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Chánh kiến trong đời sống
Cùng xây dựng cộng đồng sống Tử Tế (GNH)

Chánh Kiến Là Trí Tuệ
Chánh kiến nghĩa là cái thấy đúng đắn và toàn diện. Thấy mọi vật đúng như

bản chất thật của chúng trong tiến trình nhân quả chính là trí tuệ.

Chánh kiến chính là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Giúp

ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống. Phát triển bản

thân theo chiều sâu.

Đừng tin vì nghe 

truyền khẩu, đừng 

tin vì đó là truyền 

thống, đừng tin 

vì nghe đồn đại...

2 ngày dành cho Giáo Viên
1

Phương pháp học / vừa làm vừa học

Quan sát
Đa chiều
Tổng hợp thông tin
(Đúng, đủ, bỏ rác...)

Phân tích
-Tách lớp (chi tiết)
-Liên kết (liên đới)
-Ráp vận hành (tổng quan)

Đúc kết 
(Ý chính, lõi)
=> Qui luật & 

Nguyên lý*

Trình 
bày 
lại

Đúc 
kết

Vận 
hành

Tách 
lớp

Quan 
sát



  

Thông tin, dữ liệu Nhân quả**
Sơ đồ xương cá

Lưu ý: Hầu hết đều thiếu phần Quan sát đa chiều + Đúc kết nguyên lý
(Nguyên lý, Sơ đồ: là phần cốt lõi nhất)

Quả táo rơi, 108 nguyên tố, Học để hiểu hay thuộc, Vật lý, Tâm lý, Delta, Nuông chiều...

Trình bày (viết, dạy lại)

Đơn giản, đúng, đủQuan sát lặp lại
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Vẹt, vẹt nữa, vẹt mãi
=> Hiểu biết máy móc, cạn cợt

Tư duy chụp giựt, bầy đàn, dễ dối trá đối phó về sau
=> Đánh mất chính mình, đánh mất ước mơ 

=> Mất dần Trí tuệ + Đạo Đức

Anh Nguyễn Hoài Sơn, Hà Nội than thở: "Tôi đã 
phải trải qua cách học này cách đây 30 năm. Từ 
một học sinh chuyên văn cấp 2, tôi bị thầy 
giáo biến thành một con vẹt không hơn. Thầy 
đọc và bắt chúng tôi chép lại bài văn mẫu đến 
thuộc lòng. Bài kiểm tra cũng vậy, nếu tôi làm 
theo ý mình lập tức bị điểm kém. 10

Học và Làm: Văn, Tư, Tu

Văn
lý thuyết, [biết đúc kết]

Tu (thực hành)
áp dụng thực tế

Tư (duy)
đa chiều, sâu sắc

Học &
Làm

10%

20% 70%

Văn+tư+tu: là phương pháp học hiệu quả, đảm bảo lý thuyết sát với thực tế 
cuộc sống, trong quá trình trải nghiệm thì luôn so sánh lại với lý thuyết (chánh 
pháp) để có cái nhìn sâu sắc hơn, đúng đắn hơn => đúc kết của bản thân

Từ đó có những điều chỉnh hợp lý cho bản 
thân (nên trình pháp với vị thầy, nên trình 
những điều chỉnh & cải tiến cho sếp)

Cách học cũ: văn 99%, tư 1% => rất nhiều Vẹt

Cánh buồm (kiến tạo): giả lập tình huống cho 
các bé đóng kịch (giả lập thực tế) + Câu hỏi gợi 
mở (tư duy) => Đúc kết lý thuyết

Westpoint: 2h lý thuyết, 8h luyện tập (như 
quân đội) và luôn làm việc nhóm + tìm giải 
pháp, tự đọc tài liệu, làm tiểu luận/tháng…

Pathway Tuệ Đức?

Làm sao đưa vào thực tế cấp 2+3?

11
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Kiến tạo
Học sinh làm gì để học 

được điều này?

Học sinh tự 
đúc kết ra bài học

• Xuất phát chậm
• Về đích trước
• Đi xa hơn Truyền 

thống

TẠO môi trường, game, tình huống, qua thực tế…

Để HS tự KIẾN (thấy, hiểu) vấn đề: Quan sát – Phân tích – Đúc kết

Mang đời sống vào trong tiết học, mang tiết học ra ngoài đời sống

Tôi dạy gì cho trẻ?

Học theo phương pháp Kiến tạo

3 giai đoạn của tiết học kiến tạo

• Dạy học tích cực (Active learning)
• Học bằng thực hành (Learning by doing)
• Lấy học sinh làm trung tâm (Student-centered)
• Học qua vấn đề (Problem-based learning)
• Học qua dự án (Project-based training)
• Học qua trải nghiệm (Experiential learning)
• Học qua khám phá (Discovery learning)
• Học bằng làm việc nhóm (Group-work learning)
• Dạy học khảo cứu (Inquiry-based teaching) …v.v…

Chuẩn bị 
kịch bản 

Tổ chức
hoạt động

Đúc 
kết

Cải tiến
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Văn lý thuyết
[biết đúc kết]

Tu (thực hành)
áp dụng thực tế

Tư duy

10%

20%

70%
Học                               Hành

Dễ máy móc, 
định kiến

Đúc kết thành

Đơn giản

15

Quan sát – Phân tích – Đúc kết

Phương pháp Học + Làm

đa chiều, sâu sắc, đối chiếu thực tế

Học và Làm: Văn + Tư* + Tu*

VĂN TUỆ: 90% đi học là chỉ biết VĂN TUỆ (kiến thức, tôi biết rồi)

VĂN TUỆ là COPY PASTE, là REC, nói vanh vách THUỘC NHỚ

VĂN TUỆ thì rất ít PHÂN TÍCH & kém ĐÚC KẾT CHIỀU SÂU

TƯ TUỆ* (Tư duy): trăn trở, suy nghĩ, quan sát lại nhiều lần...

Trăn trở, câu hỏi, thao thức về cuộc đời... => có đủ lớn không?

KHỔ ĐẾ (Khó khăn, trải nghiệm) càng lớn => Trăn trở càng nhiều

Tăng Tư tuệ: Làm BÀI TẬP & luôn QUAN SÁT+ĐÚC KẾT từ c.sống

-Tư duy lại các hiện tượng, sự việc... bản chất của hiện tượng

-Tư duy lại Cuộc đời của chính mình, về Tiền bạc, về Thành bại...

-Tư duy lại về Giáo dục, về Ý nghĩa cuộc đời, về Cống hiến...

-Tư duy lại về Thiên nhiên, Muôn loài, Vũ trụ... và loài Người

16



12/28/2018

5

Trong giới CEO quốc tế, nếu nghe ai nói tao từng học ở West Point, người 
ta cũng nhìn mình từ trên xuống dưới, như 1 thực thể lạ, một con người 
hoàn hảo. Không xếp hạng được. Chương trình học ở WP rất đa dạng, từ 
vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng mền 
chiếu gối đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo, trên thông thiên 
văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm.
Sinh viên WPer vừa vào trường đã phải bị khủng bố tinh thần. Quan 
niệm là trụng nước sôi 100 độ rồi đem qua trụng nước đá, để sau 
này, dù có bất cứ sự cố gì trong đời, họ cũng cảm thấy bình thường, 
chẳng xi nhê. Đầu tiên là họ nhốt từng tốp sinh viên vào trong phòng, sau 
đó 2 giờ sau thì thả ra, yêu cầu trả lời các câu hỏi như có bao nhiêu bóng 
đèn trong phòng, bàn ghế màu gì, lúc vào mấy h mấy phút, lúc ra mấy h 
mấy phút, người ngồi bên trái bạn có đeo đồng hồ không, người bên phải 
tên gì….Trả lời không được là tự động cuốn gói về nhà. Bài học đầu tiên về
ÓC QUAN SÁT, cái quan trọng nhất của một nhà quản trị tài ba. Và N bài 
học tương tự như vậy…
=> Các thiền viện Vipassana cũng rất khắc nghiệt 4am-10pm

Chuyện ở West Point

18

Lời hứa danh dự WestPoint
• Không dối trá + Không trộm cắp + Không lừa đảo
• Không dung thứ những ai làm điều trên

Ngũ giới trong Phật Giáo
(5 lời hứa đạo đức cơ bản làm người)
• Không sát sinh => Đức hiếu sinh, gìn giữ sự sống
• Không trộm cắp => Đức không tham, tập cho đi
• Không tà dâm => Giữ đức hạnh, tôn trọng mối quan hệ
• Không nói dối => Đức trung thực, tôn trọng sự thật
• Không uống chất say => Đức tỉnh táo, sáng suốt

NLP: Yes + more thì sao? bạn có đúc kết gì?
Yes/No nên sử dụng ra sao? VD về “cấm đái bậy” và nghiệp khu đó

Bạn, ekip bạn có lời hứa gì từ bên trong chính mình?
Bài tập nhóm: bạn có lời hứa gì? bạn, con bạn được học ntn?

Quan sát thấy điều gì?

19
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Trở thành ai (Nhân) BE
Có được gì (Quả) HAVE

BE x DO = GIVE (Cống hiến nhiều, rõ ý nghĩa cuộc đời)

BE: Tài năng & Đạo Đức (Bản ngã nhỏ)

BE x DO = HAVE (Có nhiều, Chưa rõ ý nghĩa cuộc đời)  

BE: tài năng & bản ngã lớn, sở hữu nhiều

Công thức thành công

no BE x DO = no HAVE (chưa trở thành, không có, có ít)  

Chưa trở thành tố chất mới => Muốn có là sai nhân quả 





Trở thành CON NGƯỜI GÌ? Phải luyện BE trước
Làm thế nào để TRỞ THÀNH con người ĐÓ?

BE của GV là gì? BE của HS là gì?
Pháp chiếm VN là công thức nào? Mỹ đánh Irac? Anh chiếm Ấn độ?
Doanh nhân công thức nào? Vĩ nhân (Mẹ Teresa, Lincol) công thức nào?
Bác Hồ mời gọi ông Giáp, T.Đ.Nghĩa về là công thức nào?

20

Cây 
nhân 
cách
cốt
lõi

21
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Louis Pasteur dân hóa 

học, cha đẻ ngành văcxin 

chưa bao giờ học y. Hiếm 

người cứu sống nhiều 

sinh mạng hơn Louis 

Pasteur. Những văcxin 

ông phát triển đã bảo vệ 

hàng triệu dân...

-Muốn mọi người không bị chết vì bệnh dại
-Muốn là người Bác sĩ nổi tiếng 
-Muốn là Bác sĩ Nha Khoa vì dễ kiếm tiền...

25

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

26
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03 gốc rễ phát triển Nhân Cách

Hiểu biết rõ & đúng trong từng vấn 
đề. Hiểu rõ Nhân quả 
-Cái gì vận hành ngầm dưới điều này? 
-Cốt lõi là gì (nguyên nhân chính)?
-Điều này lặp lại thì sẽ xảy ra điều gì 
tương lai?

Trí tuệ
(Hiểu biết đúng)

Nghị lực
(Dũng+Nhẫn

+Tĩnh)

Đạo Đức
(Vị tha > vị kỷ)

3 gốc rễ

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.

 biết rõ cái gì nên Theo, cái gì nên 
Bỏ => Đúng Sai, Thiện Ác...
Gieo đúng NHÂN để gặt đúng QUẢ, 
theo đúng, bỏ sai...

(1) Hiểu rõ vấn đề (Nhân quả) => (2) Có giải pháp trong thực tế

27

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

3

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

28
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Tủ sách tinh hoa 1000c / 500c / 300c

1) Cuộc đời Vĩ nhân, Anh hùng
2) Thiên nhiên, Loài vật
3) Lịch sử nhân loại

4) Khoa học, Kỹ thuật
5) Sức khỏe, rèn luyện
6) Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình
7) Nuôi dạy rèn con

8) Phát triển bản thân
9) Phát triển nghề nghiệp
10)Tâm lý, Nhân sự, Đội nhóm

11)Đạo đức, Rèn nhân cách, Tâm hồn
12)Đạo lý, minh triết, tìm cầu chân lý

Kiến thức 

vòng tròn
số 4

Quan trọng
nhất là

Tủ sách 
tinh hoa

Phải loại bỏ 
thông tin rác

30

1-Kỹ năng Tự học (nền tảng cốt lõi)
Học vẹt + bệnh thành tích sẽ hủy hoại kỹ năng này

2-Tự học các Kỹ năng DN cần

3-Làm được việc, chủ động

4-Lên lương thưởng...

5-Lên chức, thêm việc

6-Lãnh đạo

quản lý...
5b-Chuyên gia

QUẢ

NHÂN

Bài tập nhóm: Lộ trình thăng tiến
Nhân quả của NV=>Sếp, và hiểu rõ để không hỏi lại lộ trình này

35
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ĐẠO ĐỨC
& THIỀN

KỸ NĂNG
BẢN THÂN
& DN CẦN

SỐNG
HIỂU BIẾT

KỸ NĂNG
QUÂN ĐỘI

SỐNG
MẠNH MẼ

TỬ TẾKỸ NĂNG
ĐỒNG ĐỘI

LÒ LUYỆN
12h/ngày

Dự án Trường huấn luyện WestPoint VN  => Cung cấp thủ lĩnh
Nơi khổ luyện thành tài & tạo dựng nhân cách sống...

Vào (input)

năng lực 1X

Ra (output)

năng lực 3X

Liên hệ: Bke.edu.vn/WestPoint   - FB Zalo: Mr.Quân 0989.330880

Lò huấn luyện áp lực cao

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
36

Mô phỏng Quân đội
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Mô phỏng 
Quân đội

Bộ KỸ NĂNG cốt lõi (12 => 6 kỹ năng)
*Bản thân:
1-Kỹ năng tự học (quan sát, phân tích, đúc kết)
2-Kỹ năng tự làm & cải tiến công việc
3-Quản lý cảm xúc (mindfulness)
4-Sức khỏe & lắng nghe bản thân (Ăn, lối sống)
5-Kỹ năng quản lý thời gian & lập kế hoạch
6-Kỹ năng sử dụng các loại công cụ
*Quân đội:
1-Tinh thần chiến binh (tự áp suất bản thân)

Rèn kỷ luật thép & sức chịu đựng
2-Sinh tồn (sống trong gian khó)
*Đồng đội & quản trị:
1-Nhận diện tính cách con người
2-Thu phục lòng người (giao tiếp, gắn kết)
3-Kỹ năng đào tạo & xây dựng đội ngũ
4-Xây dựng hệ thống tự vận hành

Hệ giá trị (3 gốc rễ) 
1-Đạo đức 2-Trí tuệ 3-Nghị lực

Tự học suốt đời: 
Đọc 100-300 cuốn sách tinh 

hoa các lĩnh vực
Làm việc nhóm (dự án)
Làm bài tập online (duy trì 

suốt năm) & gặp offline định 
kỳ tháng

Cần tìm đất làm trường:
Cách HCM, HN 30-60km
(đảm bảo Giáo viên đến dạy và 
về trong ngày). Từ 5-20ha, 
ưu tiên khu vực có rừng núi 
hồ. Nếu có Phòng ốc sẵn càng 
tốt (trường nghề cũ)

Cùng DẤN THÂN vào hành trình đầy THÁCH THỨC và nhiều Ý NGHĨA...

Cần nhân sự cho Dự án WestPoint VN: Khỏe, tinh thần chiến binh, giỏi trong cùng học và 

triển khai giáo trình => cải tiến + triển khai lại nhiều lần. (thường xuyên không có chủ nhật)

Bke.edu.vn/WestPoint   - ĐT Zalo FB: Mr.Quân 0989.330880 40
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GDP
& Lợi 

nhuận

Bộ máy tổ chức
Hậu cần, CSKH…

Các loại Kỹ năng
Chuyên môn, giao tiếp, sales…

1

2

3
Các kỹ năng
(sự lành nghề)
Kể cả lừa đảo, dụ dỗ,
Ảo tưởng, nói láo, 
giết người…để bán hàng

Tiền là cốt lõi
Là thước đo của cả Quốc gia

XD bộ máy để 
khai thác, vận hành…
Rừng hết và Biển sẽ chết

Thông tin, Kiến thức

4
Học thuộc: vẹt, điểm cao

Bệnh lắm chữ, tiến sĩ giấy

Hiểu rõ, sâu: tư duy về 
kiếm tiền, kích thích nhu cầu

4 vòng tròn Đào tạo GDP

$



55

Sự sang trọng của căn nhà, biệt thự...
Phản gỗ, Ngà voi trứ danh của đại gia

Bạn xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi chăng? Vô tình tiếp tay họ?

56
Sự thích thú, khen ngợi của bạn hôm nay, là sự tàn phá gián tiếp trong ngày mai. 
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“Này chú voi nhỏ ơi / Em đừng hận thù nhé / Dẫu loài người có làm 
em đau nhói / Có phủ lên đầu em những nhát chém điên cuồng / Xin 
em hãy "ra đi" bằng tâm từ ái. / Chết bằng sự thứ tha, khoan dung,

57

Sự sang trọng của căn nhà, biệt thự...
Phản gỗ, Ngà voi trứ danh của đại gia

58

Sự thích thú, khen ngợi của bạn hôm nay, là sự tàn phá gián tiếp trong ngày mai. 

Câu nói sai: Ồ cái phản gỗ này của anh nguyên khối đẹp quá? Cái phản 
này nằm mát và sướng phải biết…
Ồ cái bộ bàn nghế này độc đáo ghê. Anh đúng là dân chơi Hàng Độc Lạ.
Câu nói đúng: Cái phản này là tiếp tay cho phá cây rừng vài trăm năm 
tuổi. Cái bộ bàn ghế này là tiếp tay cho đốn hạ các cây lâu năm làm thành 
thú vui cho con người.
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Nhà gỗ 30 tỷ 

ở Hà Tĩnh

Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên bị tàn phá

59

Sự thích thú, khen 
ngợi của bạn hôm nay, 
là sự tàn phá gián tiếp 
trong ngày mai. 

Có bao giờ bạn tự hỏi:
Nếu trái đất bị Hủy diệt thì do loài nào gây ra?

Đảo rác khổng lồ phía sau 
thiên đường biển Maldives

Chúng ta bá chủ để gìn giữ muôn loài hay để 

phá hoại (chiếm đoạt) của muôn loài?
Vậy cái bá chủ này có vẻ giống Hitler không?

60
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03 Độc tố: Tham Sân Si
SI: Thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ: Si mê, mê mờ, ngu dốt...
Thiếu CHÁNH KIẾN+TƯ DUY, Không biết rõ ĐÚNG SAI, THIỆN ÁC...
Trí tuệ cần an tĩnh để phát triển, tâm loạn Động làm giảm trí tuệ

Tâm Tham có 3 đặc tính: Kéo về (sở hữu)+Dính mắc+Dịch chuyển
Kéo về để sở hữu  Dính mắc, lệ thuộc, nghiện, đắm chìm...
 Dịch chuyển: nắm được A rồi lại đòi hỏi B...
Do đó người ta nói “Lòng Tham vô đáy, nhu cầu tăng mãi...”
Tiến trình tâm Tham: Hài lòng (đẹp, xịn...) Thích (ái) 
 Đòi hỏi, muốn có, sở hữu  Dính mắc, ôm ấp, mắc kẹt
 Chiếm đoạt, cướp  Ác độc, giết hại

Si 

Tham Sân

3 độc tố

Sợ hãi

(si mê, ngu tối)

(Ham muốn, ích kỷ) (Giận, chối bỏ)
SÂN GIẬN (THAM không được thì sinh ra SÂN)
-Muốn đẩy đối tượng ra, chối bỏ, đuổi đi, phòng vệ, chán ngán...
-Dịch chuyển đối tượng: trút lên A rồi lại trút lên B... (và giận cá chém thớt)
-Chối bỏ không được sinh né tránh, sợ hãi, trốn chạy...

SÂN là KHỔ KHỔ, là KHÓ CHỊU, BỨC BÍ, BỰC BỘI, ĐỐ KỴ...
Tiến trình tâm SÂN: Không hài lòng (bất như ý, xấu xí...) Nóng, bực, khó chịu, Ghét 
 Đẩy ra, chối bỏ, phòng vệ  Đuổi đánh  Ác độc, giết hại

Lưu ý: SÂN biểu hiện giống MẠNH MẼ. nhưng mạnh thì chưa chắc đã sân (mà nghiêm khắc, kỷ luật)
THAM hơi giống Nhiệt tình, nhưng Nhiệt tình vì Trách nhiệm (Đạo đức) khác với Tham
Si quá (đần) thì có vẻ an tĩnh tự tại. Nhưng kẻ trí thì an tĩnh do hiểu biết và ko để ngoại cảnh tác động65

Quét Barcode Zalo là vào nhóm
Nghệ An – Chánh Kiến

66

Chánh kiến 
trong Giáo Dục
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FB.com/Bke.edu.vn

FB Page
“Viện đào tạo Bách Khoa”

FB.com/groups/ChanhKienTrongDoiSong

FB group 
“Chánh Kiến Trong Đời Sống”

Thông tin chung toàn bộ 3 miền

Nhận tài liệu các khóa học

Chia sẻ và Tag bạn bè 
cùng lan tỏa nhé

67

Si 

Tham Sân

3 độc tố

Sợ hãi

Trí tuệ

Nghị lực Đạo Đức

3 gốc rễThân
gần: vật chất

xa: nghề

Nội lực < Bên ngoài
Ngoại cảnh dễ ảnh hưởng
đồ vật, giải trí, bạn bè, dư luận

Nội lực > Bên ngoài
Bình thản trước ngoại cảnh

đồ vật, giải trí, bạn bè, dư luận

Cái TÔI LỚN
Tự cao, kiêu mạn

Bản ngã
cái Tôi, cái của tôi

Cái TÔI nhỏ
Khiêm hạ, hòa thuận

T
h

iề
n

V
ip

a
ss

a
n

a

Khổ đế + Tập đế
(Hiện trạng + Nguyên nhân)

Diệt đế + Đạo đế
(Đích đến + Giải pháp)

Cấu trúc
Thân Tâm

68
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Dựa vào cấu trúc 03 gốc 03 độc hãy phân tích
Câu nào làm quá 5 phút thì bỏ qua

1) Hiện tượng “lời nguyền trúng số” 
Sau 3 năm thì hầu hết đều chết hoặc tan nát cuộc đời cùng người liên quan?

2) Lấy chồng giàu mà dốt hay nghèo mà giỏi

3) Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu

4) Làm sao để gia đình bền vững?

5) Trầm cảm tuổi về hưu?

6) Nổi loạn tuổi Teen? Cách nào xử lý

7) Con cái: Ngoan và Hư? có phải vậy chăng?
Tâm gì vận hành, sửa lại câu nói ra sao để ko gây hiểu sai (câu 8,9,10,11,12)?

8) Người không vì mình thì trời tru đất diệt

9) Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta

10)Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

11)Làm người ai cũng phải ăn và chơi, vậy hãy hưởng thụ

12)Kinh tế chính trị / Câu chúc tết (hỏi thăm) về làm ăn?

13)Dựa vào 4 vòng tròn Đào tạo, Triết lý giáo dục:..... có đúng ko?

14)Ngày xưa cha mẹ chọn chồng vợ cho con... mà lại khá bền vững, tại sao?

15)Khu vực nào KD sầm uất => có nhiều quán Bar => có nhiều tệ nạn XH, tại sao? làm sao 
để có được sự sầm uất mà lại rất ít tệ nạn XH?

16)Singapore mở sòng bài, kiếm 10 tỷ $/năm, hệ lụy gì? có nên chăng?

17)Phim “007”, “Hàn quốc” cái gì vận hành? Quảng cáo lớn nhanh, thông minh?

Bài tập 
nhóm

69

Biểu đồ hình sin (luân hồi)
Dựa vào cấu trúc 03 gốc 03 độc hãy phân tích

18) Cả thèm chóng chán: tâm gì vận hành?

19) Cho 3 đứa trẻ tầm 3-5 tuổi chơi với nhau => hay giành, ít nhường

20) Mẹ chồng nàng dâu: hay kèm cựa, tâm gì vận hành?

21) Con cái bị nghiện, dùng yêu thương có giúp hết nghiện?

22) Khi hàn vi thì đàng hoàng làm sếp thì lại hay xấu tính đi?

23) Chiến tranh thì sống có lý tưởng? thời bình thì mất?

24) Ai cũng phải nghĩ, vậy hãy nghĩ lớn (Apple nghĩ khác)

25) Vợ chồng ở quê: chồng đánh vợ, ở TP lớn: ngược lại

26) Mấy ai giàu có quá 3 đời? Gia đình GV thì 3-5-7 đời lại có?

27) Làm sao để giàu có, danh giá... bền vững nhiều đời?

28) Cầu hôn FlashMob, 1000 đóa hoa... bền ko?

29) Lấy nhau (ekip) phải bù đắp cho nhau, giống nhau là thừa (4 vòng đào tạo)

30) MBA nước ngoài về 95% làm ko hiệu quả? (văn tư tu)

31) SV A giàu, B nghèo, học+đạo đức như nhau, nhận việc thì chọn ai?

32) Giải thích câu Dân gian, Quan tham

33) Người ta hay nói: “đẹp mà rỗng” tại sao?

34) Tù tội, Tự do => cái gì vận hành ngầm dưới đó?

35) Tiểu thơ, đài các => cái gì vận hành?

Bài tập 
nhóm

70
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12 yếu tố làm giảm nội lực

Bạn ở đâu, trạng thái nào?

1-Dựa dẫm, nhờ vả, lệ thuộc

2-Tham vọng, rất thích tiền tài, chức vụ, danh vọng...

3-Nuông chiều, yếu đuối, lo lắng, bất an, sợ hãi

4-Hay mong chờ 1 điều gì đó (8/3), cầu may mắn...

5-Môi trường quá tốt (công việc nhàn & dễ dàng)

6-Thất vọng, giận dữ, tự ái... dễ vui dễ giận, dễ hờn

7-Thấy buồn chán, cô đơn (1 mình, nhiều mình)

8-Hay Giải Trí, hưởng thụ: tìm kiếm niềm vui bên ngoài

(Cafe, nhậu, karaoke, shoping, tám chuyện, chơi game...)

9-Cả thèm chóng chán: thích thì đòi nằng nặc... rồi lại bỏ

10-Lười suy nghĩ, gặp khó là hỏi (ít khi tự tìm hiểu)

11-Ba mẹ hay làm hộ, giải đáp hộ con cái

12-Cơ thể yếu đuối, bạc nhược (sức khỏe kém) 71

Xem lại các câu sau: 03 gốc 03 độc hãy phân tích

Bài tập 
nhóm

36)Làm điều mình thích là Tự Do, 
Thích điều mình làm là Hạnh Phúc

37)Nước trong thì ko có cá, Người tốt quá thì ko ai chơi
38)Đời mình khổ rồi, cho con cái sướng mới được

39)Vợ, người tình, tri kỷ...
40)Thắp nhang nghi ngút...là hiện tượng gì

41)Một câu niệm Phật xóa mọi tội lỗi
Hãy nêu ví dụ thể hiện sự thiếu hợp lý của câu trên.

36)Không chấp hình tướng, còn phân biệt sao là theo đạo Phật

37)Tượng Phật Di Lặc mập mạp...
38)Tại sao SV thất nghiệp? bạn ở giai đoạn nào trong lộ trình thăng tiến?
39)Yêu nhau cởi áo cho nhau....gió bay
40)Thật thà là chết, Ngốc là tiêu, Kiêu bị đánh, Lạnh lùng khùng khùng dễ sống
41)Trời có 4 mùa..., người có 4 đức: cần kiệm liêm chính

42)Giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị tiêu diệt 72
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Ý nghiệp gì? 3 gốc hay 3 độc 

Có cần nhiều 
Nhang (Hương)
như vậy không?

Tạo Nhân gì?

77

Chánh kiến về bức tượng thờ

79
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Phật Thích Ca suốt 45 năm giảng dạy 
về cách đoạn trừ Tham Sân Si, cho cả vợ con ngài...

vậy thuộc lòng vài câu tụng có giác ngộ được chăng?
Thuộc cả cuốn kinh có hết nghiện thuốc lá, thuốc phiện chăng?

80

Xét lại Nhân quả sau:
Cóc vàng cõng bắp cải tài lộc lớn, Cặp tỳ hưu vạn sự như ý

Chiêu Tài Kim Thiềm – cóc ba chân phong thủy là biểu tượng của Thần Tài, 

đem lại may mắn trong kinh doanh và tiền bạc. Thiềm Thừ tượng trưng 

cho sự hoạnh phát tài lộc, giảm thiểu rủi ro, nó còn mang ý nghĩa bình 
an và hạnh phúc cho mọi người, biến hung thành cát…

81
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Em đi lễ chùa... em làm hỏng cả sư
Được cung kính, lợi dưỡng, lời khen 

=> dần dần giết chết những kẻ chưa đắc đạo

1. Chùa nhiều chỗ quỳ lạy + thắp nhang + tụng đám ma
2. Chùa nhiều hình tượng to lớn + hòm công đức
3. Chùa không thấy phòng học đâu cả...
4. Chùa không có thư viện, sách rất ít chủng loại
5. Chùa không có chỗ ngồi thiền chung...
6. Chùa không thấy Sư Thầy giảng pháp + dạy thiền 83

Trí khôn của ta đây

VD khác: Lương Thế Vinh nhặt banh dưới hố sâu... (quan sát, phân tích, đúc kết)
Vinh trèo cây hái bưởi bên bờ ao, sẩy tay cậu làm rơi quả bưởi xuống nước tưởng mất. 
Nhưng khi nhìn thấy bưởi nổi trên mặt ao, Vinh đã lấy cành tre khều vào và đem ra bãi chơi.
Khi đã ngồi học thì tập trung tư tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm những điều đã học vào đời sống. 
Trong khi vui chơi như câu cá, thả diều, bẫy chim, Vinh luôn kết hợp với việc học. 
Lúc thả diều, Vinh rung dây diều để tính toán, ước lượng chiều dài, chiều cao. 
Khi câu cá, Vinh tìm hiểu đời sống các sinh vật, ước tính đo lường chiều sâu ao hồ, chiều rộng sông ngòi… 
và kiểm tra lại bằng thực nghiệm. Vinh nghĩ ra cách đo bóng cây mà suy ra chiều dài của cây. 85
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Chánh kiến về Win-Win
hoặc tư duy tôi là người dẫn đầu (số 1)

Tư duy Lãnh đạo thế kỷ 21

Không gây hại
cần bền vững+gìn giữ

(1)Thiên nhiên
(2)Xã hội

(3)Con người

2 bước chiến thắng
chính mình

(1)Thấy lỗi chính mình

(2)Sửa lỗi mỗi ngày

86

Bánh xe cuộc đời thiếu gì?
Tại sao nhiều người có đủ vẫn tự tử?

Trục xe đâu? 
Cái gì là LÕI của các yếu tố trên

?

87
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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 

95

Trí tuệ

Nghị lực Đạo Đức

3 gốc rễ

Tóm tắt cách rèn luyện 03 gốc rễ
(lưu ý: cần bổ sung 03 báu vật)

*Quan sát - Phân tích - Đúc kết
*Văn - Tư - Tu
*Tư duy nhân quả: 
-Cái gì vận hành bên dưới điều này?
-Điều này lặp lại thì điều gì sẽ xảy ra?

-Chọn việc khó để vượt qua
-Nâng dần độ khó: A=A+1
-Tập Võ đều 3-8 năm, du lịch bụi
-Sống đơn giản, biết đủ
(từ chối, kiềm chế ham muốn)

-Có lời hứa từ đáy lòng (như lý tác ý)
-Làm việc thiện nguyện hàng tháng
-Sẵn sàng hỗ trợ người khác
-Sám hối, lạy Phật...
-Chánh niệm (4 niệm xứ: thân thọ tâm pháp)
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Bậc Thầy

Nhóm bạnSách hay

Tam Bảo
3 báu vật

Tìm bằng được 3 báu vật của cuộc đời

và sống hàng ngày, cùng nhịp đập với 3 báu vật này

Hiền Trí
(Thiện tri thức)

Nên có vài vị

-Nhóm bạn tốt (ngăn điều xấu)
-Vợ chồng chính là Bạn Đời
-Cty là nhóm Đồng Nghiệp

-Các Vĩ Nhân, Bác Học
-Anh Hùng, Thám hiểm...
-Rèn nhân cách, Đạo lý

Sách hay (luyện Tài Đức)

là bạn & thầy luôn bên mình 
1210 bài & sách hay từ 10 bậc thầy
Tủ sách di động 3 năm mới nghe hết

Bài tập: thảo luận về 3 báu vật của bạn, bạn sống hàng ngày, thứ 7, CN...
Bạn có là Tam bảo của Con mình không? có xây dựng môi trường Tam bảo? 97

Trí tuệ

Nghị lựcĐạo đức

3 gốc rễ
bên TRONG

Thầy hiền trí

Nhóm bạn tốtSách hay

3 báu vật
bên NGOÀI

bên Ngoài - bên Trong

Phát triển TÂM TRÍ

-Nhóm bạn tốt (ngăn điều xấu)
-Vợ chồng chính là Bạn Đời
-Cty là nhóm Đồng Nghiệp

-Các Vĩ Nhân, Bác Học
-Anh Hùng, Thám hiểm...
-Rèn nhân cách, Đạo lý

-Thầy vài vị: hiền trí
-Chuyên gia, Sếp giỏi...
(Nghề- Quản trị -G.đình -Dạy con
P.triển bản thân -Tâm lý -Tâm linh)

*Quan sát -Phân tích -Đúc kết
*Văn - Tư - Tu
*Tư duy nhân quả: 
Cái gì vận hành? điều gì sẽ xảy ra?

-Chọn việc khó để vượt qua
-Nâng dần độ khó: A=A+1
-Tập Võ đều 3-8 năm, du lịch bụi
-Sống đơn giản, biết đủ
(từ chối, kiềm chế ham muốn)

-Có lời hứa từ đáy lòng (như lý tác ý)
-Làm việc thiện nguyện hàng tháng
-Sẵn sàng hỗ trợ người khác
-Sám hối, lạy Phật...
-Chánh Niệm
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Đặt tên con theo Chánh Pháp

Môi trường + Nghiệp Ba Mẹ (Thân+khẩu+ý)
Sâu sắc: Suy tư, hoài bão…(3 gốc? 3 độc)
Cạn cợt: tặc lưỡi cho qua, thấy dễ đọc…

=> Tên là quả của Ý Nghiệp từ Ba Mẹ: Tên là dấu ấn ra đời
Tên là lời nhắc nhở mỗi ngày => Có mấy ai nhớ sâu sắc để 
DUY TRÌ gieo nhân mỗi ngày/tháng… trong suốt 30 năm?

Thầy: Nhật Từ, Minh Niệm, Nhất Hạnh, Chân Quang, 
Phước Tiến, Tuệ Hải, Viên Minh...

Lê Đại Phú, Trần thị Hoa Lan + Điệp...
Trần Quốc Tuấn => Trần Hưng Đạo
Lý Quang Diệu => Lý Hiển Long
Ng Tất Thành => Ng Ái Quốc => Hồ Chí Minh

99

Tủ sách mp3 + Video Giáo dục đạo đức

Tủ Sách HAY (luyện Tài Đức) là bạn & thầy luôn bên mình

101 Tập hoạt hình Nhất Hưu Hòa Thượng để 
cùng xem với con cái mỗi ngày.

Đã có 20 Thẻ nhớ 32G +Đầu đọc USB=250k

Loa đài 1210 bài (3 năm nghe mới hết)
Từ 10 vị thầy giỏi trên VN và thế giới
Giới Định Tuệ, Tình yêu hôn nhân, Phát triển bản thân, 
Nhân quả vận mệnh, Cuộc đời đức Phật, Thiền...
-Nghe để chuyển hóa Tâm Thức (3 độc => 3 gốc)
-Người sống, vong linh, thần linh...=> tốt dần lên
-Sinh con “Săn đầu người” => săn linh hồn có sẵn 3 gốc

Trên XE HƠI, tai nghe khi đi làm, Nấu ăn, QUÀ TẶNG

Mới có
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Bấm “Thử ngay” để 
đổi Avatar lồng dòng 
chữ Chánh Kiến vào 

bên dưới

Tìm trong FB:
#Thu_Ngay_CK

102

Trí tuệ

Nghị lựcĐạo đức

3 gốc rễ
bên TRONG

Thầy vài vị
(hiền trí)

Nhóm bạn tốtSách hay

3 báu vật
bên NGOÀI

Thức ăn của Tâm                Tâm

Thức ăn của Tâm: bạn thực hiện bao nhiêu % mỗi ngày

Lời nhắc Tâm mỗi ngày, mỗi khi rảnh dù 30s

Thức ăn sạch
đủ chất

Khí, nước sạch
Nắng gió, cây cối...

Rèn luyện
Sức khỏe + Khí

Đúng cách
Biết đủ

Thân khỏe

Bài tập nhóm: thiên nhiên hay máy lạnh? du lịch nắng gió? tủ lạnh? nhậu? 103
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Đạo lý
(Đạo đức+trí tuệ) Ưu tiên 2 Ưu tiên 1

Đạo đức
Học, làm việc tốt

Thân xa
(Nghề nghiệp)

Phải gài được Đạo đức, Đạo lý vào quá trình giúp đỡ 
(bài giảng, sách hay, lớp học hay, nhóm bạn tốt, 

thầy giỏi, họ phải cùng làm các việc thiện nguyện...)

Thân gần
(Vật chất, tiền)

Hiệu quả
rất thấp

Phải gài được Đạo đức, Đạo lý 
vào quá trình giúp đỡ

Ỷ lại
Xin xỏ

Phổ thông Tiềm năng Ảnh hưởng 
mạnh

Giúp người: BÁNH MÌ kẹp GIÁO DỤC

4
 C

ác
h

 g
iú

p
 đ

ỡ

4 Đối tượng cần giúp(riêng người cần gấp thì giúp ngay)

Sống tốt + lan tỏa việc tốt...
Có hiểu biết + lan tỏa sự hiểu biết...

Tập cho mọi người cùng làm việc cộng đồng
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Phải sửa đúng nhân của nghèo đói

Vô trách nhiệm công việc
Ích kỷ, hẹp hòi

Lười làm, làm biếng

Dốt, quan điểm sống sai:
đi làm chỉ để lấy lương 

Nghèo đói

Cho tiền, nhà, cầu

?

Có trách nhiệm với chính họ: 
TẬP HỌC + LÀM tận tâm, hoàn tất

Tập làm việc tốt (tạo Phước)
ví dụ: đi làm thiện nguyện cùng nhóm

HỌC NHÂN QUẢ, nghe các bài giảng (MP3) để điều chỉnh quan điểm 
(tầm 50-100 bài pháp thoại, sách nói về nhân cách đạo đức, phát triển bản thân)

Thoát nghèo
Thoát lười
Quan điểm 

sống đúng đắn
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Giúp người nghèo... y như giáo dục NV

Vd1: trao quà hội Từ tế (Cơn bão, nhặt rác)

Vd2: trao nhà tình nghĩa (chủ nhà cùng xây)

Vd3: trao quần áo, sổ tiết kiệm 5tr (đi 2 lần, kỹ)

Vd4: thử thách khi nhận việc (hốt đinh, nghe pháp)

Vd5: xây cầu các xóm nghèo (đi 2 lần, tủ sách, làm thiện)

Vd6: 200 vé xe miễn phí về tết, 2/9, lễ lao động... có truyền thông học Đạo Đức

PHẢI ĐƯA ĐƯỢC giáo dục ĐẠO ĐỨC, ĐẠO LÝ vào trước

Giúp họ tập tạo Phước (học + làm) trước khi nhận tiền, nhà...

1) Khảo sát và tặng quà lần đầu
QUÀ nhỏ + NÓI RÕ việc HỌC + LÀM

2) Điện thoại HỎI THĂM & NHẮC họ HỌC + LÀM
(thói quen thay đổi sau 30-60 ngày liên tục)

3) Sau 30-60 ngày xuống
KIỂM TRA việc HỌC + LÀM 
=> Hộ nào đạt chuẩn tặng QUÀ LỚN

Bánh mì KẸP
GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC
NHÂN QUẢ

LỚP HỌC HAY
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Vòng tròn ikigai
(từ võ sĩ dạy 
kiếm đạo?)

Ikigai là một khái 
niệm có nghĩa 
"tìm kiếm mục 

đích của bạn" hay 
"lý do để thức dậy 

vào mỗi sang

Nên vẽ lại 
ra sao?

109

8. Tự tôn bản ngã (Self-
transcendence) bản ngã siêu 
việt - siêu vị kỷ hướng đến 
trực giác siêu nhiên, lòng vị
tha, bác ái.
7. Tự thể hiện bản thân
6. Thẩm mỹ (Aesthetics)-đẹp 
vật chất hay nội tâm?
5. Nhận thức, hiểu biết
4. Quý trọng, kính mến
3. Tình cảm và trực thuộc
2. An toàn
1. Sinh lý

8 nhu cầu => Đầy đủ hơn hẳn (Maslow lớn tuổi)

Nên vẽ lại ra sao?
03 gốc, 03 độc?
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Tháp Maslow mở rộng: Bài làm của Mr.Minh
Các bạn có thể sửa lại cho hoàn chỉnh hơn

Được công 
nhận

Sự tôn trọng

Địa vị xã hội

Nhu cầu an toàn

Nhu cầu sinh lý

Vị tha cống hiến

Yêu thương

Sự ảnh hưởng

Bình an nội tại

Biết đủ
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EQ nền tảng cho sự thành đạt

Chỉ số cảm xúc gồm 4 cấp độ:
1.Nhận biết cảm xúc (chánh niệm): Trẻ có thể nhận biết 
đúng cảm xúc của bản thân mình và cảm xúc của những 
người xung quanh.
2.Hiểu được cảm xúc (chánh kiến): Trẻ có khả năng hiểu 
và thấu cảm được các loại cảm xúc, đồng thời biết nguyên 
nhân và hậu quả của các loại cảm xúc ấy.
3.Tạo ra cảm xúc (chánh tư duy): Trẻ có khả năng diễn tả 
và đáp lại các cảm xúc của người khác. Thông qua đó, trẻ 
biết lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với người khác.
4.Quản lý cảm xúc (chánh niệm + chánh tư duy): Trẻ có 
khả năng tự quản lý được cảm xúc của mình, cư xử hợp lý 
để dễ dàng hòa đồng với tập thể.
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Tiến trình Tình cảm (Ái)
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CHÁNH KIẾN MÔN HỌC (1) 
(mục tiêu, ý nghĩa môn học)

Sứ mệnh của nghề giáo là để giúp học sinh:

• Hiểu rõ từng vấn đề và biết ứng dụng thực tế (không rập 

khuôn, không học vẹt và không bệnh thành tích).

• Giảm trừ 3 độc tố (tham lam, giận dữ, thiếu hiểu biết), 

phát triển 3 gốc rễ (đạo đức, trí tuệ, nghị lực).

Kiến tạo: người học chủ động trải nghiệm (các trò chơi, làm 

việc, đóng kịch,...) để trẻ tự hiểu biết và đúc kết từng vấn đề.

Tiếng Việt và tiếng Anh (ngôn ngữ):

• Phát triển ngôn ngữ: Sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính 

xác và hợp lý.

• Tiếp nhận và truyền tải thông tin đúng và hướng thiện.
127
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CHÁNH KIẾN MÔN HỌC (2)
(mục tiêu, ý nghĩa môn học)

Văn (Văn là Người)
• Học điều hay lẽ phải, biết thấu hiểu và đồng cảm với vạn vật
• Chuyển tải suy nghĩ, tư duy và tình cảm thành lời nói, bài viết.
• Hàm dưỡng tâm hồn, tư duy sâu sắc 

=> Hình thành nhân cách con người.
• Biết chọn lọc thông tin đúng từ các nguồn: sách, báo, internet
Toán 
• Phát triển tư duy logic: lý thuyết => ứng dụng trong thực tế.
• Hiểu từng nguyên lý, từng công thức (không học thuộc công 

thức) để phân tích và giải quyết vấn đề.
Nghệ thuật
• Là công cụ để truyền tải nhân cách sống, nuôi dưỡng tâm hồn.
• Giúp thăng bằng trong cuộc sống, bình an hơn.
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CHÁNH KIẾN MÔN HỌC (3)

Đạo đức (vị tha > vị kỷ và dạy 3 gốc rễ)

• Phát triển lòng biết ơn và trung thực; năng lực phân biệt đúng sai 

và phục vụ bản thân, cộng đồng (hành vi giúp người, giúp đời).

• Tư duy nhân quả  => Phát triển nhân cách đạo đức

Kỹ năng

• Rèn luyện sức khỏe, sức chịu đựng và bản lĩnh giúp người, giúp đời.

• Hợp tác và lãnh đạo => sức mạnh của đoàn kết nhóm.

Khoa học tự nhiên, xã hội

• Hiểu biết sâu sắc về quy luật tự nhiên, con người, xã hội.

• Sống hòa hợp với vạn vật.

• Biết cách gìn giữ, tái tạo và bảo vệ thiên nhiên.

Lịch sử

• Lịch sử là những bài học được đúc kết (không phải nhớ ngày tháng)

• Học tập những tấm gương từ nhân vật lịch sử (yêu nước, hiểu và 

tôn kính các Vĩ nhân, Anh hùng).
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>>> Phụ Huynh: chính là Giáo viên tại nhà (quan trọng)
Do đó hãy truyền dần cho trẻ mỗi ngày 1 chút Ước mơ. Mỗi 
ngày 1 chút dấn thân vào các hoạt động cộng đồng, mỗi ngày 1 
chút cho đi vô điều kiện, 1 chút tự lập… Trẻ sẽ trưởng thành, 
cộng đồng sẽ đẹp lên từ đó…

>>> Trường: mỗi Giáo viên là người thổi hồn nhân cách
-Phải nâng tầm của Giáo viên, Giáo trình, Kỹ năng...
-Liên kết và tạo dựng với các tổ chức cộng đồng uy tín khác 
(cho các hoạt động XH)

>>> Học sinh: thêm rất nhiều sân chơi để trưởng thành
-Trẻ được thêm rất nhiều điều kiện để tham dự các hoạt động 
cộng đồng, của sự phục vụ cho đi…
-Trẻ được rèn kỷ luật, chơi các trò quân đội, đọc sách, thiền, 
cùng làm việc tốt...

Nhà + Trường = Nhà Trường
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Phụ huynh là Giáo viên ở nhà

PHÙ HỢP LÀ...
1. Giáo viên + Phụ huynh cùng đồng hành dạy Trẻ

2. Sẵn sàng học đạo đức, học để hiểu cơ bản về giáo dục

3. Nếu coi Trẻ là đối tượng để DẠY + RÈN LUYỆN để 

TRƯỞNG THÀNH... thì RẤT PHÙ HỢP

4. Dạy+Rèn luyện 3 gốc rễ: Đạo đức+Trí tuệ+Nghị lực

CHƯA PHÙ HỢP LÀ...

1. Nếu coi Trẻ là ly thủy tinh, mong manh, dễ thương, dễ 

tổn thương... thì chưa phù hợp với Giáo Dục

2. Nếu coi Trẻ là Gấu Bông, trắng trẻo sạch sẽ, ôm ấp thơm 

tho, ngoan ngoãn... thì chưa phù hợp

3. Nuôi TRẺ THẬT SUNG SƯỚNG... chưa phù hợp

4. Trẻ phải đạt Thành tích, điểm cao... chưa phù hợp
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Phụ huynh là Giáo viên ở nhà
Bạn là GV nào trong 4 kiểu này?

132
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Hiểu rõ tránh nhầm lẫn
Gốc rễ, nền tảng Bề mặt, bề cạn

Trí tuệ (Hiểu đúng & có giải pháp) Kiến thức

Nghị lực (dũng & nhẫn) Thể lực (Thân khỏe ≠ Tâm khỏe)

Đạo đức (trung thực, sẻ chia, biết ơn) Kỹ năng mềm

Trong giáo dục... Quan trọng nhất là...

Kiến thức nào quan trọng nhất? Tủ sách Tinh Hoa nhân loại

Nhân vật nào cần làm hình mẫu? Các Vĩ Nhân nhân loại

Kỹ năng nào quan trọng nhất? Kỹ năng TỰ HỌC & TỰ RÈN

Phương pháp giáo dục nào? Phương pháp Kiến tạo

Cốt lõi Nhân cách là gì? Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực

Xây dựng ekip mạnh là gì? Thân hòa, Kiến hòa, Giới hòa

Tư duy gì quan trọng nhất? Tư duy Nhân Quả => Đúc kết lại
134

💊Khủng hoảng THUỐC TÂY ở Mỹ

Người chết vì thuốc giảm đau nhiều hơn cả chiến tranh👹
💘Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thị trưởng New York Bill de 
Blasio tuyên bố cần phải buộc các công ty dược phẩm lớn chịu trách 
nhiệm về những tội ác mà họ gây ra. Ông cáo buộc những công ty 
này đã khiến hàng triệu người Mỹ trở thành con nghiện để thu 
lời hàng tỷ USD.
💘Năm 2016, ở Mỹ có 63.600 người (tính trung bình là 174 người 
Mỹ/ngày) tử vong do sử dụng thuốc quá liều. 
Số người tại New York tử vong do lạm dụng thuốc giảm đau cao hơn 
số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn ôtô và án mạng cộng lại. 
💀Các hãng dược phẩm có tên trong vụ kiện bao gồm Purdue 
Pharma, hãng chế tạo OxyContin, thuốc giảm đau bán chạy nhất 
thế giới; Teva Pharmaceuticals USA, Inc.; Johnson& Johnson, và 
Janssen Pharmaceuticals. Các hãng bán buôn thuốc bị "điểm danh" 
trong đơn kiện là McKesson Corporation, Cardinal Health và 
AmerisourceBergen Corporation.
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Nhóm 1: TueTamTu.com - FB.com/chuabenhTuetamtu

PHÒNG KHÁM TUỆ TÂM TỪ: 0911.825571 – 0932.184311 
Lầu 1, Viện Đào tạo Bách Khoa 299/3A Lý Thường Kiệt, Q11, HCM. 
Thứ ba và thứ năm hàng tuần. Chi Phí: Tùy Tâm. Từ 9:00-16:30
Danh mục chữa bệnh theo phương pháp tự nhiên:
-Mất ngủ, đau đầu lâu năm, thần kinh tọa, rối loạn tiền đình.
-Thoát vị đĩa đệm, đau lưng, thoái hóa đốt sống lưng, thoái hóa đốt sống cổ, đau 
vai gáy, đau cột sống… -Đau đầu gối, đau gót chân, tê mỏi tay chân, khối u, câm 
điếc (tùy ca)... -Bệnh tiểu đường, huyết áp...
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Nhóm 2: Lương y Cao Ngọc Lâm 097.955.3005 
Bích Nữ: 0906.836.020 – 0981.975.455 - FB.com/ChamSocSucKhoe
Các loại bệnh nan y, Ăn đúng cách chữa bệnh, Kể cả thiền chữa bệnh

Cả 3 nhóm đều nhận dạy cho Học viên
Ai có tâm tốt, phục vụ cộng đồng sẽ được dạy 
toàn bộ, và có thể FREE luôn (theo tầm 3-6 tháng)

Nhóm 3: Sư cô Chánh Kiến
090.983.6001 Các loại bệnh nan y, Ăn đúng cách 

chữa bệnh, Kể cả thiền chữa bệnh

Bệnh Nan Y
Chuyện nhỏ
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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
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Phiên bản v1: Hệ thống 10 trường HCM

Phiên bản v2: HN Thanh Hà với 2.2Ha đủ làm Mini Westpoint
Đưa triết lý 03 gốc rễ vào: Đạo đức + Kỹ năng + Thiền cơ bản
Giảm dần tiết Anh văn (nhường lại cho các môn về 03 gốc)
GV tự học+hành 03 gốc tầm 30%. Học phí tầm trung đến khá (70% v1)

Phiên bản v3: Xã hội hóa Giáo dục Đạo đức (Trường trong Chùa)

Đưa triết lý 03 gốc rễ vào: Đạo đức + Kỹ năng + Thiền cơ bản
Công nghệ 50% tiết Anh văn (nhường lại cho các môn về 03 gốc)
GV tự học+hành 03 gốc tầm 50%. Học phí tầm thấp đến trung (50% v1)

Ở VN có tầm 20.000 ngôi chùa, chỉ 2% các thầy trụ trì đồng ý 
thì có 400 trường được xã hội hóa Giáo dục có Đạo đức

Khi đó mọi tầng lớp học sinh sẽ theo học và 20 năm sau
chúng ta có 1 thế hệ mới về nhân cách đạo đức

Tiến đến Xã hội hóa Giáo dục
để 20 năm nữa, chúng ta có 1 thế hệ mới 

sống có hoài bão, dám cống hiến & đầy Tử Tế
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Trường học
+ Đạo đức

XH hóa giáo dục 

Thư viện rộng
mở cửa 24/24

Chùa +
Đông Y chữa bệnh
(cùng tạo Phước)

Căn
tin

Khu rèn kỹ năng
Chơi + quân đội

Thiền viện
(Pháp học + hành)

Thư viện: 10-20k cuốn (Tủ 1000c sách tinh hoa) SV tự đọc và đúc kết
100c cho trẻ & HS / 100c cho > 17 tuổi / 50c Giới Định Tuệ / 100c Vĩ nhân, Anh hùng

Trường trong chùa + Đạo đức 
Tiến đến Xã hội hóa giáo dục đạo đức => chúng tôi cần cộng sự

149

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 150
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Trường học
+ Đạo đức

XH hóa giáo dục 

Thư viện rộng
mở cửa 24/24

Chùa +
Đông Y chữa bệnh
(cùng tạo Phước)

Căn
tin

Khu rèn kỹ năng
Chơi + quân đội

Khu hộ gia đình
Chung cư...

Ký túc xá

Thiền viện
(Pháp học + hành)

Hệ sinh thái GNH: cộng đồng cùng sống Tử Tế
Cứ 1000 người thì có 5-10 người rất trăn trở về sống Tử Tế => hãy gom lại

Thư viện: 10-20k cuốn
Tủ 1000c sách kinh điển 
(SV tự đọc và đúc kết)
1) 100c cho trẻ & HS
2) 100c cho > 17 tuổi
3) 50c Giới Định Tuệ
4) 100c Vĩ nhân, Anh hùng

Khu trồng 
cây thuốc

Khu trồng rau 
& trái cây sạch

3 cùng: Điểm tựa, Sẻ 
chia, Hành động 

3 không: Lãng phí, 
Cạnh tranh, Gây hại

Trường 
trong chùa

Khu nhà ở
& trồng... 
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Lò huấn luyện 
Westpoint VN

(Kỹ năng quân đội + Đạo lý)

Cần thuê trường Trung cấp, CĐ, 
diện tích 5-10ha, có KTX & phòng học, 

thuê 20 năm, lân cận HN, HCM

HỆ THỐNG triển khai, duy trì
-Mô hình Trường Mẫu
-Đào tạo GV và Quản lý
-Giáo trình + Nâng cấp đội ngũ
-Đội giám sát nội bộ 
-Hệ thống quản trị chung
-Apps quản lý online 

Hệ thống
Trường học 
+ Đạo Đức

Xã hội hóa giáo dục

Trường trong chùa

VN có 20.000 ngôi 
chùa, nếu 2% thì đã có 

400 trường dọc VN

Cung cấp
Thủ lĩnh

Duy trì
Hệ thống

Đào tạo Nhân sự & Duy trì hệ thống
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Tìm cộng sự kế thừa lớp
Cộng tác viên hỗ trợ BKE + Dự án cộng đồng

Part+Full time về FB, Zalo, Web+Design, Clip, viết bài... 
(ưu tiên ai đã biết CRM như GetFly, Infution soft...)

1. Chánh kiến trong đời sống (20-40 buổi)
2. Nhân tướng ứng dụng (Full 2-3 ngày)
3. Nhân sự, phỏng vấn, đào tạo, XD đội ngũ...
4. Nhân quả theo các tích truyện, lĩnh vực sống
5. Tâm lý học: DISC, MBTI + đưa chánh pháp vào

Cộng sự kế thừa lớp: 
Thông minh sâu sắc, ham học, sẵn sàng làm thiện nguyện...

Quân 0989.330.880 zalo FB

Hãy cùng sống TỬ TẾ bạn nhé
Tham dự Group FB “Chánh kiến trong đời sống”
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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
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