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Cây nhân cách
nền tảng qua 3 gốc rễ 

Trí tuệ, Lòng thương yêu & Nghị lực

Quân 0989.330.880 zalo FB, web: TranVietQuan.com
Tham dự Group FB “Chánh kiến trong đời sống”

Cây 
Nhân
Cách
Cốt 
lõi
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03 gốc rễ phát triển Nhân Cách

Hiểu biết rõ & đúng trong từng vấn đề.
Hiểu rõ Nhân quả  biết rõ Đúng Sai, Thiện Ác...
Gieo đúng NHÂN để gặt đúng QUẢ, theo đúng, bỏ sai...
Nhà trường chỉ dạy được kiến thức (mà lại học Vẹt khá 
nhiều, nên rất cạn) nên chỉ được 1 phần nhỏ của Trí tuệ.

Dũng cảm: dám làm việc khó, dấn thân khó khổ
Nhẫn: kiên nhẫn, bền bỉ, nhẫn nại, không bỏ cuộc
Tĩnh: bình tĩnh, an, tâm không dao động (ít lo lắng, không sợ hãi...)
Dũng là sức mạnh ban đầu, Nhẫn là sức mạnh lâu dài về sau...
Nghị lực chỉ thể hiện khi có KHÓ KHĂN, SÓNG GIÓ 
(do vậy phải RÈN LUYỆN, nếu chỉ học tập sẽ có rất ít nghị lực)

Lòng thương yêu với gia đình, XH, thiên nhiên
giúp gắn kết, ấm áp tình người... TỪ BI HỶ XẢ
-Lòng tốt từ Tâm thể hiện bằng hành vi giúp 
đời giúp người (Tâm thiện  Hành vi thiện)

Trí tuệ
(Hiểu biết đúng)

Nghị lực
(Dũng+Nhẫn+Tĩnh)

Đạo Đức
(Vị tha > vị kỷ)

3 gốc rễ

Trí-tuệ như ánh sáng dẫn đường. 
Thiếu Trí-tuệ thì Tình-yêu trở nên mù quáng

và Nghị-lực trở nên vô ích

Trí tuệ
Đạo đức
Nghị lực

D: Dẫn đầu, quyết đoán
Lead & Decide

C: Chi tiết, 
cẩn thận
In detail &
carefully

Kỹ năng
giao tiếp

Communication
skill

Kỹ năng
bán hàng
Sales Skill

Kỹ năng Đào tạo
Training Skill 

Kỹ năng giao việc
Task distribution skill 

Kỹ năng
XD nhóm
Team 
Building skill

Kỹ năng
QLý thời gian
Time management

S: Chăm sóc, hậu cần
Take care, supportive

Kỹ năng Chuyên Môn: 
Kế toán, Tài chính, Chế tạo máy, IT…

Specialized skills:
Accounting, Finance, Manufacturing, IT ...

I: Hướng
ngoại, 
sôi nổi
Extrovert,
Eager

1

2
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Tạo động lực
Create motivation

Các kỹ năng

(sự lành nghề)

Skills (work training 
proficiency)

Nhân cách cốt lõi
The core of personality

Các xu hướng tính
cách (năng khiếu)
Genitive propensities 
(natural aptitude)

Thông tin, Kiến thức 
tài chính

Thông tin, Kiến thức 
máy móc

Kiến thức…
thông tin

Kiến thức…
thông tin

4Thông tin, Kiến thức

(học 12 năm, CĐ, ĐH)

4 vòng tròn Đào tạo
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Mất cân bằng 3 gốc rễ

Nếu các gốc rễ bên trong này gãy đổ hay thiên lệch, 
ngay lập tức chúng ta mất hạnh phúc: 

• Cột tình cảm  (trí tuệ ) dễ bị làm việc theo 
cảm xúc (tình yêu mù quáng).
Nếu nghị lực  : liều, bất chấp hậu quả

• Trí tuệ : nếu thiếu Lòng thương yêu, trí tuệ dễ 
trở thành khô khan, nhàm chán. 
Trí tuệ , Nghị lực : Tiến sĩ giấy.

Mất cân bằng 3 gốc rễ

1) Dũng nhiều  dễ hăng  xung đột…, nên Dũng phải có…
2) Nhẫn mà không Dũng  …………….
3) Thừa Nghị Lực mà thiếu Trí tuệ thì ………….
4) Thừa tình cảm, thiếu Trí tuệ thì dạy con  Nuông chiều…
5) Giỏi nhưng trí tuệ sai  …………………
6) Học nhiều quá  thiếu …………………

Tác động lên Gốc rễ nào chính yếu
1) Tình cảm (Nữ, cảm xúc, dễ vui dễ giận…)
2) Trí tuệ (tính Logic, khoa học, kỹ sư…)
3) Nghị lực (Thân hành động)
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Tình huống
• Nhà khoa học Galile nghiên cứu về thiên văn học, sau rất nhiều 

thời gian số liệu đo lường được… ông có NIỀM TIN rằng trái đất 
quay quanh mặt trời (thời đó cả thế giới coi trái đất là trung tâm 
của vũ trụ, nên tất cả các hành tinh khác đều phải quay quanh trái 
đất). Theo bạn thì NIỀM TIN này đến từ đâu trong 3 gốc rễ?

• Ông bà ngày xưa vẫn dạy cho con cái rằng: mặt trăng to bằng cái 
bát tô, mặt trời to bằng cái nia, và trái đất phẳng và rộng vô cùng 
(vì chưa ai đi hết). Phần lớn con cái đều tin như vậy, Theo bạn thì 
NIỀM TIN này đến từ đâu trong 3 gốc rễ?

• Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo.

• Anh ấy nghiện, nhưng khi yêu em, anh ấy hứa sẽ sửa đổi…

Tình huống

1. Làm hết sức, chơi hết mình.
2. Edison làm 3000 lần mới ra được bóng đèn đầu tiên.
3. MarShall (tướng 5 sao không ra trận) dọn WC trong 3 

năm bằng 1 người dọn WC cả đời.
4. Clip xe đạp số 1 thế giới.
5. Đại gia thì phải có chân dài.
6. Đàn ông thì lăng nhăng 1 chút cũng được, đàn bà thì 

không.
7. Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh 

mùi bùn
8. Làm ra tiền thì phải biết đẳng cấp, sành điệu
9. Yêu nhau cởi áo…. Qua cầu Gió bay
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3 câu hỏi Nên/Không nên - Đúng/Sai

1. Có mang lại an vui cho mình và mọi người?

(mà hài hòa với thiên nhiên)

2. Nếu duy trì và nhân bản việc này thì sẽ ra sao? 

(Nhân Quả, nhân bản cho gia đình mình thì sao?)

3. Có hướng về phát triển 3 gốc rễ hay không?

(Đạo Đức, Trí Tuệ, Nghị Lực có phát triển không)

(4) Đạo lý (vũ trụ, thiên nhiên)

(1) Theo súng, vũ lực 

(2) Luật (nhà nước, nội qui) 

(3) Lễ, đạo đức, tự giác 

9

Tình huống: phân tích theo 3 gốc

1. Cả đời mình cực, thôi thì bù đắp (chiều) cho 
con cũng tốt vậy

2. “Ngồi mát ăn bát vàng”, “công việc nhàn hạ”

3. Trẻ ngã… khóc nhè

4. Trẻ làm rơi vỡ ly cốc ở dưới bếp

5. Tăng Sâm và chữ Hiếu

6. Đưa 2 bé đi siêu thị mua đồ chơi

7. Bé lớp 8 đã biết bán trà đá kiếm tiền…

8. Đào tạo “Con ngoan trò giỏi”

9. Thế nào là “Văn Võ song toàn”

10.Thế nào là “Tiên học Lễ, hậu học Văn”
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Gia đình & 3 gốc rễ

Trong gia đình thường có xu hướng:

• Cha trí tuệ + nghị lực

• Mẹ thương yêu + chăm lo về Thân cho Gia đình

• Con: được rèn luyện 3 gốc rễ => trưởng thành

=> Tuyệt vời nhất là Cha+Mẹ đủ cả 3 gốc rễ để dạy con

Sự mất cân bằng trong gia đình:

• Cha mẹ cùng thương yêu (nuông chiều) => Con thiếu rèn 

luyện qua việc khó khổ (mất nghị lực). Con được học nhiều 

kiến thức nhưng lại kém thực thi => thất bại (mà vẫn tự cao)

• Cha quá cứng rắn (hay đánh đập con), Mẹ quá nuông chiều 

=> Xung đột. Con cái tình cảm bị cực đoan (quá mềm yếu 

hoặc dễ nổi điên) => thiếu Nghị lực & trí tuệ sai
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Cùng hỗ trợ & lan tỏa Dự án 100 tập:

Nhân Quả Đạo Đức + Gương Vĩ Nhân
Nền tảng của Đạo Đức & Trí Tuệ chính là Tư Duy Nhân Quả
Nuôi dưỡng ƯỚC MƠ HOÀI BÃO chính là GƯƠNG VĨ NHÂN

Tổng 100 tập tranh Nhân Quả Đạo Đức + Vĩ Nhân 
Các bé sẽ được học Nhân Quả Đạo Đức suốt từ lớp 1-12
=> thay thế Conan & Doremon trong tủ sách của trẻ.

Bộ 100 cuốn được sắp xếp theo từng chủ đề như: 
Sức khỏe, gia đình, bạn bè, dạy con, kinh doanh...

Vui lòng liên hệ BKE.edu.vn/TranhNhanQua  - FB Zalo ĐT: Mr.Quân 0989.330.880

Vượt thoát khỏi qui mô của ngôi trường => Trẻ đều học từ nhỏ

Chúng tôi thấy từng đứa trẻ được đọc truyện tranh Nhân Quả Đạo Đức từ nhỏ, 
được Bố mẹ cùng hỏi con về các câu Nhân Quả, được thấy trẻ tự biết điều gì 
đúng đắn & hướng thiện để làm... với 100 tập trẻ sẽ học đến lớp 12, để Nhân 
Cách Đạo Đức ngấm sâu vào trong từng nếp nghĩ & hành vi của trẻ...

Hơn 70 thư viện
Hơn 15 khóa tu
Nhiều gia đình
115.000 cuốn

13

400 trường được xã hội hóa Giáo dục có Đạo đức
Khi đó mọi tầng lớp đều được bình đẳng trong giáo dục

Và 20 năm sau có 1 thế hệ mới về nhân cách đạo đức...

Chúng tôi luôn tìm người giỏi, có hoài bão 
về Giáo Dục Đạo Đức để đồng hành…

Chúng tôi đang gieo nhân và chờ 
hội tụ đủ các nguồn lực sẽ khởi động

phiên bản xã hội hóa này
Liên hệ Mr.Quân Zalo FB: 0989.330.880  - bke.edu.vn/TruongHoc

TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC
Hãy lan tỏa giới thiệu bạn nhé

Cần thuê trường Trung cấp, Cao Đẳng ở các tỉnh đang 
không có SV gây lãng phí, diện tích 5-10ha, có KTX & phòng học

Thuê 20-50 năm, ưu tiên các Tỉnh lân cận HN, HCM 14
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Quét Barcode Zalo là vào nhóm
Nghệ An – Chánh Kiến

15

Chánh kiến 
trong Giáo Dục

Quân 0989.330.880 zalo FB, web: TranVietQuan.com
Tham dự Group FB “Chánh kiến trong đời sống”

GNH Gross National Happiness

Đây là cuộc dấn thân

đầy ý nghĩa...

Cùng xây dựng cộng đồng 

Sống Tử Tế

Bạn và tôi là anh em
Chúng ta là một gia đình lớn
Bạn có trái tim ấm áp, tôi cũng vậy
Bạn có tấm lòng, bạn có khối óc, bạn có đôi 
tay dễ thương... Và bạn cũng là tôi
Bạn và tôi đều được sinh ra trong vòng tay 
lớn của đất trời, vậy bạn và tôi là anh em
Thở vào thở ra, cám ơn khí quyển
Ngắm nhìn mây núi cám ơn đất trời
Đi xuống đại dương, cám ơn biển rộng
Nắng ấm ban mai, cám ơn mặt trời
Đêm về lấp lánh, cám ơn trăng sao
Cuộc đời không phải là đấu tranh, cuộc đời 
chính là tình bạn, chúng ta đều là anh em.
Chúng tôi có một ước mơ về một gia đình 
lớn, còn bạn thì sao?

Bke.edu.vn/BigFamily


