
 
 

- Muốn đưa 3 gốc rễ Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực (Giới Định Tuệ) vào trong đời sống, nghĩ và thở 

với nó, trăn trở với nó, coi nó lớn hơn mọi giá trị khác, lớn hơn tiền tài danh vọng, lớn hơn gia đình 

bạn, lớn hơn cả thân mạng của chính bạn. 

- Đưa 3 gốc rễ vào từng nhân viên, từng giáo viên, từng học trò, từng gia đình của nhân viên, 

để nó thấm sâu, trở thành giá trị cốt lõi sâu sắc nhất trong suốt cả cuộc đời, từ đó 10 hạt giống thiện 

sẽ được mọc lên, nở hoa vì lẽ sống đúng đẹp với cộng đồng được xác nhận trong thực tế... 

-------------------------------------------------- 

***TIÊU CHÍ TÌM KIẾM (Đạt nhiều tiêu chí càng tốt) 

- Có nếp sống Đạo đức, chuẩn mực, sống đơn giản, dám phục vụ và rất ít vụ lợi... 

- Có Hiểu biết hoặc trăn trở sâu sắc về 3 gốc rễ Đạo Đức, Trí tuệ, Nghị lực (Giới Định Tuệ) 

- Tính cách mạnh mẽ, dấn thân, sẵn sàng chịu khó khổ từ 6 tháng đến 2 năm để cùng ăn, cùng ở, cùng 

làm để triển khai dự án. 

- Có năng lực quản lý điều hành dự án. 

- Thông minh, sâu sắc trong từng vấn đề khi thực hiện, nắm ý nhanh, làm việc dấn thân, và đam 

mê Giới Định Tuệ. Ưu tiên cho những ai đã tham dự các khóa thiền Vipassana để từ đó tự biết cách 

điều chỉnh Tâm mình. 

 

*** NHU CẦU CHO DỰ ÁN KỂ CHUYỆN CHO BÉ (Là một trong nhiều dự án) 

- Cần tìm cộng sự giỏi logic thực tế để soạn bộ truyện tranh nhân quả và biên soạn lại các câu 

chuyện ngắn về các vĩ nhân có kèm các câu hỏi từ cạn đến sâu sắc (để thông qua câu chuyện thì 

Cha Mẹ và Con cái đều được học cách tư duy sâu sắc, tư duy nhân quả, tư duy logic trong thực tế, 

hiểu rõ điều đúng nên theo, điều sai nên bỏ). 

- Có thể làm việc từ xa qua nhóm Chat hay FB chung. Mỗi tuần nhóm sẽ gặp offline 1 buổi nào đó. 

-------------------------------------------------- 

Nếu bạn có đủ hoài bão xin hãy liên hệ: 

 Mr. Quân 0989 330 880 (Tel, FB, zalo) / Mr. Minh 0129 485 8227 / Mr. Điền 0972 062 012  

 Trường Pathway (www.pathway.edu.vn) – BachKhoa Education (www.bke.edu.vn) 

“Chúng ta không được quyền chọn nơi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng Nhân cách sống” 

-------------------------------------------------- 

Sự hợp lực khi cùng chung hoài bão, sẽ đem lại niềm vui ngay trong công việc. Hãy giới thiệu và 

liên hệ với chúng tôi thêm những cộng sự tâm huyết... 

 

Xin cảm ơn bằng cả tấm lòng. 

http://www.pathway.edu.vn/

