
TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC

TỔNG KẾT
Yêu trong tỉnh thức – Hạnh phúc bền lâu

Giảng viên: Thầy Trần Việt Quân & Ban trợ giảng

Đặt câu hỏi, thắc mắc, vấn đề của bạn tại đây

Gnh.vn/tyhn-hoidap



BẠN TÌNH
Khi còn trẻ…

Ta tìm kiếm tình yêu 
qua 5 giác quan

BẠN ĐỜI

Khi trưởng thành…

Ta nhận thấy rằng tình yêu 

hôn nhân gia đình không 

thể thiếu tính trách nhiệm, 

yêu thương, trí tuệ và nghị 

lực vượt khó

BẠN ĐẠO

Khi trở nên sâu sắc…

Tình yêu nhẹ nhàng và bao 

la hơn, thấu hiểu hơn. Ta 

yêu cả cộng đồng, yêu cả cỏ 

cây ! Sống lan tỏa cùng 

nhau làm điều tử tế

Tình yêu vượt thoát



Sức khỏe không dùng thuốc, CLB Dạy con trong Hạnh Phúc,
Làng Hạnh Phúc, Cộng đồng doanh nghiệp Tử Tế…

Hãy suy ngẫm
Để vượt thoát

VIỆC TUY KHÓ, NHƯNG HÃY SỐNG ĐỂ KHÔNG HỔ THẸN MỘT KIẾP NGƯỜI

8

Vượt thoát...
Tồn tại hàng 

trăm năm

Xanh Tuệ Đức
Triết lý => tuyên ngôn + hiến pháp

PH, HS, GV, cộng đồng là giám sát

BKE
Lớp học ngắn hạn

BKE
Xây dựng cộng đồng

Vượt thoát...
Cộng đồng Tử Tế

Unesco - Viện đạo đức học
Xây dựng cộng đồng sống Tử Tế
5000 Nhân sự kế thừa đi khắp VN

Chánh kiến GV
Lớp Montes...

Khóa dài hạn đào tạo 
Giáo Viên 3 gốc

Tuệ Đức đi vào mọi 
ngôi trường

Hoàn thiện và mang đi xa
Đào tạo Giáo Viên 3 gốc

Mang chất Tuệ Đức đi khắp VN

Tranh Nhân Quả
Dạy NQ cho HS

Gieo Hạt
cùng Vĩ Nhân

Vào mọi gia đình
và đi ra Thế Giới

100 tập truyện tranh GHCVN
Chuyển thể 100 bộ sách tinh hoa

100 nhân sự full time

Thư viện, CLB
Đọc sách

Trí tuệ Việt Nam
Văn hóa đọc

Nhân Quả+Game

Toàn quốc đọc 
sách Nhân Quả 

và Vĩ Nhân

Từng team lan tỏa và đào tạo
Các chùa, hội phụ nữ, cha mẹ dạy con
Tính đơn giản: Team => Nhân Bản

Pathway Tuệ Đức
phiên bản 1 (quỹ)

Xanh Tuệ Đức
P.bản 2 (ko quỹ)

Các khóa đào tạo nội bộ 
cho NV

Phát triển 
Nguồn Nhân Lực 
chung cho 10 DN

4 vòng tròn đào tạo
lan tỏa vào XH

Hoàn thiện và mang đi ra cộng đồng
Theo sát 4 vòng tròn đào tạo

Lan tỏa và XH + HSSV => ĐH 3 GỐC

Cuộc đời của Bạn 
là 1 dự án 70 năm

Phát triển sự 
nghiệp, gia đình…

Học hỏi Đạo lý sâu sắc 
→ tầm nhìn vượt thoát sự nghiệp

Khát khao sống nhiều ý nghĩa
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Cống hiến cộng đồng 

với sự sâu sắc

Tìm cộng sự 

3 GỐC RỄ
Congsu.Gnh.vn

CÁC DỰ ÁN và VƯỢT THOÁT chính nó
Định hình tầm nhìn, mục tiêu cao cả (thoát tiền bạc)



1. Trường Tuệ Đức

- Mô hình giáo dục kết hợp giữa 
Khoa Học và Đạo Học làm nền tảng 
để trẻ phát triển toàn diện
- Phương pháp Kiến tạo / Montessori
- Triết lý 3 gốc rễ: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị 
lực

(có góp vốn của Quỹ Đầu Tư)
Hệ thống trường Mầm non - Liên cấp

Pathway.edu.vn
=> cần thêm cộng sự tâm huyết

3. Cao Đẳng Tuệ Đức VABIS
Hết lớp 9 vào học lấy bằng 

TCấp, CĐẳng, có thể liên thông ĐHọc

- Triết lý 3 gốc rễ: Đ.đức - Trí tuệ - Nghị lực

- Vững nhân cách – Giỏi tay nghề - Sống 

cống hiến

- Khu huấn luyện IGO-CAMP rộng 1ha với 

hơn 100 trò chơi rèn luyện kiểu Quân đội

- Có Ký túc xá ở lại nội trú

- Cần thêm các GV, Chuyên gia, Quản lý: 

team Kỹ năng, Nhân sự, Truyền thông, 

Chuyên môn…

Caodangtueduc.edu.vn – 0855.007.008

2. Trường Xanh Tuệ Đức
- Phát triển hệ thống vì giáo dục bền vững

- Triết lý 3 gốc rễ, lối sống tỉnh thức 

- Triết lý => Tuyên ngôn => Hiến pháp giáo dục  làm kim 

chỉ nam mọi hoạt động (Hiến pháp lớn hơn cổ phần => chỉ 

phù hợp cổ đông vì giáo dục đúng nghĩa). 

- Trường sẽ tự hoạt động, nhân bản và được tất cả GV, PH 

giám sát theo Tuyên ngôn, Hiến pháp giáo dục Xanh.

- Mô hình Xanh Ngọc - Tiến đến mô hình Xã hội hóa

Mầm non - Liên cấp - Cao đẳng

TruongXanh.edu.vn => cần thêm cộng sự tâm huyết

Tìm cộng sự sống Tử Tế suốt đời
Cần người tâm huyết về chung tay xây dựng các dự án trên Quản lý, 
chuyên gia, giáo viên, nhân sự, CEO, truyền thông...
Tìm trợ lý thầy Quân: tư duy tốt, biết quản lý dự án, full-time tại HN hoặc SG

Chi tiết tại Gnh.vn/CongSu

9. Phát triển các nhóm 3 GỐC + VHDN 

HÀNH TRÌNH 30 NGÀY CHUYỂN HÓA
- Nhóm bạn tốt cùng gặp nhau mỗi tuần

- Cùng nâng đỡ nhau: Thầy + sách + bạn tốt

- Cùng Rèn Luyện để trưởng thành

- Sống là để hạnh phúc và sẻ chia

Gnh.vn/clb3goc - Gnh.vn/X1 - Gnh.vn/X3

Dự án XH

4. Viện Đào Tạo Bách Khoa 
- Đào tạo 3 gốc rễ Nhân Cách

- Phát triển Nhân sự Kế thừa

- Xây dựng Cộng đồng sống Tử Tế

- Hỗ trợ giáo viên khó khăn, vùng cao

- Tìm cộng sự & phát triển nguồn nhân 

lực 

-> Dự án Đại Học 3 Gốc

=> Dự kiến 2021-2022 sẽ chuyển 

thành 

Viện Đạo Đức học VN           Bke.edu.vn

6. Dự án Đại Học 3 Gốc
-Phát triển Nguồn Nhân Lực → ĐH 3 Gốc
-Theo sát 4 vòng tròn đào tạo:
Kiến thức tinh hoa 10 bộ / Kỹ năng lõi 4 bộ
Thấu hiểu tính cách 4 bộ 
Triết lý 3 Gốc & Xanh Ngọc
-Cách làm:  
Lập kế hoạch + Triển khai cụ thể tại 10 DN này
Bài học - bài tập - thang đo / Văn - Tư - Tu
-Cần 30 nhân lực, 10 DN cùng làm 5-10 năm
Thông minh, kaizen, sáng tạo, đúc kết
Toàn tâm toàn ý Full time hoặc 1 tuần 3 ngày
Thành 036.726.9027 - Thắng 0963.028523

Gnh.vn/DH3Goc 

Dự án 
ĐH 3 GỐC

5. Dự án Gieo Hạt cùng Vĩ Nhân 

và Đường Xưa Mây Trắng
- Với 100 tập truyện trẻ sẽ học từ

lớp 1-12, để Nhân Cách Đạo Đức ngấm sâu 

vào trong từng nếp nghĩ và hành vi của trẻ.
- Lan tỏa rộng đi cả vùng sâu…
- Rèn tư duy Nhân Quả từ nhỏ 
=> phát triển Đạo Đức+Trí Tuệ
- Trẻ sẽ được truyền cảm hứng, 
nuôi ước mơ và lý tưởng sống (từ gương Vĩ 
nhân)
- Trẻ dễ biết xu hướng đam mê lĩnh vực gì 
nhất thông qua 100 Vĩ Nhân trong hơn 10 
lĩnh vực cuộc sống

Gnh.vn/GieoHat  

Gnh.vn/dxmt

Tìm cộng sự
-Viết nội dung
-Vẽ, thiết kế

Dự án XH

7. Dự án trí tuệ VN + Xây dựng 
VH đọc
- Lan tỏa VH đọc đến mọi vùng đất nước

- Tặng tủ sách tinh hoa cho vùng khó khăn

- Đào tạo GV về ngôi trường hạnh phúc

- Các khóa học Giá trị sống trong Giáo dục

- Đối tượng: Hiệu trưởng, GV tâm huyết, 

các Chùa, các Cụm gia đình… mong muốn

Gnh.vn/trituevietnam

Gnh.vn/vanhoadoc

Minh 0946094466    Dung 0792587752

Tìm nhân sự tâm huyết lan tỏa khắp VN

Dự án XH

8. GNH TALK - GNH Radio: Lan tỏa 

điều tử tế

- GNH Talk (Gross National Happiness 

Talk)

chương trình cộng đồng tổ chức và 

đăng tải các buổi chia sẻ xoay quanh 

về sự tử tế

- Cùng nhau lan tỏa, đánh thức điều 

Tử Tế

- Tập hợp những ai yêu sự Tử Tế lại 

thành cộng đồng chung sức  

Gnh.vn/Talk
Dự án XH

Tất cả các dự án, công cụ đều xoay quanh trục chính này. Mỗi dự án là 1 ngọn đuốc, 
cái nào hội tụ đủ Nhân Duyên cái đó sẽ thắp lên một vùng trời ánh sáng cho thế hệ mai sau…

10. Sức khỏe không dùng thuốc

- Chữa bệnh miễn phí, chi phí thấp
- Chữa lành cả thân và tâm
- Rất nhiều bệnh nan y đã chữa khỏi
- Đạo đức đặt lên hàng đầu
- Đào tạo truyền nghề miễn phí cho 
những bạn tâm huyết vì sức khỏe 
cộng đồng

Gnh.vn/SucKhoe

9. Thiền & thanh lọc Thân Tâm

1- Thanh lọc cơ thể + Thiền (5 ngày) 
để tự hóa giải các loại bệnh nan y

2- Các khóa thiền tỉnh thức 3-5 ngày
- Giảm stress, Bình an, hạnh phúc hơn
- Lời dạy lấy từ các vị thiền sư uy tín
- Thiền tứ niệm xứ Vipassana

Gnh.vn/Thien  
Bke.edu.vn/TinhThuc

8. Làng Hạnh Phúc

Thành Phố Hạnh Phúc - RỪNG H.Phúc
- Sống tử tế, chia sẻ nguồn lực
- Nơi chốn bình yên, hòa mình vào thiên nhiên
- Nghỉ dưỡng và đào tạo, thiền, thanh lọc thân tâm
- Nghỉ dưỡng cả Thân & Tâm: 
Không ăn nhậu, sống điều độ (tự nấu ăn, tự dọn dẹp không gian chung)
- Mỗi tỉnh cần có 1-2 điểm đủ rộng (3Ha-100Ha), thiên nhiên (rừng, 
núi, biển, hồ...) để trở thành nơi chốn bình yên cho các gia đình cùng sẻ 
chia nguồn lực & được hàm dưỡng về Thân & Tâm.      
Gnh.vn/LHP → cần thêm nhân sự tâm huyết

Dự án XHDự án XH

TRỤC CHÍNH

Dự án XH

Cùng xây dựng cộng 
đồng sống Tử Tế

CỘI NGUỒN HẠNH PHÚC ĐƯỢC TẠO NÊN 
BỞI TINH HOA CỦA SỰ TỬ TẾ
- Người người tử tế, nhà nhà tử tế. 

Đó là giấc mơ của chúng tôi, 
cũng là giấc mơ của các bạn!

- Bạn và tôi chúng ta là anh em!

GNH.VN – CỘNG ĐỒNG SỐNG TỬ TẾ 



CÁC KHÓA VỀ HẠNH PHÚC
-Doanh Nhân Hạnh Phúc bke.edu.vn/dnhp
-Quay về nương tựa bke.edu.vn/qvnt
-Combo Hạnh Phúc bke.edu.vn/combohp
-Tình yêu hôn nhân 3 gốc bke.edu.vn/tyhn3g
Và còn nhiều khóa học giá trị khác
Bke.edu.vn/index và  Bke.edu.vn/lich
Hotline: 0906 777 111 phím 1
Tìm cộng sự 3 gốc: Congsu.Gnh.vn

3. LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH 
Cô Kim Sơn & Đội ngũ - Full 2 ngày
-3 Nguyên nhân cốt lõi gây ra vấn đề 
-THẦN CHÚ nhắc tâm để buông xả những điều 
bất như ý / -10 Phẩm chất tâm tốt đẹp cần vun 
bồi để hạnh phúc
-Đặt câu hỏi đúng
-Rèn tỉnh thức (thiền)
bke.edu.vn/LDCM

5. THẤU HIỂU BẢN THÂN
ĐỊNH VỊ CUỘC ĐỜI  
(Thầy & Đội ngũ)

-Xác định Đam Mê - Sở trường 
-Cách tìm lẽ sống, Ý nghĩa cuộc đời

-Đánh thức Khả Năng tiềm ẩn của bản thân

-Định hướng Nghề Nghiệp, hướng đi tương lai

-Điều chỉnh vector cuộc đời

8-15 buổi tối - bke.edu.vn/khatvong

1. ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Chánh Kiến đời sống 1 - Thầy & Đội ngũ
Được trao truyền Tấm bản đồ cuộc đời:
-Thức tỉnh Mục Đích Sống và Ý Nghĩa Cuộc Đời
-Thấu Hiểu Bản Thân và các quy luật tự nhiên
-Tìm 3 Báu vật cuộc đời
-Rút ngắn 5-10 năm
Full 2 ngày 8h – 20h
bke.edu.vn/chanhkien

2. CHÁNH KIẾN HỌC-HIỂU-HÀNH 
Phiên bản đặc biệt – 15 buổi - Thầy & Đội ngũ
-Nắm trọn kiến thức tinh hoa từ Khóa học Đánh 
Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời (Chánh kiến 1)
Bổ sung tiến trình Học-Hiểu-Hành
-Rèn luyện tự học cùng nhóm bạn tốt  
-Học áp dụng ngay, rất thực tế
-Teamwork thực hành
bke.edu.vn/CK3H

6. NHÂN TƯỚNG ỨNG DỤNG
Thầy Trần Việt Quân
-Tiết kiệm 5 - 10 năm đọc sách 
-Hiểu bản thân, từ đó rèn tâm, 
sửa tướng để hoàn thiện bản thân
-Biết người để giúp người hiệu quả
-Dự đoán vận mệnh để tránh bất ngờ
(Ứng dụng để cải sửa “vận mệnh”)

Full 2 ngày 8h–20h - bke.edu.vn/nhantuong

7. NHÂN SỰ KẾ THỪA
-Luyện tư duy sâu sắc, đúc kết sách tinh hoa

-Tư duy phản biện, đa chiều và tư duy hài hước

-Kỹ năng kể chuyện và chia sẻ trước đám đông

-Chuyển hóa chính mình sâu sắc về nhận thức và 
thái độ sống, từ đó lan tỏa đến gia đình, DN…

-Hiểu được điều cốt lõi của nghề truyền lửa

-Xây dựng 3 Báu vật cho bản thân & gia đình

-Hiểu+Hành phát triển đội ngũ

Khóa học 6 tháng, 1 buổi/tuần

Không dành cho người nhát
và thích an toàn.

bke.edu.vn/nskt                KHÓA RÈN TRÍ TUỆ

8. BA KHÓA RÈN LUYỆN:  ÁP SUẤT
/ X3 NỘI LỰC / X5 NĂNG SUẤT
-Tinh nhuệ CHÍNH MÌNH và ĐỘI NGŨ

-Rèn KỶ LUẬT bản thân tới TẬN CÙNG

-Đánh bật thói quen hay bỏ cuộc và trì trệ

-Rèn luyện sức chịu đựng và khả năng làm việc 

đến tận cùng (không xong không về)

-X3 lần sự tập trung và năng suất làm việc

-Rèn KỸ NĂNG TỰ HỌC SÂU nâng tầm bản thân
GNH.vn/X5
GNH.vn/X3
GNH.vn/X1
Bke.edu.vn/apsuat

14. Hạnh Phúc Tuổi Già 
Khóa 2 ngày, GIÚP BA MẸ, ÔNG BÀ:
+ Thấu hiểu tâm sinh lý tuổi về già
+ Thực hành sống an vui, thư thái tuổi già
+ Cách trị liệu những lo âu, buồn phiền, khó 
ngủ
+ Hiểu rõ hơn về giây phút cận tử để có thể 
chuẩn bị tâm lý, điềm nhiên và tự tại trước 
sinh lão bệnh tử. bke.edu.vn/hptuoigia

13. CÁC KHÓA THIỀN 2-3-5 NGÀY 
Từ nhiều vị Thầy, tùy theo khóa
-Thực hành tỉnh thức
-Quay vào bên trong
-Quan sát Thân Thọ Tâm
-Bình an và sáng suốt hơn
Khóa học:  bke.edu.vn/tinhthuc
Xem kỹ cổng thông tin về thiền: 
Gnh.vn/thien

12. KHÓA HỌC VỀ SỨC KHỎE 
Thanh lọc cơ thể, các loại nan y. 2-5-7 
ngày
Thanh lọc cơ thể, hiểu sức khỏe thuận tự nhiên, 
rất nhiều bệnh nan y đã được chữa khỏi, nhiều 
độc tố trong Gan, Thận, Ruột được thanh lọc…
Gnh.vn/suckhoe   - Zalo nhóm: Gnh.vn/Suckhoe5

9. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
và PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 
Thầy Trần Việt Quân

-Rút ngắn 5-10 năm trong Tuyển dụng và Đội 

ngũ, bài học rất thực tế, áp dụng được ngay.

-Xây đội ngũ vững mạnh và tự vận hành.

-Xây dựng văn hóa công ty CÙNG CHÍ HƯỚNG, 

CÙNG TẦN SỐ, xem nhau như anh em 1 nhà

Full 2 ngày, 8h–20h 

Ngày 1 XD đội ngũ

Ngày 2 Tuyển dụng 

bke.edu.vn/team

Thầy & Đội ngũ

10. CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Chánh kiến trong đời sống 2

Thầy Trần Việt Quân & Đội ngũ

Hiểu rõ Tấm bản đồ tu tập:

-Ứng dụng Tứ diệu đế & 8 Chánh đạo trong đời sống

-Chánh niệm & rèn luyện EQ (Trí tuệ cảm xúc)

-Cách quan sát Thân Tâm đơn giản và hiệu quả
(Rút ngắn 5 năm, rõ ràng trong cách tu tập)

-Thấu hiểu, xoay chuyển Vận Mệnh theo Nhân Quả

-Hiểu về 3 loại Nghiệp 
→ bình thản, an nhiên

Full 2 ngày, 8 – 20h

bke.edu.vn/chanhkien2

11. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 3 GỐC
Thầy Dương Quang Minh, Thầy Quân & Đội ngũ

Trao truyền kinh nghiệm thực chiến; truyền 
nghề 100%; những thất bại, thành công và bài 
học đúc kết qua hành trình hệ thống trường 
Tuệ Đức & Xanh Tuệ Đức dọc Bắc – Nam.

-Ngôi trường hạnh phúc
-Triết lý giáo dục 3 gốc rễ
-Thực hành thiền quán tâm, giáo dục cảm xúc
-Rèn luyện WestPoint – Kỷ luật quân đội
-Xây dựng văn hóa đọc – Tủ sách tinh hoa

Tổng thời gian đào tạo
28-30 tuần (3 tuần full rồi

về thực hành, rồi lại học…)
bke.edu.vn/giaovien3goc

4. DẠY CON TRƯỞNG THÀNH 3 GỐC - Thầy Trần Việt Quân & Đội ngũ

-Kiến thức cốt lõi dạy con theo triết lý 3 gốc - Học & hành ngay tại lớp và ở nhà

-Chia nhóm đi vào thực tế cùng rèn luyện - Dành cho Ba Mẹ cùng học để biết Dạy con

-Quá trình chuyển hóa chính Ba Mẹ - Cả nhà cùng tiến bộ, cùng thực hành

-Xây dựng thói quen đọc sách cho con - Rèn tư duy VUA: tư duy Nhân Quả xuyên suốt

-Giúp trẻ tự nhận ra vấn đề - Giúp trẻ tự giác trong việc làm, việc học

-Ba Mẹ biết cách xử lý cơn giận, bình tĩnh hơn – Thang đo đánh giá năng lực dạy con

-6 yếu tố rèn luyện nghị lực -3 cách thức làm bạn với con dễ như ăn kẹo

-Cả nhà vui & hạnh phúc hơn - 15 buổi tối, 5 tuần, online - bke.edu.vn/daycon3goc

Các BA MẸ 

ĐÁNH GIÁ 

RẤT CAO

CÁC KHÓA HỌC 
Đánh thức ý nghĩa cuộc đời tại GNH

5 Khóa nền tảng 10+ Khóa chuyên sâu

Bke.edu.vn/lich
0906 777 111 phím 1

15. TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC
Thầy Trần Việt Quân – Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn 
– Thầy Nguyễn Mạnh Cường
Yêu trong tỉnh thức – Hạnh phúc bền lâu
- Ứng dụng 8 Vòng tròn TYHN
- Vacxin tình yêu – Đọc vị người ấy
- Tâm sinh lý trong TYHN
- Kiến tạo gia đình bền vững
- Hạt giống hạnh phúc
- Hạnh phúc viên mãn
bke.edu.vn/tyhn3g



HÀNH TRÌNH CÁC LỚP HỌC TẠI BKE

1



Sức mạnh của Tế bào Nhân đôi
Cùng xây dựng cộng đồng Sống Tử Tế

Ông Thầy hay chính
Tế Bào Nhân Đôi

quyết định?

1.000 TRƯỜNG TUỆ ĐỨC & 100.000 GIA ĐÌNH 3 GỐC
CÁCH NÀO DỄ LAN TỎA HƠN?

Cùng đồng hành
1- Làm Đại sứ lan tỏa 3 gốc*
2- Làm TPT - Trưởng Phó Thôn*
3- Làm BTC full time (giỏi kaizen, 
làm 200 câu hỏi)

Không ai là hoàn hảo: Chỉ cần dám cam kết, dám dấn thân
Chúng ta sẽ cùng nhau đào tạo nâng tầm

1. Năng lực thuyết phục, thu phục lòng người (thu phục, gắn kết, bán hàng, trao giá trị)
2. Thấu hiểu tâm lý con người + hiểu sản phẩm + tư vấn giải pháp (Trở thành 
Coaching)
3. Hoàn thiện bộ KIT công cụ cho đội ngũ lan tỏa (để hành động dễ và hiệu quả)
4. Sử dụng chung nguồn lực cộng đồng: GNH, Làng Hạnh Phúc, Khu huấn luyện kỹ năng 
tại các Trường (HN, SG, BRVT, Nha Trang, Thái nguyên, Đà lạt...)



Nữ: Dính mắc, lệ thuộc, cảm xúc, đòi hỏi, khó chịu
Nam: bị công việc cuốn đi, có vợ hay cằn nhằn

Gia đình, con cái, công việc, tình cảm
Mắt ướt, gò má cao, trán dô, mắt lộ, Dễ Giận hờn…

Bke.edu.vn/ComboHanhPhuc – 0906777111 bấm 1

BUÔNG XẢ những điều bất như ý



Khóa đào tạo đội ngũ Nhân sự Kế thừa
Cùng lan tỏa giá trị sống & đánh thức ý nghĩa cuộc đời

Thời gian, địa điểm:
-Khóa 5 tháng /Tuần 1 buổi
-HN, HCM + các nơi khác online

Đối tượng:
-Các Giáo viên tâm huyết
-Ai tâm huyết giáo dục, đào tạo, tư vấn…

Chúng tôi có một ước mơ
20 năm nữa các thế hệ trẻ

Sống đầy Tử Tế & Cống Hiến
Người thổi hồn 

Nhân Cách

5 tháng, từ Chánh Kiến, Nhân tướng, Nhân sự, Dạy con

Vào nhóm zalo: GNH.vn/NSKT



Khóa đào tạo Nhân sự kế thừa
Rèn luyện liên tục 5 tháng / hàng tuần
chỉ dành cho các bạn đã qua lớp chánh kiến 1

Nhóm ZALO
Đăng ký khóa NSKT HN

Nhóm ZALO 
Đăng ký khóa NSKT all

zalo.me/g/tjpjti192zalo.me/g/raoptj392



Đăng ký khóa ÁP SUẤT
Áp lực tạo KIM CƯƠNG 6 tháng

GNH.vn/ApSuat
HCM 036.726.9027 - 094.377.7856

Hà Nội Thắng - 0963 028 523 

Mỗi tháng có 2 ngày áp suất làm NỀN MÓNG cho mọi 
hoạt động công việc khác:

Rèn năng lực nội tại + cả team:
(1)Tự học sâu QSát-PTích-ĐKết

(2)Luyện 4 KỸ (đến tận cùng)

(3)Tinh thần 6 hòa Teamwork

(4)Trách nhiệm đến tận cùng: Không xong không về 

từ 8h sáng đến 2h sáng hôm sau là bình thường 

(Mỗi ngày 18h) 

TUYỆT
CHIÊU



BKE.edu.vn/NhanTuong

Zalo FB, Youtube: Trần Việt Quân

0989.330880 - TranVietQuan.com

Tiết kiệm ít nhất 5-10 năm đọc sách, 
tránh bị rối, phức tạp...

Nhân Tướng Ứng dụng 
Full 2 ngày

Đơn giản, rất thực tế, 
làm bài tập ứng dụng được 

ngay trong lớp học

Nhân tướng => Nhân sự, Tuyển dụng
Nhân tướng => Thấu hiểu bản thân => Cách sửa đổi

Trí tuệ / quyết đại, làm càn
Nghị lực / Hay chán nản
Phúc hậu (người tốt)
Gian tà, toan tính (tiểu nhân)
Lòng tham, đòi hỏi
Sân: Dữ tính, ngang ngược
Yếu đuối: Nhát sợ, lo lắng, hấp tấp

Trung thành / Phản phúc
Hành động / Tưởng tượng
Hoài bão, lý tưởng
Tham vọng, bầy đàn...
Chuyên môn / Quản lý con người
Nghèo hèn / Giàu có
Ô trọc / Thanh cao



Trại huấn luyện IGO CAMP
cd.truongxanh.edu.vn

3 Tuần rèn luyện để 

trưởng thành

- Kỹ năng Tự học

- Tinh thần Kỷ luật

- Đội ngũ Team work

Từ lớp 9 trở lên - Kể cả người 
lớn vẫn rất tốt

Làm nền móng cho mọi 
môn học khác



1. TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC (đã có 23 trường tại VN)

Đào tạo HS có: Đạo đức + Trí tuệ + rèn Nghị lực
Mầm non, Cấp 1+2+3: từ 2000m2 - 10Ha

2. Trường huấn luyện WESTPOINT VN
Đào tạo áp lực cao kỹ năng, thái độ => Thủ lĩnh 
Diện tích 5Ha - 20Ha, ưu tiên có núi/rừng/hồ…

3. Thuê hay hợp tác ĐH+T.Cấp+CĐ
Đào tạo SV ra trường 100% có việc làm (kỹ năng + thái độ tốt)
Ưu tiên các trường học có sẵn, đang lãng phí do quá ít SV

Cần thuê, hợp tác trường Trung cấp, CĐ, ĐH 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

Cần hợp tác với các CHÙA muốn cùng MỞ TRƯỜNG HỌC
Ưu tiên khu vực quanh 10km có nhiều dân cư

Sư thầy Trụ trì có mong muốn giáo dục đạo đức và dám dấn thân

Cần ekip Nhân sự Tâm huyết cùng làm
Và Cần tìm địa điểm cho các dự án

Quân Zalo FB
0989.330.880

bke.edu.vn/TruongHoc



Mô hình thực tế đã triển khai 
• Hà Nội (3 trường)
• HCM (18 trường)
• Bà rịa Vũng tàu (3 trường)
• Nghệ An (1 trường)
• Đà Nẵng (1 trường)

Hệ thống: TruongXanh.edu.vn
Cao đẳng: CD.TruongXanh.edu.vn

Trường XANH TUỆ ĐỨC
Tiến đến mô hình xã hội hóa giáo dục có Nhân cách Đạo đức

Bạn nào cảm thấy đây là cuộc dấn thân đầy ý nghĩa hãy liên hệ nhé

Mầm non >> Tiều học >> Cấp 2,3 >> Cao đẳng nghề

Vẫn đang phát triển thêm 
Sẵn sàng hợp tác với những ai đã thấm sâu Giới Định 

Tuệ & có lối sống Tỉnh thức, Chánh Niệm.

Tìm cộng sự cùng chí hướng

CongSu.GNH.vn
Zalo/SMS -Thủy 0942221188
0989.330.880 – 0906.777000



GNH.vn
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

GNH.vn

Đừng phấn đấu để thành công 
mà hãy phấn đấu để mình có ích

Albert Einstein



Coaching: TÌM ĐẠI BÀNG

1. 20 bạn tiềm năng đại bàng (Thầy và team Nhân sự xem)
2. Thầy Coach 3 bạn trong 20 bạn



BTC tuyên dương TPT xuất sắc

BTC tuyên dương HĐNG xuất sắc

BTC tuyên dương hành khách xuất sắc

Breakroom trao chứng nhận hoàn thành 
cho hành khách hoàn thành khóa (full)

01 Toa Xuất sắc + Video



Buổi 10
1. BTC gửi lên 20 bạn tiềm năng đại bàng (Thầy và team Nhân sự xem)
2. Thầy Coach 3 bạn trong 20 bạn
3. Thầy chia sẻ bức tranh GNH chung (tình yêu vượt thoát)

Các hành trình khác (DC3G, CK3H, NSKT, X3X5… + quà tặng từ các hành trình khác)
-> Lan tỏa điều tử tế + săn người về các Dự án

4. BTC tuyên dương 5 Thôn Xuất sắc -> Lan tỏa FB
5. BTC tuyên dương 10 bạn xuất sắc -> Lan tỏa FB
6. BTC trao bằng tốt nghiệp cho Full HV hoàn tất -> Hình ảnh bằng đẹp, câu chữ có chất 

đòn bẩy -> Lan tỏa FB


