
Với Trí Tuệ vô biên và Tình Thương vô điều kiện, Quý Thầy Giác Ngộ sẽ giúp
cha mẹ và con cái nhận ra trong mình có Tâm Giác Ngộ và có khả năng trở về
sống với Tâm Giác ngộ, giải thoát mọi khổ đau để luôn được sáng suốt, rõ
ràng, tươi mát, tự tại khi đứng trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Khai mở Tuệ giác cho cha mẹ và con cái, giúp mọi người cảm nhận Chơn Hạnh
phúc khi trở về với Tâm Giác Ngộ, sẽ mở lòng thấu hiểu và cảm thông nhau
bằng trái tim rộng mở và tình thương thực sự, không phán xét, phân biệt hay
so sánh và từ đó hóa giải mọi hiểu lầm xung đột.
Đánh thức hạt giống Giác ngộ nơi mỗi người không phân biệt tuổi tác, màu da,
tôn giáo hay chủng tộc, để nhận ra và thể nhập Tâm Giác Ngộ, giải thoát mọi
khổ đau và có Chơn Hạnh phúc.
Cha mẹ và con cái đều có cơ hội được ở trong một môi trường thanh tịnh gần
gũi với thiên nhiên, lánh xa thiết bị điện tử, tham gia vào các hoạt động có ý
nghĩa để giúp họ phát triển và nuôi dưỡng hạt giống Giác ngộ nơi chính mình.
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