhau trong nỗ lực mỗi ngày để xây dựng và
duy trì một tổ ấm hạnh phúc.

Nhận biết hiện tại
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Hình dung về tương lai

Mỗi gia đình sẽ cần những can thiệp khác nhau để
cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên và xây
dựng một mái ấm hạnh phúc. 

Việc xác định những gì cần làm để cải thiện tương
lai và kiên trì theo đuổi "kế hoạch" này giúp gắn kết
các thành viên trong gia đình, mang lại một môi
trường sống chan hoà và yêu thương.

Những cam kết giữa các thành viên trong gia đình
sẽ luôn là ngọn đèn soi sáng cách ứng xử và thái
độ của mỗi người, từ đó duy trì một không gian
thương yêu và bao dung, nơi vun đắp cho cuộc
sống trọn lành. 

Theo đuổi ước mơ


