
CLB soi duyên 3 Gốc TY-HN
Game Hiểu và Thương

TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC

Giảng viên: Thầy Trần Việt Quân & Ban trợ giảng

20 NĂM NỮA ... TỪNG THẾ HỆ - SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ ĐẦY TỬ TẾ

Buổi 9



Thảo luận toa: 4 Cách giúp người
Đạo đức, Đạo lý 

Thông qua giáo dục: Nhân quả, Đọc sách
Làm thiện nguyện, lớp học hay, đi khóa thiền…

Bánh mì kẹp giáo dục
PHẢI ĐƯA ĐƯỢC giáo dục ĐẠO ĐỨC, ĐẠO LÝ vào trước 

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

Người cần giúp: cần gấp > ảnh hưởng mạnh > tiềm năng > thông thường > ỷ lại, xin xỏ

Dùng cách (1) để tải (3) + (4): sách, đĩa, bài giảng, vị thầy, lớp học…

Thân gần: Vật chất, tiền, ăn uống
Dễ, nhanh,  thỏa mãn ngay, có thể gây hại

Đạo lý (thiên nhiên, điều đúng, chân lý…)
Đạo đức + trí tuệ đúng: Giá trị sống, lý tưởng
Biết chỉ điều đúng cho người khác…

Lễ, đạo đức: khó và lâu dài (1-3 năm)
Sống tốt với mọi người, giúp mọi người…

Thân xa: cho học nghề, tạo ổn định…
Khó hơn 1 chút, tạo nghề (tốt xấu, lâu dài chưa rõ)
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CÔNG THỨC ĐÓA HOA
Lan tỏa lối sống đẹp

SỐNG VÀ LAN TỎA ĐIỀU TỬ TẾ
GIEO NHÂN TỐT MỖI NGÀY ĐỂ GẶT QUẢ TỐT

Hạnh phúc tự thân
Hoa tự tỏa hương

Vườn hoa lan tỏa muôn nơi
Hành trình hạnh phúc

Thu hút ong bướm
Nhận hoa & lan tỏa

Bước 1 Bước 2 Bước 3



CLB soi duyên 3 Gốc Tình Yêu Hôn Nhân
Lan tỏa tình yêu hôn nhân gia đình hạnh phúc

Hạnh phúc từ bên trong, hạnh phúc tự thân ta trước khi đó thế giới bên ngoài cũng theo đó mà vẹn tròn

Tư vấn, coach, chữa lành 3 Gốc
Học – Hiểu – Hành

Rèn vững 3 Gốc
• Nền tảng triết lý 3 Gốc
• Có sự sâu sắc từ bên trong
• Năng lực quan sát + đúc kết sâu
• Giải pháp theo Nhân Duyên Quả
• Trải nghiệm thực chiến

Tâm lý & Huyền học
1. Lãnh đạo chính mình
2. Nhân tướng ứng dụng
3. Giải mã cuộc đời
4. Đọc vị bất kỳ ai
5. Dạy con 3 gốc

Thức tỉnh mục đích sống
• Thấu hiểu cuộc sống
• Chữa lành nỗi đau
• Nhận thức đúng đắn
• Làm chủ cảm xúc
• Xây dựng gia đình hạnh phúc

Radio Tình yêuKết bạn, làm quen

Bạn đạo – Bạn đời Thiện duyên Tư vấn - Coaching

Chia sẻ - tâm sự

Telegram CLB



Giá trị sống Cốt lõi trong Tình yêu hôn nhân 
Cùng lan tỏa giá trị sống & định hướng cuộc đời - Xây dựng và lan tỏa tình yêu hôn nhân gia đình 3 gốc

Thông tin

Chúng tôi có một ước mơ 20 năm nữa các thế hệ trẻ Sống Yêu thương và đầy tử tế

Tìm cộng sự: Cần ekip Nhân sự Tâm huyết cùng làm dự án

 Vào zalo để tìm hiểu thêm

 Ưu tiên học viên các lớp Thầy 
Quân và BKE

 Chưa có kinh nghiệm sẽ được 
đào tạo trực tiếp từ Thầy 
Quân và đội ngũ BTC TYHN3G 
đồng hành

 Có chỗ ở lại BKE HCM/ Vabis 
Vũng Tàu

Mr. Thanh: 0981 986 397
Ms. Huyền: 0834 909090

Tìm Cộng Sự

• Tuyển BTC, TPT phụng sự dự án
• Các bạn có tâm huyết giáo dục, 

đào tạo, tư vấn
• Có kinh nghiệm về TYHN
• Khóa 6 tháng/Tuần 3 buổi
• Nhóm HCM, HN, Bắc - Nam



Bước 3

Đăng ký form ứng tuyển 

Trưởng / Phó Toa được nâng 

tầm và phát triển tuyệt chiêu 

trong tình yêu

Bước 5

Họp Hiểu Thương 

với đồng đội để có sự gắn kết, 

nâng đỡ trước ngày khởi hành 

chính thức

Bước 1

Điền form đăng ký 

hành trình để giữ vị 

trí ưu tiên lên Tàu 

Bước 2

Quét mã QR để vào Zalo 

hành trình 2 tìm kiếm 

đồng đội ngay

Bước 4

Xem trước 5 video TYHN,

để có tấm bản đồ cùng 

vượt Trạm thành công 

Đăng ký học K2



Coaching hồ sơ

8 VÒNG TRÒN TÌNH YÊU


