KHƯƠNG ĐẠT LONG
-Bản Chính Thức

THÀNH CÔNG!
(Khám Phá Các Giải Pháp Được
Xác Thực Đem Lại Lợi Ích To Lớn!)

Bản Phát hành Khẩn Cấp (5/4/2020)

7 ĐIỀU RĂN SẮC ĐẸP CỦA GOD
CHẠM TỚI ĐỈNH CAO NHẤT CỦA SẮC ĐẸP, TÀI NĂNG
CON NGƯỜI VÀ VƯỢT QUA CÁC ĐẠI HỌA THÀNH CÔNG!


Thế giới đang thực hiện những gì tôi đã khẳng định.
Dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Thượng Đế (God), tôi đã tìm thấy một loại vắcxin đặc biệt (vắc-xin đầu tiên) dành cho tất cả các căn bệnh và đại dịch nguy hiểm nhất
mà con người có thể đối mặt trong tương lai. Trên hết, tôi đã có cách giúp mọi người và
các quốc gia trên thế giới vượt qua Đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, tôi đã tìm thấy cách duy nhất để vượt qua sóng thần (những con
sóng tử thần) mà nó luôn là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của con người.
God của tôi (Chúa Ba Ngôi-Giêxu) đã chỉ bảo và cho tôi thấy thứ ‘ánh sáng’, cái
đã giúp tôi tìm ra câu trả lời để giải quyết những vấn đề tưởng chừng không thể giải
quyết. Không chỉ Thiên Chúa của tôi mà các Đấng Tối Cao khác cũng đã hướng dẫn tôi.
Điều đó thật là tuyệt vời!
Bạn, cho dù nam hay nữ, một người có đạo hoặc vô thần, đang đọc và sẽ nhận
được những lợi ích tốt nhất từ cuốn sách điện tử (ebook) độc nhất này của tôi. Những lợi
ích tốt nhất luôn đến từ ‘Người’ đẹp nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống: God.
Qyển sách giải pháp này không chỉ dành cho mọi người mà còn cho cả các quốc
gia đang hứng chịu những nỗi đau, tổn thương gây ra bởi các vấn đề nghiêm trọng. Tài
liệu này chứa các giải pháp giúp mọi người (nam hay nữ, người có đạo hoặc vô thần)
giải quyết các vấn đề nghiêm trọng nhất theo cách đơn giản và tốt nhất.
Điều quan trọng nhất là: những giải pháp trong cuốn sách này đã tự động được
chứng thực đúng đắn bởi chính Cuộc sống thật và Các sự kiện diễn ra trên thế giới.

12 lần, Thế giới đã thực hiện chính xác những gì mà trước đó tôi đã khẳng định.
Có 8 vấn đề trong số các vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới:
1. Sắc đẹp, Phẫu thuật thẩm mỹ hay tạo hình
2. Tài Năng và Công nghệ giả mạo
3. Đe dọa, bắt nạt trên mạng internet và vấn nạn Tự tử
4. Phân biệt đối xử, Ngôn từ kích động thù địch (đặc biệt là phân biệt chủng tộc,
thể chế)
5. Động cơ bí ẩn của Stephen Paddock, người đã giết 58 người khác và làm bị
thương 851 người trong vụ bắn súng ở Las Vegas 2017. Đây được coi là vụ xả súng
hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại.
6. Tin tức giả và thông tin sai lệch (fake news, disinformation)
7. Ngăn chặn đại dịch Covid-19, cứu sống sinh mạng và giải cứu nền kinh tế thế
giới.
8. Những con sóng tử thần trong thảm họa Sóng thần, (và các thảm họa khác như
Bão tố, Lũ lụt và Cháy nhà).
Lần Phát Hành Khẩn Cấp này sẽ cung cấp cho bạn các giải pháp đầy đủ cho các
vấn đề Sắc đẹp, Tài năng và nạn Phân biệt đối xử.
Đối với các vấn đề thứ 5 và thứ 6 (Động cơ của Stephen Paddock và Cách
Giải quyết Tin tức giả mạo), tôi sẽ đưa ra đề xuất đặc biệt cho những người
và tổ chức có liên quan để cung cấp cho họ (đặc biệt là các công ty Công
nghệ và Chính phủ) các giải pháp đặc biệt của tôi.
Đối với vấn đề thứ 7, Y học đã không phát hiện ra những quy luật mang
tính hệ trọng trong hàng ngàn năm. Y học thất bại một nửa nếu nó không
nhận ra điều này và không tuân theo Quy luật 0 Bùng Phát mà tôi thiết lập
để giúp ngăn chặn dịch bệnh/đại dịch trở nên phát tán rộng hơn và chết
chóc hơn. Bạn sẽ biết một loại vắc-xin mới cho bệnh Covid-19 sẽ được tiết
lộ trong Chương 5.

 Đề nghị quan trọng của tôi trong chương này là: Tôi Sẽ Làm Cho
Thế Giới Và Đất Nước Của Bạn Thành Công Trong Việc Ngăn
Chặn Đại Dịch Covid-19; Cứu Sống Sinh Mạng Và Giải Cứu Nền
Kinh Tế.
Để sống sót và đứng trên một cơn sóng thần ập tới bất ngờ, tôi sẽ cho bạn
xem những bức ảnh và một cách giải cứu đã được chứng thực mà mọi
người trên khắp thế giới không hề nhận ra. Nếu họ (những nạn nhân) đã
nhận ra cách giải cứu đó, họ có lẽ đã có thể vượt qua và sống sót.
 Điều tuyệt vời là, bạn và những người khác có thể sử dụng các Đề
can Vượt qua để tránh những thảm họa ập tới bất ngờ.
Các giải pháp tôi đưa ra trong cuốn sách điện tử này đã được xác thực đúng đắn
bởi Các Sự Kiện Có Thật Trên Thế giới ít nhất 12 lần (với 12 bằng chứng hết sức quan
trọng). Hãy đọc tài liệu này một cách cẩn thận và bạn sẽ thấy Sự thật.
Giải pháp để sống sót trong một cơn sóng thần mà tôi đưa ra là dựa vào thực tế
(bằng chứng quan trọng). Bạn sẽ thấy giải pháp đứng trên một cơn sóng thần là hoàn
toàn có thật trong cuộc sống.
Bản cập nhật mới nhất này được hoàn thành trong khi dịch Covid-19 hiện đang
gieo họa cho cả thế giới và nó đang trở nên tồi tệ hơn. Giải pháp của tôi cho vấn đề thứ 7
cũng là một Sự thật mà mọi người thấy rõ trong thực tế. Nó sẽ giúp cho cuộc chiến
chống lại dịch Covid-19 và tất cả các bệnh tật chết người khác trở nên dễ dàng hơn và
hiệu quả hơn.
Các giải pháp của tôi luôn luôn đến từ những chỉ dẫn tuyệt vời của Thiên Chúa
của tôi, Chúa Ba Ngôi - Chúa Giêsu và các Đấng Tối Cao khác.
Dựa vào tất cả những bằng chứng quan trọng (12 minh chứng rõ ràng nhất),
những giải pháp này không chỉ dành cho người theo đạo Tin Lành, Công giáo, Do Thái
giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, v.v…mà còn cho cả những người vô thần. Đơn giản là, các
giải pháp của tôi trước hết dành cho con người.

Bạn sẽ khám phá ra một mối quan hệ quan trọng giữa Tôn giáo và Khoa họcCông nghệ.
Vậy những lợi ích tốt nhất và những điều mới mẻ nhất nào mà bạn có thể nhận
được từ các giải pháp trong lần phát hành sách khẩn cấp này? Bạn sẽ:
Biết những sự thật vĩ đại nhất của God (còn gọi Thượng Đế) và cách đơn
giản, tốt nhất để:


trở nên khỏe mạnh và vô cùng xinh đẹp!



đạt tới tài năng của một thiên tài thực sự



vượt qua các đe dọa trên mạng, những lời bình phẩm độc ác (muốn làm
nhục bạn) và đạt lấy các lợi ích lớn từ các biến cố xấu xảy ra.



đối phó với sự phân biệt đối xử dựa trên màu da/giới tính/chủng
tộc/v.v..và có sức mạnh tối thượng để chiến thắng và thống trị cái xấu.



giải quyết các vấn đề nghiêm trọng nhất của Sắc đẹp và sự Phân biệt
đối xử

Biết và hiểu rõ 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God
Tận mắt thấy 12 bằng chứng tối quan trọng và sự thật đằng sau chúng.
Biết đỉnh cao nhất của sắc đẹp và tài năng con người là gì và cách duy nhất để
chạm đến đỉnh cao quý đó.
Biết chính xác làm thế nào để trở thành Người đẹp nhất Thế giới. Nếu bạn có
thể đạt đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp và giúp mọi người trở nên xinh đẹp cả
trong lẫn ngoài, bạn xứng đáng được gọi là "Người đẹp nhất thế giới!" với sự
tôn trọng to lớn.
Biết chính xác làm thế nào để trở thành Người tài nhất Thế giới (Một Thiên
tài thực thụ trong lĩnh vực của bạn). Nếu bạn có thể đạt đến mức thiên tài và
giúp mọi người trở nên tài năng cả trong lẫn ngoài, bạn xứng đáng được gọi
là "Người tài nhất thế giới!" với sự tôn trọng to lớn.
Sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. Với những sức mạnh (các giải

pháp) tôi cung cấp cho bạn, hãy sống một cuộc sống bình yên, khỏe mạnh,
giàu có, xinh đẹp và hạnh phúc cùng với vẻ đẹp, sức mạnh và khả năng của
riêng chính bạn.
Những giải pháp trong quyển sách ebook này sẽ giúp ngăn chặn hoặc giảm
bớt các hậu quả (của các vấn đề) có thể trở nên tồi tệ hơn và nguy hiểm hơn
nếu mọi người (đặc biệt là những người có liên quan hoặc chịu trách nhiệm
giải quyết vấn đề đó) sẵn sàng hành động ngay lập tức.
Khám phá lời đề nghị của tôi để vạch trần động cơ của Stephen Paddock
Khám phá lời đề nghị của tôi để giải quyết nạn tin tức giả (fake news) và
Ngôn từ thù địch (hate speech) đang hoành hành trên thế giới.
Tìm hiểu 2 sai lầm chết người nhất của Y học.
 Biết Quy luật 0 Bùng Phát mà Y học phải áp dụng trong việc chữa
bệnh cho con người và đối phó với dịch bệnh hoặc đại dịch.
 Biết và sử dụng Vắc-xin Kỳ thị, đây là vắc-xin đầu tiên cho Covid19 và tất cả các bệnh.
Khám phá lời đề nghị quan trọng của tôi trong việc ngăn chặn đại dịch Covid19: Tôi Sẽ Làm Cho Thế Giới Và Đất Nước Của Bạn Thành Công Trong Việc
Ngăn Chặn Đại Dịch Covid-19; Cứu Sống Sinh Mạng Và Giải Cứu Nền Kinh
Tế.
Học cách cưỡi trên một cơn sóng thần thông qua việc xem những bức ảnh,
video hiếm hoi và tìm hiểu làm cách nào để sống sót qua những con sóng tử
thần ập tới bất ngờ.
Tìm hiểu và Cách Sử dụng Đề can Vượt qua giúp bạn sống sót sau thảm họa
nguy hiểm nhất
Xem người dân Mỹ đã tự chứng minh giải pháp thoát sóng thần của tôi đúng
thế nào
Và còn nhiều lợi ích nữa...
Hãy đọc hết cuốn sách này, và rồi bạn sẽ biết các giải pháp quan trọng cũng như
cách để có được những lợi ích to lớn đó.

Kiến thức chỉ là Sức mạnh trong..sách hoặc tâm trí, nhưng Áp dụng Kiến thức
(Hành động) mới là Sức mạnh trong Thực tế.
Một trong những cách tốt nhất để giúp mọi người, giúp đỡ gia đình và bạn bè của
bạn, giúp chính bản thân bạn sống sót và đứng vững trước làn sóng tử thần, là: hãy chia
sẻ ebook này với họ.
Trong ebook này chứa giải pháp thoát khỏi sóng thần (cũng như bão tố/lũ lụt/hỏa
hoạn) là điều chưa bao giờ được phát hiện và áp dụng trong hàng triệu năm qua.
Trong một trận dịch hay đại dịch chết người như Covid-19 và trong một thảm họa
khủng khiếp như sóng thần/bão tố/lũ lớn hoặc cháy nhà: Bảo vệ người khác là bảo vệ
chính mình; giúp đỡ người khác là giúp chính mình; cứu người khác là cứu chính mình.
Bạn sẽ thấy và hiểu lý do tại sao tôi khẳng định rằng trong các phần quan trọng
tiếp theo của tài liệu độc đáo này.
Tôi hy vọng bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ các giải pháp của tôi bằng cách
học theo và áp dụng chúng cũng như chia sẻ mạnh mẽ những lợi ích này với mọi người
xung quanh!
Cuối Cùng, Đừng Bao Giờ Trở Thành Kẻ ‘Mù Và Câm Vô Nhân’
Chúc Bạn Mọi Điều Tốt Nhất,
Khương Đạt Long

(7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God: Hãy Chạm Tới Đỉnh Cao Nhất
Của Sắc Đẹp, Tài Năng Và Vượt Qua Các Đại Họa Thành Công!)

LỜI NÓI ĐẦU


Thử thách sẽ trở thành ‘Thử thách’ nếu nó làm cho chúng ta thấy những sự thật
và sức mạnh tuyệt vời – những thứ sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta cực kỳ hạnh phúc
và có ý nghĩa.
Tôi (một cách trân trọng) thách thức bất cứ ai có thể giải quyết các vấn đề nghiêm
trọng nhất đó bằng cách đưa ra các giải pháp hoàn toàn khác biệt. Một người có thể
chấp nhận thử thách của tôi và biến nó thành sự thật sẽ là một Thiên tài của thế giới.
Và tôi cũng thách thức bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này có thể giải quyết
chúng đến tận gốc rễ mà KHÔNG CÓ Các Giải pháp được đưa ra trong cuốn sách này.

Khương Đạt Long
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

VỀ TÁC GIẢ & CÁC GIẢI PHÁP


Tên thật của tôi là Khương
Đạt Long. Tôi chỉ là Một Đứa
Con Bé Nhỏ Của Chúa
Bất cứ khi nào tôi hát, tôi
là JeLong và JeLong chỉ là ‘một
phần’ rất đặc biệt của Khương
Đạt Long.
Tôi không tin vào God. Tôi biết God.
Biết (God) thì tốt hơn nhiều so với tin!

Quyển

sách

điện

tử

(ebook) này (bản cập nhật khẩn
cấp) mà bạn đang đọc tôi đã viết
và cập nhật kể từ tháng 12 năm
2015. Quyển sách này càng được
cập nhật, bạn càng có nhiều lợi
ích.

Sau khi hàng loạt người (nhiều người trong số hàng ngàn người nghe nhạc của tôi
trên Youtube và Facebook) nổi cơn thịnh nộ với giọng hát của tôi và sau đó tự thừa nhận
tôi như một thiên tài ca hát; và sau khi nhận ra hai sai lầm chết người nhất của Y học và
Chính phủ trong đại dịch Covid-19, tôi đã quyết định cập nhật ebook này.
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách vượt qua mối đe doạ, bắt nạt trực tuyến và đạt được kết
quả tốt nhất một cách bất ngờ!
Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp cho mọi người loại vắc-xin đầu tiên để sử dụng và khắc
phục tai họa Covid-19 và tất cả đại dịch chết chóc nhất. Đồng thời, tôi cũng sẽ đưa ra

một đề nghị quan trọng để làm cho tất cả các quốc gia trên thế giới vượt qua đại dịch
gây chết người này.
Tôi đã thêm nhiều thông tin chi tiết về cách sống sót qua các con sóng tử thần:
Làm thế nào để tránh bị chết đuối với các tấm Đề Can Vượt Qua khi sống và làm việc
trong một căn nhà/văn phòng hoặc một căn hộ chung cư/tòa nhà nhiều tầng.
Đặc biệt, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để buộc chính những cơn sóng tử thần
làm lợi cứu sống bạn!
Đối với Khoa học và Công nghệ và con người trên thế giới: khi mực nước sóng
thần hoặc nước lũ dâng cao, họ sẽ phải đối mặt với cái chết.
Còn đối với tôi (dưới chỉ dẫn đặc biệt của God): khi mực nước sóng thần hoặc
nước lũ dâng cao, mọi người thậm chí còn thoát khỏi cái chết một cách dễ dàng!
Hãy kiên nhẫn đọc từng trang sách và bạn sẽ biết điều thần kỳ này mà God đã chỉ
cho tôi!
Quyển sách cập nhật mới nhất này với những giá trị mới của nó có tên chính thức
là: “7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God: Chạm Tới Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp, Tài Năng
và Vượt Qua Các Đại Họa Thành Công!”

“Tôi biết rất nhiều người đã có một sự nhầm lẫn/mơ hồ lớn trong cuộc sống: God
và Khoa học.
Tin vào God-Thượng Đế (Thiên Chúa/Đức Phật/Thần Shiva/…) thì khó, còn tin
vào Khoa học thì dễ hơn nhiều.

Khoa học, Kiến thức có thể giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Khoa học càng
phát triển, chúng ta càng nhận được nhiều lợi ích.
Tuy nhiên, đã có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống không thể giải quyết
được bằng khoa học. Ngay cả một số thứ khoa học phát triển mạnh mẽ đã gây ra những
vấn đề nghiêm trọng gây hại cho cuộc sống của con người.

Tất cả chúng ta, những đứa con của God và cả những người vô thần, cần phải có
một suy nghĩ đúng đắn về God và khoa học để có được những lợi ích to lớn và những
điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Hãy đọc hết cuốn sách này và bạn sẽ thấy rõ điều đó.”

Khương Đạt Long-JeLong
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HƯỚNG DẪN ĐỌC
Nếu bạn đang xem trực tuyến cuốn sách điện tử này (trên trình duyệt web của
bạn) và nhấp vào các liên kết (URL) bên trong tài liệu này, bạn sẽ hoàn toàn thoát
khỏi sách ngay lập tức. Điều này thật bất tiện vì bạn sẽ phải mở lại quyển ebook
này và tìm lại trang bạn vừa đọc.
Do đó, để mở một liên kết để xem video hoặc đọc các nguồn dẫn trong sách mà
vẫn ở trên một trang bạn đang đọc, vui lòng thực hiện một trong hai cách sau:
a. sử dụng nhấp chuột phải (Right-click) để mở bất kỳ liên kết nào trong
sách điện tử này, sau đó chọn “Open link in new tab” ("Mở liên kết trong
tab mới"), hoặc
b. sao chép và dán một liên kết vào thanh địa chỉ trình duyệt (trong tab mới)
[Vui lòng chỉ sử dụng nhấp chuột phải]

* Ví dụ: Sử dụng Nhấp chuột phải (right-click) để tải xuống ebook này, sau đó bạn có
thể đọc nó trên máy tính hoặc điện thoại di động của mình và bạn có thể chia sẻ nó với
người khác:
Tải xuống
* Hoặc sao chép URL sau (liên kết tải xuống) và dán nó vào thanh tìm kiếm (search tab)
trình duyệt web (chrome/firefox/…) của bạn và nhấn Enter để tải xuống ebook này:

http://bit.ly/2O0OG7d
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MỞ ĐẦU
E-book này bắt đầu với các Vấn đề và kết thúc với các Giải pháp.
Còn Phần giữa đang chờ bạn khám phá.
Như tôi đã nói ở phần trước, có 8 trong số các vấn đề nghiêm trọng nhất trên
thế giới hiện nay:
1. Sắc đẹp, Phẫu thuật thẩm mỹ hay tạo hình
2. Tài Năng và Công nghệ giả mạo
3. Đe dọa, bắt nạt trên mạng internet và vấn nạn Tự tử
4. Phân biệt đối xử, Ngôn từ kích động thù địch (đặc biệt là phân biệt
chủng tộc, thể chế)
5. Động cơ bí ẩn của Stephen Paddock, người đã giết 58 người khác và
làm bị thương 851 người trong vụ bắn súng ở Las Vegas 2017. Đây
được coi là vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
hiện đại.
6. Tin tức giả và thông tin sai lệch (fake news, disinformation)
7. Ngăn chặn đại dịch Covid-19, cứu sống sinh mạng và giải cứu nền
kinh tế thế giới.
8. Những con sóng tử thần trong thảm họa Sóng thần, (và các thảm họa
khác như Bão tố, Lũ lụt và Cháy nhà).
Vấn đề thứ bảy (Y học và đại dịch) là vấn đề mới nhất mà tôi đã thành công
tìm thấy câu trả lời cho nó.
Tôi đã bắt đầu vấn đề đầu tiên và cung cấp cho mọi người các Giải pháp vào
tháng 12 năm 2015. Kể từ đó, tôi đã cập nhật các giải pháp của mình và tìm thấy
câu trả lời cho các vấn đề trên. Mọi thứ diễn ra một cách thật tự nhiên.
Một cách liên tục và tự động, Các Sự Kiện Có Thật Trên Thế giới đã xác
thực những lời nói và lời khẳng định của tôi là đúng đắn, chân thật và cho thấy các
1
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bằng chứng xác thực hết sức quan trọng (các sự kiện thực diễn ra trên khắp thế
giới).
Với tư cách là JeLong (một ca sĩ), tôi sẽ chỉ cho bạn (đặc biệt nếu bạn đang
hoạt động như một ca sĩ) làm thế nào để chạm đến mức độ của một Thiên Tài Ca
Hát.
Một Thiên Tài Thực Sự (trong bất kỳ lĩnh vực nào) Không Thể Nào Không
Có những điều tôi sẽ tiết lộ trong chương 1.
Đỉnh cao nhất của tài năng đang chờ đợi bạn (và bất cứ ai) chạm tới nếu bạn
biết đường đi, có “Đôi Mắt Nhân Văn” và đặc biệt là có một trái tim dũng cảm để
hủy diệt những thứ vô nhân đạo và xấu xa.
Sau khi hoàn thành quyển sách này, Bạn có thể tìm thấy tất cả các bằng
chứng quan trọng, tất cả các phiên bản trước đây của ebook đang xem trên trang
web

chính

thức

của

tôi

KhuongDatLong.com

(bản

Tiếng

Anh)

và

NhacJelong.com (bản tiếng Việt)
Một điều kiện tiên quyết để cưỡi sóng thần, vượt qua và sống sót thành
công trong thảm họa khủng khiếp này là: Bạn không thể không CÓ, LÀM THEO và
ÁP DỤNG 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc sống.
Nói tóm lại, bạn không thể nào không có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God mà
đó là điều kiện tiên quyết để God (Thượng Đế) của bạn (Thiên Chúa Ba NgôiJesus/Đức Phật/Thần Shiva hoặc các Đấng Tối Cao khác) cứu bạn.
Không có những điều răn quan trọng đó của God (bất kể bạn là người có đạo
hay vô thần), mọi cách để sống sót và thoát khỏi sóng thần đều vô dụng. Đó là lý do
tại sao con người đã không thể sử dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhất để
vượt qua thảm họa này trong hàng triệu năm qua.
2
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Dĩ nhiên, bên cạnh những điều răn quan trọng này, tôi sẽ chỉ cho bạn một lối
thoát khẩn cấp và mạng lưới cứu hộ sóng thần mà không ai trên thế giới phát hiện ra
trong suốt 3,3 triệu năm qua. Lối thoát này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt
vời để sống sót trong cơn sóng thần. God (Thiên Chúa) đã cho tôi xem những bức
ảnh hiếm hoi và đã hướng dẫn tôi tìm ra cách để cứu sống rất nhiều người trên thế
giới. Bạn sẽ thấy các bức ảnh chân thực nhất trong các phần tiếp theo và sẽ biết câu
trả lời của tôi là gì.
Tôi ở đây để giúp bạn giải quyết thành công các vấn đề nghiêm trọng. Đối
với Đại dịch bệnh và Sóng thần, đó là cứu sống bạn và những người khác.
Bạn, không ai khác, là người sẽ đưa ra quyết định quan trọng và chịu trách
nhiệm 100% cho cuộc sống của chính mình.
Do đó, hãy đọc tài liệu này một cách cẩn thận và thu nhận những lợi ích của
nó nhiều như bạn có thể.
Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải tự đưa ra quyết định và có những hành
động thực tế.
Chỉ vì bỏ qua những lời nói, các đề xuất và lời khẳng định của tôi, các chính
phủ, công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới và người dân (đặc biệt ở Mỹ/Ấn
Độ/Myanmar/Nigeria) đã và đang phải trả giá đắt. Đọc các phần tiếp theo và đọc
thêm các bài viết trên các website của tôi, bạn sẽ hiểu và thấy chúng (các bằng
chứng) rõ ràng.
Trước khi khám phá những cách giải cứu để cố gắng tránh bị lây nhiễm
Covid-19 và sống sót qua các con sóng chết người, qua bão tố, hỏa hoạn hoặc một
3
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trận lụt lớn, trước tiên bạn sẽ phải biết 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God là gì và các
giải pháp giải quyết những vấn đề đầu tiên (Sắc Đẹp, Tài Năng và Sự Phân biệt/Kỳ
thị).
Nào, chúng ta hãy bắt đầu!

4
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CHƯƠNG 1
Làm Thế Nào Để Phá Hủy ‘Con
Mắt Định Kiến’ Và Chạm Đến
Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp Con
Người?
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Chương 1-Phần 1
GỐC RỄ VẤN ĐỀ & ĐỈNH CAO NHẤT CỦA
SẮC ĐẸP CON NGƯỜI

Dù là nam hay nữ, dù là một người có đạo hoặc người vô thần, bạn có cảm
thấy bất an về Vẻ đẹp (sắc đẹp ở bên ngoài) của mình không? Nếu bạn đã từng phẫu
thuật thẩm mỹ, bạn có thực sự cảm thấy tốt hơn HAY thậm chí tệ hơn không? Ngay
cả khi bạn có một vẻ đẹp TỰ NHIÊN mà rất nhiều người mong muốn, có phải bạn
vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân và vẫn có sự mặc cảm? Bạn có thực sự
cảm thấy mình bất lực khi muốn trở nên xinh đẹp? Bạn có sợ tuổi tác? Thậm chí cả
những người được gọi là "người đàn ông hay người phụ nữ đẹp nhất thế giới" cũng
có thể có cảm giác tồi tệ này...
Mỹ phẩm, trang phục, đồ trang sức...thậm chí là phẫu thuật làm đẹp KHÔNG
THỂ MANG LẠI CHO BẠN Vẻ đẹp, Sự tự tin và Hạnh phúc thực sự! Chúng sẽ trở
thành những rào cản LỚN nếu bạn sử dụng chúng để cố gắng tin và thấy rằng mình
đẹp!
Hãy Đẹp Và Tự Tin Trước Khi Sử Dụng Mỹ Phẩm, Trang Phục, Trang
Sức Và Tăng/Giảm Cân!
Y học là một phép màu đối với sức khỏe con người. Phẫu thuật thẩm mỹ
hoặc tạo hình trong một số trường hợp đặc biệt là một phép lạ cứu sống những
người bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó (y học) không phải là phép màu
đối với Sắc đẹp của con người. Làm sao họ (những người bị thương nghiêm trọng)
có thể trở nên xinh đẹp nếu có quá nhiều người trong chúng ta với sức khỏe bình
thường (một cơ thể khỏe mạnh) lại KHÔNG THỂ cảm thấy xinh đẹp hay thậm chí
cảm thấy BẤT LỰC để trở nên đẹp?
“Giờ chẳng ai còn nhìn tôi lần thứ hai,” Richard Norris nói.
6
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Hình 1.3. Richard Norris1

"Khi ai đó có sự biến dạng hoặc trông không đẹp bằng bạn, đừng phán xét
họ", Connie Culp nói. "Bạn không bao giờ biết những gì đã xảy đến với họ và bạn
chẳng bao giờ biết những gì có thể xảy đến với bạn…tất cả đều có thể bị cướp đi."

Hình 1.4. Connie Culp2

1

+Richard Norris, đã vô tình để một khẩu súng Shotgun hay còn gọi súng bắn đạn hoa cải, súng
bắn đạn ghém thổi bay một nửa gương mặt vào năm 1997.
+ Các xương hàm, răng, lưỡi, cơ và dây thần kinh của anh được thay thế trong một cuộc phẫu
thuật suốt 36 giờ tại Đại học Maryland với 150 bác sĩ và y tá vào năm 2012 (Nguồn từ
http://www.dailymail.co.uk/)
2
Connie Culp (sinh ngày 26, tháng 3 năm 1963) là người đầu tiên ở Hoa Kỳ được ghép mặt một
phần, được thực hiện tại Phòng khám Cleveland vào tháng 12 năm 2008 (Nguồn wiki)
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“Con mắt định kiến” chính là Gốc rễ vấn đề.
Thậm chí đã có những ứng cử viên của các cuộc thi sắc đẹp thế giới nhờ
phẫu thuật thẩm mỹ/tạo hình can thiệp để làm cho họ đẹp lên. Nhiều người đã có ít
nhất một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ hoặc phẩu thuật tạo hình vẫn không thể có được
vẻ đẹp như họ mong muốn. Đặc biệt, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình không thể kéo
dài vẻ đẹp của con người mãi mãi! Nó thậm chí, trong một số trường hợp, gây ra
những tổn thương nghiêm trọng (cả về thể xác lẫn tâm hồn) cho các bệnh nhân và
điều tồi tệ nhất chính là cái chết của họ.
Khoa học đã cố gắng tìm ra các tiêu chuẩn, các thước đo vẻ đẹp của con
người, nhưng nó không thể tạo ra Sắc đẹp, những tiêu chuẩn đó thậm chí còn gây ra
những định kiến xấu gây hại cho cuộc sống của chúng ta.
Qua một số Thống kê về Lòng Tự Trọng sau đây, bạn có thể thấy:
- Một báo cáo từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh (BAAPS) chỉ ra rằng
4.614 nam giới đã trải qua các cuộc thẩm mỹ trong năm 2015. Mặc dù họ chiếm
một số lượng ít các ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Anh (51.000), số lượng đàn ông chọn
phẫu thuật thẩm mỹ đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2005. Không còn nghi ngờ gì
nữa, năm 2016, nam giới ở mọi lứa tuổi đang chăm sóc ngoại hình của mình hơn
bao giờ hết so với trước đây, điều đó đã làm cho các ca hút mỡ ở nam giới tăng 20%
và làm tăng 13% các ca làm giảm hiện tượng ngực xệ ở nam (man boob) trong một
năm. Trong năm 2016, nam giới cũng đã trải qua nhiều quy trình chăm sóc da mặt
hơn, với các ca nâng cơ mặt/cổ và nâng mũi tăng 14%, và nâng trán tăng 15,5%
(nguồn năm 2017: http://www.huffingtonpost.co.uk/sam-lewishargreave/the-newface-of-male-cosm_b_13198890.html)
- Những báo cáo khảo sát cho hay 47% các cô gái từ 11 đến 21 tuổi nói rằng
cái cách mà họ trông ra sao đã “kìm họ lại”, trong khi đó 69% các bé gái từ 7 đến
11 tuổi cảm thấy chúng không đủ đẹp. Với việc đó, các cuộc thảo luận gần đây của
8
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Ủy ban Youth Select đã tập trung vào chủ đề này. Văn hóa ám ảnh sắc đẹp này đang
khiến các cô gái trẻ cảm thấy họ thất bại và khiến họ thấy họ không đủ chuẩn đẹp.
Đối với nhiều trong số này các cô gái này, điều này giống như một “sự thất bại về
đạo đức” – họ “buông thả ngoại hình” và rất mặc cảm với chính mình (nguồn năm
2017: http://theconversation.com/how-the-duty-to-be-beautitable-is-making-younggirls-feel-like-failures-79790)
- Chỉ có 4% phụ nữ trên thế giới xem mình đẹp (tăng so với 2% năm 2004) •
Chỉ 11% các cô gái trên toàn cầu cảm thấy thoải mái khi sử dụng từ ‘đẹp’
(beautiful) để mô tả bản thân họ • 72% các cô gái cảm thấy áp lực rất lớn để xinh
đẹp • 80% Phụ nữ đồng ý rằng mọi phụ nữ đều có một cái gì đó đẹp về họ nhưng lại
không thấy được vẻ đẹp của chính họ • Hơn một nửa (54%) phụ nữ trên toàn cầu
đồng ý rằng khi nói về vẻ ngoài của họ, họ lại là nhà phê bình sắc đẹp tồi tệ nhất
của chính họ (nguồn cũ : Dove Research: The Real Truth About Beauty:
http://www.dove.us/)
- Trong báo cáo Dove Global Girls Beauty And Confidence Report - được
thực hiện bởi Edelman Intelligence - đã phỏng vấn 5.165 cô gái trong độ tuổi từ 10
đến 17 trên 14 quốc gia. Mỗi cô gái được hỏi một loạt câu hỏi về cách họ nhìn nhận
bản thân, sắc đẹp lý tưởng, truyền thông và hơn thế nữa…Một điều đau lòng là 80%
những người trong báo cáo cho rằng họ có lòng tự trọng về thân thể thấp và 55%
tránh dành thời gian cho bạn bè hoặc gia đình hoặc thậm chí thi thố tài năng cho
một đội hoặc câu lạc bộ mà họ đã lựa chọn nếu họ không hài lòng với vẻ ngoài của
họ. Đó chính là việc rất nhiều kinh nghiệm và cơ hội tiềm năng bị mất đi, đơn giản
là vì không hài lòng với cơ thể của bạn. 70% các cô gái được khảo sát tin rằng việc
chú trọng quá nhiều vào sắc đẹp coi là gốc rễ của mọi hạnh phúc, với 68% mong
muốn truyền thông sẽ ‘làm tốt hơn’ khi đưa ra những đại diện sắc đẹp và đề cao sắc
đẹp

lý

tưởng

đa

dạng

hơn

(nguồn

2017:

https://www.the-

unedit.com/posts/2017/10/8/doves-global-girls-beauty-and-confidence-reportshows-some-scary-statistics-about-young-girls-and-their-body-image)
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- Phụ nữ cảm thấy tham dự một cuộc phỏng vấn việc làm là tình huống căng
thẳng nhất để cho người khác thấy họ trang điểm hoàn hảo, tiếp theo là tham gia
những cuộc chơi đêm và các buổi hẹn hò. 31% cũng thừa nhận rằng họ cảm thấy áp
lực lớn hơn khi phải trông đẹp hơn trước mặt những người cùng giới khác thay vì cố
gắng

gây

ấn

tượng

với

một

người

đàn

ông.

(nguồn:

http://www.femalefirst.co.uk/lifestylefashion/stylebeauty/Confessions+of+a+beauty+addict+Shocking+stats+that+might+
just+sound+familiar+to+you-12482.html)
- Là phụ nữ trong xã hội, chúng ta có xu hướng cảm thấy quá nhiều áp lực để
trông thật hoàn hảo. Theo một cuộc khảo sát do Whatsgoodly thực hiện ở các cô gái
học đại học, 80% sinh viên cảm thấy áp lực này. Đáng buồn thay, tất cả chúng ta có
thể nghĩ đến ít nhất một vài lần hoặc theo những cách mà chúng ta cảm thấy bất an
về cơ thể của mình. (nguồn năm 2016: https://www.theodysseyonline.com/bodyimage-among-women}
-NYC.com báo cáo rằng mỗi người trong chúng ta tiếp xúc với 400-600
quảng cáo mỗi ngày, trung bình tiếp xúc 40-50 triệu quảng cáo trước tuổi 60. 97%
các quảng cáo vẽ lên hình ảnh một phụ nữ với ngoại hình xuống cấp. 69% các cô
gái đã báo cáo (trong một nghiên cứu truyền thông) rằng hình ảnh tạp chí ảnh
hưởng đến ý tưởng của họ về hình dạng cơ thể hoàn hảo và 47% trong số họ muốn
giảm cân vì những quảng cáo này. (nguồn cũ: https://storify.com/lululizbeth22/isthis-really-the-face-beauty)
-“Hãy đối mặt với sự thật rằng: Phụ nữ không phải là người duy nhất chịu áp
lực phải trông đẹp hơn. Thân hình vạm vỡ, như tạc tượng và cơ bắp của các nam
diễn viên trong các bộ phim cùng các cuộc thi "những người đàn ông gợi cảm" cũng
đã

nâng

cao

chỉ

số

sắc

đẹp

của

đàn

ông."

(nguồn:

http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2099989/Ritu-Bhatia-Menpressured-looking-good-women.html)
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-Nam giới đã có hơn 3 triệu ca phẫu thuật lẫn không phẫu thuật trong năm
2015. Năm thủ thuật phẫu thuật hàng đầu được thực hiện ở nam giới năm 2015 là:
phẫu thuật cắt mí mắt, hút mỡ, phẫu thuật nâng mũi, ghép mỡ và phẫu thuật tai.
-Việc chải chuốt ở nam giới đã dẫn đầu các tạp chí làm đẹp trong thập kỷ
qua. Sự khởi đầu của "những người đàn ông mới" và "đàn ông chải chuốt" có nghĩa
là nam giới có nhiều áp lực hơn trong việc có được vẻ ngoài đẹp nhất. (nguồn:
http://www.ehow.com/list_6851052_tips-increase- beauty-men html)
Chúng (những thống kê) chỉ là một số phần của một ‘bức tranh’ mà thực tế
có thể còn lớn hơn.
Chúng ta phải có một phép màu là một giải pháp cuối cùng cho vẻ đẹp của
con người. Phép màu đó giúp con người trở nên xinh đẹp tuyệt vời (đặc biệt là vẻ
đẹp bên ngoài) và còn hơn thế nữa, nó có thể tiêu diệt tất cả những điều xấu xa
(quan niệm sai lầm, định kiến, ham mê sắc đẹp thái quá) gây hại cho cuộc sống của
con người. Đặc biệt, giải pháp đó phải dẫn dắt mọi người lên đến đỉnh cao nhất của
sắc đẹp: Sắc đẹp bên ngoài không phụ thuộc vào cái bên ngoài (diện mạo, đặc
điểm, gương mặt, thân hình, v.v…). Bạn nhìn vào chính bản thân và người khác
thông qua Đôi Mắt Nhân Văn, không phải con mắt định kiến. Nó thậm chí trở thành
một Sắc Đẹp Thánh Thiện.
Giải pháp đó có thể khiến những người bị tổn thương nghiêm trọng như Connie
Culp, Charla Nash hay Richard Norris lấy lại sự tự tin và trở nên đẹp kinh ngạc.
Phép màu đó sẽ xóa bỏ định kiến sắc đẹp trong thế giới này và mang lại cho những
người như thế vẻ đẹp và hạnh phúc thực sự.
Đặc biệt là, giải pháp có thể làm cho ai đó trở thành Người đẹp nhất (theo
cách cao quí), đó là người phải giúp người khác trở nên xinh đẹp và chạm đến đỉnh
cao một cách hạnh phúc.
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Chương 1-Phần 2
GỐC RỄ VẤN ĐỀ VÀ ĐỈNH CAO NHẤT CỦA
TÀI NĂNG CON NGƯỜI

Bất kể khi nào tôi cất tiếng hát, tôi là JeLong.
Và JeLong chỉ là ‘một phần’ rất đặc biệt của Khương Đạt Long.
Trong phần đặc biệt này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách làm thế nào để đạt đến
đỉnh cao nhất về tài năng của con người hoặc đạt mức độ của một thiên tài thực sự.

“Một Thiên Tài Thật luôn luôn chú trọng vào Con Người.
Một ‘thiên tài’ giả chỉ chú trọng vào những kỹ năng, trí tuệ và
bản thân bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ bên ngoài”

JeLong (Khương Đạt Long)

Một ‘thiên tài’ giả có thể kiến tạo hoặc phát minh ra thứ gì đó có vẻ xuất
chúng, nhưng lại gây hại nghiêm trọng đến cuộc sống của con người.
Anh ta hoặc cô ta, một ‘thiên tài’ giả, thậm chí còn tệ hơn cả kẻ bất tài.
Bởi vì kẻ bất tài không thể làm hại xã hội con người một cách nghiêm trọng.
Nhưng, một ’thiên tài’ giả hoặc một kẻ điên ác thực sự lại có thể.
Không giống như Vẻ đẹp, Tài năng của con người được thể hiện trong nhiều
lĩnh vực.
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Nghệ thuật nói chung (đặc biệt là âm nhạc) và ca hát nói riêng là nơi tài năng
được thể hiện hay nhìn thấy rõ nhất. Đối với ca hát, bạn chỉ cần mở miệng và hát
vài câu, mọi người thường có thể nhận ra mức độ tài năng của bạn.
Điều Gì Xảy Ra Nếu Hàng Loạt Người Nghe Thấy Giọng Hát Của Một
Thiên Tài?
Đây là một câu chuyện rất thật và tôi chính là nhân vật chính. Tôi đã trải qua
một biến cố xấu trong tháng 8 và 9 năm 2019.
Nó, sự cố, đã đến với tôi một cách bất ngờ và nếu không có 7 Điều Răn Sắc
Đẹp của God (mà tôi luôn tuân theo và áp dụng chúng hàng ngày), tôi đã không thể
vượt qua sự sỉ nhục và tấn công trên mạng cũng như viết ra được những dòng này;
chắc chắn!
Biến cố, sau khi vượt qua được nó, đã mang lại cho tôi những điều phi
thường, những điều mà tôi không ngờ tới.
Biến cố gì và nó xảy ra như thế nào?

Cơn Thịnh Nộ Đáng Kinh Ngạc Từ Nhiều Người Nghe Nhạc Trên Internet!
Dân gian có câu: “Lửa thử Vàng”
Là một ca sĩ (JeLong), tôi sản xuất âm nhạc, thu âm các bài hát, tạo video âm
nhạc và quảng bá giọng hát mình trên phương tiện truyền thông xã hội như
Facebook và Youtube1.

1

Kênh Nhạc JeLong Chính Thức: https://www.youtube.com/channel/UCpBkfNFwCbgD8ZXEpBPOoeQ
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Mặc dù mới chỉ hát hai hoặc ba bài hát với số lượt xem hơn 66.000, nhiều
người trong cộng đồng nhạc trực tuyến đã ‘xả’ cơn thịnh nộ đáng kinh ngạc của họ
sau khi xem và nghe giọng hát của tôi qua các video âm nhạc được đăng trên
Youtube và Facebook2.

2

Xem những bình luận thực tại đây: https://www.facebook.com/lovenhacjelong/videos/253318072217900/
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Thành thật xin lỗi khi cho bạn thấy những bình luận khủng khiếp của cộng
đồng âm nhạc dành cho giọng hát của tôi, nhưng để bạn hiểu vấn đề cốt lõi và tính
khách quan của nó, tôi phải làm điều đó.
Sự Thật Về Giọng Hát Của Jelong Như Thế Nào? Tại Sao Giọng Hát Tôi Lại
Có Thể Khiến Hàng Loạt Người Nổi Giận Sốc Như Vậy?
Trên thế giới, các ca sĩ hay diva3, divo4 nổi tiếng nhất không thể nào khiến
người nghe nhạc tức giận và đưa ra những bình luận khủng khiếp về giọng hát của
họ như thế! Tất nhiên!

3

Diva: được dùng để nhắc đến những nữ ca sĩ có giọng hát tuyệt vời, sự nghiệp lâu năm, vững
bền, tạo nên được một trường phái âm nhạc riêng và có sức ảnh hưởng lớn đến nền nghệ thuật
của quốc gia mà người đó đã và đang hoạt động hay rộng hơn là trên toàn thế giới. (wiki)
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Để nói "Âm nhạc hủy hoại tất cả đây rồi" như thế, giọng hát phải là thứ ghê
tởm, rùng rợn nhất hoặc phải là một giọng ca thiên tài với giọng hát thiên phú!
Bạn nghĩ gì khi nghe mọi người nói về ai đó rằng “Não (Trí tuệ) của anh
ta/cô ta sẽ phá hủy quốc gia này mất”?
Chúng ta sẽ muốn xác minh hoặc ngờ vực xem thử anh ta hay cô ta có phải
là một kẻ điên ác thực sự hay là một thiên tài, phải không?
Đó là lý do tại sao Nhạc Jelong (vào tháng 8 và tháng 9 năm 2019, sau khi
nhận được những bình luận khủng khiếp đó) muốn tìm ra sự thật đằng sau những
bình luận gay gắt, cay nghiệt đối với giọng hát của Jelong.
Không có ca sĩ nào trong ngành công nghiệp âm nhạc đã từng khiến mọi
người tức giận với giọng hát của họ đầy kinh ngạc như thế. Nếu bạn là một ca sĩ nổi
tiếng, là một diva hay divo, bạn sẽ khiến mọi người hài lòng và yêu thích giọng ca
của mình, đúng không?
Làm cho một người tức giận vô lý khi họ nghe thấy giọng hát của bạn là một
điều hiếm gặp.
Làm cho một cộng đồng âm nhạc với hàng ngàn người vào nghe và nhiều
người để lại những bình luận cay nghiệt nhất chỉ ra rằng có một vấn đề nghiêm
trọng với việc ca hát của bạn: giọng hát bạn hoặc là thật đáng sợ hoặc là đầy thiên
phú!
Đơn giản, nếu giọng hát chỉ là một thứ tầm thường, mọi người sẽ không bận
tâm và để lại lời bình phẩm ác ý đến vậy!

4

Divo: tương tự Diva nhưng dành cho nam, “trong tiếng Ý được sử dụng để chỉ những giọng ca
opera nam (thường là giọng nam tenor chính) có tài năng xuất chúng.” (wiki)
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Cách Tốt Nhất Và Dễ Nhất Để Xác Minh Giọng Hát Của Jelong Và Tìm Ra Sự
Thật
Sau khi nhận được các tương tác và phản ứng vô lý đến ngạc nhiên,
NhacJelong.com muốn xác minh sự thật đằng sau sự phẫn nộ của cư dân mạng.
Đối với một ca sĩ, cách tốt nhất và đơn giản nhất để xác minh tài năng của
anh ấy hay cô ấy là nghe giọng hát tự nhiên của họ (không có bất kỳ sự hỗ trợ nào
từ công nghệ âm nhạc hoặc các hiệu ứng âm thanh).
Bản chất của vấn đề (cơn thịnh nộ không thể tin được của mọi người) chính
là nằm ở tiếng hát của Jelong.
Do đó, với bài hát "Tujh Mein Rab Dikhta Hai" (I See God In You) sau đây
do Jelong thể hiện, Nhạc Jelong muốn phơi bày Sự thật, có được câu trả lời hay
phản hồi chân thực từ cộng đồng:

Với câu hỏi được đặt ra trong video: “Giọng Hát Này Là Thảm Họa Hay Thiên Tài?”,
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hàng ngàn người nghe nhạc khác nhau có thể xác minh và trả lời liệu Jelong là
ca sĩ “hủy hoại” âm nhạc (như mọi người đã nói trước đây) hay là ca sĩ thiên tài.
Hãy xem video sau: https://www.youtube.com/watch?v=c85eiM1ziAU

(Bạn có thể xác minh rõ giọng hát JeLong qua tai nghe headphone)

Sự Thật Đằng Sau Cơn Thịnh Nộ Khó Tin Của Công Đồng Nhạc: Câu Trả Lời
Trung Thực Và Sâu Sắc Từ Những Người ‘Ném Đá’ Jelong
Với hơn 16.000 lượt xem cho video trên, cộng đồng âm nhạc trực tuyến đã
"phơi bày" câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi: "Giọng Hát Này Là Thảm Họa Hay
Thiên Tài?"!
Không thể chối cãi rằng một giọng hát tầm thường không thể khiến cộng
đồng nhạc có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Theo lẽ thường, nếu bạn hát không hay hoặc nếu giọng hát của bạn không
phải ngoại hạng, mọi người có thể sẽ không thực sự quan tâm đến âm nhạc của bạn
và họ sẽ chẳng bao giờ phải cực kỳ tức giận với bạn. Đương nhiên rồi!
Bạn dễ dàng có thể nhìn thấy ở các cuộc thi Britain’s Got Talent hoặc
America's Got Talent, khán giả thường bộc lộ những phản ứng mạnh mẽ trước
những màn trình diễn gây sốc hoặc những màn trình diễn tuyệt vời. Đối với các tiết
mục bình thường, theo tự nhiên, không ai cảm thấy sốc hay cực phấn khích.
Một giọng hát không có “sự bất thường” không thể khiến nhiều người nổi
đóa.
Từ đó suy ra rằng, khi mọi người (trong cộng đồng âm nhạc) quá chú ý đến
JeLong và xả cơn thịnh nộ với giọng hát của anh, hiển nhiên, giọng hát Jelong phải
có sự bất thường trong đó.
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Nói ngắn gọn, giọng hát của Jelong hoặc là kinh tởm hoặc có thiên phú rất
lớn.
Đằng sau cơn thịnh nộ đó là một Sự thật ẩn giấu sâu bên trong suy nghĩ và
tâm trí của hàng ngàn người đã nghe thấy giọng ca của Jelong.
Bản chất của vấn đề nằm ở tiếng hát Jelong.
Bằng thực lực thực sự mà Jelong sở hữu, Nhạc Jelong đã có được câu trả lời
rõ ràng từ cộng đồng và chính họ đã phơi bày Sự thật nằm sâu thẳm trong suy nghĩ
của chính họ!

Thiên Tài Lộ Diện Theo Cách Không Ngờ
Một trong những cách tốt nhất và khách quan nhất để xác minh một Thiên tài
chính là: Hãy để những kẻ thù ghét nhất phán xét tài năng của anh ta hay cô ta.
Không có bất kỳ sự cả nể và khoan nhượng nào, những kẻ thù đó sẽ luôn cố
gắng chống lại hoặc phủ nhận tài năng đó.
Và tất nhiên, khi những kẻ địch đó không thể không công nhận tài năng thiên
bẩm của anh ấy hay cô ấy, một thiên tài xuất hiện.
Với câu hỏi "Giọng Hát Này Là Thảm Họa Hay Thiên Tài?" được nêu ra
trong video, NhacJelong.com muốn xác minh suy nghĩ thật của mọi người.
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Video "Giọng Hát Này Là Thảm Họa Hay Thiên Tài?"5

Với câu hỏi này, sau khi nghe giọng hát thực sự của JeLong, mọi người sẽ:
 Trường hợp 1: Nếu giọng hát của JeLong thực sự kinh tởm (một thảm
họa âm nhạc), mọi người (hầu hết là những người xấu) sẽ tự cho mình
‘quyền’ làm nhục và cười nhạo JeLong khoái trá hơn.
 Trường hợp 2: Còn ngược lại, họ sẽ tự xấu hổ và thừa nhận thiên tài
ca hát Jelong và câm lặng hoặc có phản ứng hay tấn công yếu ớt như
một điều tất yếu.
Như tôi đã nói ở trên: “Không có bất kỳ sự cả nể và khoan nhượng nào,
những kẻ thù đó sẽ luôn cố gắng chống lại hoặc phủ nhận tài năng đó”.
Điều đó có nghĩa là phản ứng thực sự của họ (sau khi nghe giọng hát thật của
JeLong) sẽ tự động đưa ra câu trả lời trung thực nhất!

5

Xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=c85eiM1ziAU
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Với hơn 16.000 lượt xem, video trên chỉ còn nhận được một vài bình luận
tấn công Jelong một cách yếu ớt và cho thấy những suy nghĩ phi lý của họ.
Điều tuyệt nhất, khi Nhạc Jelong trả lời các bình luận của họ và đề cập đến
giọng hát của Jelong, tất cả đều câm lặng, và không chối bỏ hay phản đối giọng
hát này nữa.

Hãy

đọc

các

comment

(bình

luận)

thực

tại

đây:

https://www.youtube.com/watch?v=HXSylzx9kUM

Sự im lặng của họ bản thân nó, trong tình huống này, là câu trả lời và chiến
thắng tốt nhất!
Chỉ qua một biến cố lớn đã xảy ra vào tháng 8 và tháng 9 năm 2019, JeLong,
từ một người vô danh, giờ được biết đến như một thiên tài ca hát; từ một cá nhân bị
sỉ nhục, hiện đang khiến nhiều người phải e sợ về khả năng thiên bẩm của mình.
Rõ ràng, đằng sau cơn thịnh nộ của cộng đồng nhạc, đó là một Sự thật hoàn
toàn khác.
Bạn phải có dũng khí để tìm ra sự thật.
Chẳng ai trí óc thiện lành bình thường lại mong muốn có một biến cố lớn
xảy ra và mong bị bắt nạt, sỉ nhục bởi đông đảo người trên internet để được công
nhận Thiên tài hay đạt danh vọng ảo (tai tiếng).
Nhưng nếu rơi vào vòng xoáy bị bắt nạt không khoan nhượng, hãy có dũng
khí cho riêng mình.
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Chính vì đối mặt trực tiếp với dư luận, tôi đã khiến những kẻ xấu phải dừng
sự bắt nạt của họ và nhận được kết quả tốt nhất.
Với mạng xã hội, những kẻ xấu sẽ muốn bắt nạt và làm nhục bạn trước hàng
triệu người trên thế giới như họ có thể làm và có được khoái trá lớn như họ muốn.
Bạn phải biết cách đối phó với nạn bắt nạt trên mạng và có được những kết
quả tốt nhất.
Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ có lời đáp đầy đủ!

Bóng Tối Trong Ngành Công Nghiệp Âm Nhạc Và Đỉnh Cao Nhất Của
Tài Năng Con Người
Thiên tài ca hát không chỉ có ca hát!
Nếu một ‘thiên tài ca hát’ tất cả chỉ là ca hát, anh ta hoặc cô ta chỉ là một thợ
hát với các kỹ năng bậc thầy.
Mọi người thường nghĩ về chất lượng giọng hát của một ca sĩ khi đánh giá
giọng hát của anh ấy hay cô ấy là hay hay dở và ở mức độ nào.

* Những ‘Cái Chết’ Báo Trước: Những Định Kiến Ma Quỷ Trong Âm
Nhạc
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1. Cuộc chiến của những giọng hát cao và đẹp
Đối với hầu hết hoặc rất nhiều người, để là một ca sĩ hát hay, bạn phải có
một giọng hát đẹp và đặc biệt là một giọng hát cao.
Giọng hát của bạn càng đẹp, bạn càng chạm đến những nốt cao hơn, sự
nghiệp ca hát của bạn càng nổi tiếng và tốt đẹp hơn!
Nếu bạn không tin những gì tôi vừa khẳng định, chỉ cần làm ngược lại và
kiểm tra xem mọi người có thích hay không.
Tốt nhất là, bạn có thể kiểm tra điều này (kiểm tra định kiến về giọng hát)
với những ca sĩ nổi tiếng nhất mà bạn biết hoặc nếu bạn là ca sĩ, hãy thử làm điều
này xem [thử làm ngược lại: làm cho (chất lượng) giọng của bạn trở nên xấu hơn và
hát với giọng thấp hơn hay không hát tới được nốt cao] khi tham gia một cuộc thi
hát như Britain's Got Talent hay The X Factor.
Mọi người thường thấy các ca sĩ lo lắng và buồn bã về việc giọng hát của họ
trở nên thấp, trầm ồ như thế nào, chứ không phải về việc giọng hát trở nên cao và
đẹp ra sao.
Định kiến về âm nhạc này đã ‘giết chết’ (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nhiều
ca sĩ và làm giảm chất lượng âm nhạc trong một thời gian rất dài, đặc biệt là trong
những thập kỷ gần đây...
W.H người “đã được Kỷ Lục Guinness Thế Giới ghi nhận là nữ nghệ sĩ được
trao giải nhiều nhất mọi thời đại và vẫn là một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất
mọi thời đại, đã bán được hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới”6 và cô nổi tiếng nhất
với bản hit hay nhất của cô “I Will Always Love You”, chỉ vì đánh mất chất lượng

6

Source
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đây”8), đã trở thành “một ngôi sao đáng thương” 9 và bị chỉ trích là “còn không thể
mua vui nổi cả một con chuột chết, nói thật như vậy”10 bởi lời một người đi xem
buổi hòa nhạc của W.H ở Brisbane, Úc vào năm 2010.
Ca sĩ của bài hát “All I Want For Christmas Is You”, M.C, cũng gặp phải rắc
rối tương tự khi đánh mất chất lượng giọng hát trong buổi biểu diễn trực tiếp của cô
tại Trung tâm Rockefeller ở New York (năm 2014). “Diva nhạc pop đã gồng mình
để hát tới những nốt cao nổi tiếng của cô ta.” 11, tạp chí USMagazine tường thuật
lại.
Sau sự cố đó và nhiều năm sau đó, nhiều người dường như chú ý nhiều đến
khả năng cô ca sĩ hát tới được những nốt cao thay vì thưởng thức các bài hát của
cô. Nhiều người (đặc biệt là người xem Youtube và cả youtuber12) vẫn quan tâm đến
giọng hát bị mất của cô qua các video được tải lại chủ yếu trên internet, đặc biệt trên
Youtube.
M.C hoặc W.H chỉ là những trường hợp cá biệt.
Trong những thập kỷ gần đây, người ta đã thấy hàng loạt ca sĩ nổi tiếng từ
Đông sang Tây thích hát những nốt cao. Càng hát nốt cao, họ và nhiều người nghĩ
rằng họ càng tài năng.
Bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng, trong các cuộc thi ca hát như
Britain's Got Talent, The Voice và The X Factor, nhiều thí sinh thường chọn những

7

Souce: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1253089/Whitney-Houstons-croaky-disorientatedperformance-disappoints-fans-Down-Under.html
8 Souce: https://www.theguardian.com/music/2010/apr/27/whitney-houston
9 Source: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1253089/Whitney-Houstons-croaky-disorientatedperformance-disappoints-fans-Down-Under.html
10 Source: https://www.cbsnews.com/news/whitney-houston-dreadful-down-under/
11 Source: https://www.cbsnews.com/news/whitney-houston-dreadful-down-under/
12 YouTuber hay còn gọi là người sáng tạo nội dung (creator), đối tác của YouTube (YouTube Partner) chỉ
những người upload các video lên trang YouTube nhằm mục đích chia sẻ nội dung và/hoặc kiếm tiền
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bài hát có nốt cao như ‘I will always love you”, “All by myself” để thể hiện tài năng
của mình.
Rõ ràng, họ càng hát các nốt cao hơn, họ càng dễ dàng thu hút sự chú ý của
công chúng.
Và bạn có thể thấy các giám khảo (của các cuộc thi âm nhạc) thường nhấn
nút ngay sau khi (hoặc tại thời điểm) các thí sinh hát chạm những nốt cao chót vót!
Điều đó có gì sai?
Nó ‘tạo ra’ hàng loạt ca sĩ (trên khắp thế giới) thích hát to hơn và cao hơn
thay vì hát hay hơn và tuyệt vời hơn!
Và điều đó làm cho chất lượng âm nhạc giảm hoặc tạo ra thứ âm nhạc
dở.
Bởi vì mọi người (các khán giả) và thậm chí các ca sĩ (với định kiến âm nhạc
của họ) cổ vũ những người hát to và cao, nên mọi người sẽ phải nghe “thứ âm thanh
to và cao” thay vì nhạc hay.

“Dĩ nhiên, khi đám đông thích phong cách hát to và cao, nó
sẽ tạo ra ‘cuộc chiến’ của những giọng hát cao và buồn thay, những
giọng hát trầm thấp bị “ruồng bỏ” hoặc bị phân biệt đối xử.”
(JeLong)

Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy các thần đồng đã phải ‘nghỉ hưu’ từ bỏ sân
khấu khi giọng hát của họ trở nên trầm thấp hơn và không thể hát được những nốt
cao như trước hoặc chất lượng giọng của họ bị thay đổi hoàn toàn vì những chuyển
biến tuổi dậy thì (vỡ giọng).
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2. Thế còn cuộc chiến của những giọng hát đẹp?
Nếu mọi người có thể nhờ phẫu thuật làm đẹp để thay đổi ngoại hình, thì con
người lại không thể hoàn toàn thay đổi chất giọng tự nhiên. Mãi đến nay, việc thay
đổi một giọng nói ồ khàn thành giọng trong như pha lê chỉ là điều hoang tưởng.
Rõ ràng, thế giới (rất nhiều hoặc thậm chí hầu hết mọi người) ưa thích những
giọng hát đẹp, trong trẻo như ‘pha lê’ thay vì những giọng hát trầm thấp.
Giọng hát càng đẹp thì càng nhiều người thích nó.
Trong thực tế, các hiệu ứng âm thanh13 có thể điều chỉnh cao độ giọng hát
khiến âm thanh thấp hoặc trầm trở nên cao hơn. Tuy nhiên, mọi người sẽ không
chấp nhận những giọng hát giả đó.
Tạo một giọng (hát) đẹp khó hơn nhiều so với việc tạo ra giọng cao/thấp.
Chất giọng của mỗi người là bẩm sinh và chúng ta nghe thấy giọng (hát) của mình
khác nhau.
Giống như cuộc chiến của những giọng hát cao, cuộc chiến của những giọng
hát đẹp khiến những loại giọng như soprano14 and tenor15 được ưu ái!
Điều đó có gì sai?
Cuộc chiến của những giọng hát cao và đẹp tạo ra thứ âm nhạc dở, những
định kiến âm nhạc và ‘những cái chết’ thấy trước.

13

Ví dụ, sử dụng “pitch shifter” trong phần mềm Adobe Premiere Pro CC để tạo giọng cao/thấp.

14

là một loại giọng hát nữ cổ điển và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng.
là một giọng hát giữa baritone và alto hoặc countertenor, giọng cao nhất trong phạm vi nam giới
trưởng thành bình thường
15
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Divas, Divos trở thành “những ngôi sao đáng thương”, các thần đồng âm
nhạc sớm “nghỉ hưu” từ bỏ sân khấu.
Sau này họ có thể sống cuộc đời tối tăm vì họ đã đánh mất thứ ‘ánh sáng’ mà
giọng hát đã đem lại cho họ.
Nhiều fan hâm mộ ca sĩ của các bài hát như “Tell Me Why” và “An Angel”
vẫn thấy tiếc cho thần tượng của họ vì họ thấy người ca sĩ này sống thu mình trong
‘bóng tối’ sau khi anh đến tuổi dậy thì và chất giọng đã đổi khác.

Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con Người Không Phải Tất Cả Chỉ Là Tài
Năng!
Một thiên tài ca hát không chỉ là về ca hát.
Cho dù bạn được gọi là ca sĩ hát hay nhất thế giới, bạn cũng không thể đạt
đến đỉnh cao nhất về tài năng (ca hát) nếu bạn không thể thắng được các định kiến
âm nhạc và làm cho mọi người (đặc biệt là các ca sĩ khác) vượt qua những thứ ma
quỷ đó!

Những ca sĩ xây dựng tài năng, sự nghiệp và danh tiếng của
mình dựa trên những định kiến về âm nhạc, rốt cuộc, sẽ trở

thành những giọng ca ‘dễ vỡ’ có thể dẫn đến những
‘cái chết’ báo trước

(JeLong)
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Công Nghệ Âm Nhạc Giả Mạo Tạo Ra “Những Nghệ Sĩ” Giả Tạo Sợ Hát Live!
Công nghệ âm nhạc là một công cụ tuyệt vời đối với cuộc sống của con
người. Hiệu ứng âm thanh trong nhiều trường hợp đóng góp tuyệt vời cho âm nhạc.
Chúng có thể tạo ra những biến đổi ma thuật của âm thanh.
Tuy nhiên, mặt trái là chúng có thể tạo ra những tài năng ca hát giả tạo sợ hát
live (hát sống16).
M, ca sĩ của “La Isla Bonita”, người được ghi nhận là “nữ nghệ sĩ thu âm bán
chạy nhất mọi thời đại bởi kỷ lục Guinness” 17, và “Rolling Stone đã liệt cô vào
danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại” 17a, “đã bị chỉ trích gay gắt khi trình
diễn vào hôm thứ bảy tại cuộc thi Eurovision ở Tel Aviv, với việc nhiều người gọi
màn trình diễn của cô là lệch tông (hát bị lạc điệu). Điều đó đã xui khiến Nữ hoàng
nhạc Pop tải video (màn trình diễn của cô) lên YouTube…với một số chỉnh sửa
nhỏ” 18, báo The Times of Israel viết.
Independent.co.uk đã tường thuật "Ngôi sao của ca khúc ‘Like a Prayer’ đã
nhận được những phản ứng trái chiều về màn trình diễn của cô trong buổi diễn
chung kết vào thứ Bảy ngày 18 tháng 5, với việc nhiều người chỉ trích giọng hát của
cô, bao gồm cả phát thanh viên Hà Lan người đã nói rằng cô ấy ‘thật biết ơn hiệu
ứng chỉnh cao độ giọng (autotune) của M**19’ trong suốt phần kết quả của cuộc
thi.”

16

Hát trực tiếp không qua thu âm chỉnh sửa giọng.

17 & 17a

Source
Source: https://www.timesofisrael.com/madonna-posts-edited-video-of-pitchy-eurovisionperformance/.
19
Tên nhân vật bị che bởi JeLong.
18
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“Những người xem phiên bản mới20 đã nhanh chóng chỉ ra rằng nó nghe có
vẻ khác biệt nhưng tuyên bố ‘công nghệ ngày nay sẽ không chữa nổi chấn thương
mà chính là màn trình diễn trực tiếp này’.” 21
Hiệu ứng âm thanh như Auto-Tune22 có khả năng thay đổi chất lượng giọng
hát và khả năng của ca sĩ.
Nói một cách đơn giản, chúng có thể khiến giọng ca của các ca sĩ trở nên
chính xác hơn, đặc biệt là khi âm nhạc được sản xuất trong phòng thu.
Tất nhiên, có những ca sĩ nổi tiếng sợ hát live khi họ không thể kiểm soát
giọng hát của mình nhiều như họ có thể làm trong các phòng thu.
Khi một ca sĩ hát live, lúc đó anh ấy hoặc cô ấy sẽ thể hiện tài năng ca hát
thực sự của mình.
Đó là lý do tại sao mọi người muốn nghe và xem các ca sĩ hát sống!
Khi khán giả trả tiền mua vé cho các buổi hòa nhạc trực tiếp, họ muốn các ca
sĩ hát bằng tài năng thực sự của mình và những buổi biểu diễn âm nhạc đó phải
xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
Trên thực tế, có những nhà tổ chức sự kiện buộc các ca sĩ phải hát nhép (lip
sync) để đảm bảo sự thành công của các sự kiện. Các sự kiện càng quan trọng, các
yêu cầu (đảm bảo sự thành công) càng cao.

20

Video được chỉnh sửa (khác video gốc) được tải lên kênh nhạc của M.
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/madonna-eurovisionperformance-2019-video-watch-edited-fans-a8923181.html
22
Auto-Tune là bộ xử lý âm thanh được tạo ra và thương hiệu đã được đăng ký của Antares Audio
Technologies mà họ sử dụng một thiết bị độc quyền để đo và thay đổi cao độ trong các buổi thu
âm hay trình diễn giọng hát và nhạc cụ. (wiki)
21
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Tuy nhiên, chính vào thời điểm quan trọng nhất đó, một ca sĩ thực thụ sẽ thể
hiện rõ bản lĩnh và tài năng thực sự của mình.
Làm sao họ có thể trở thành nghệ sĩ thực sự nếu họ, các ca sĩ và nhà sản xuất
âm nhạc, sử dụng các hiệu ứng âm thanh để làm cho giọng hát của họ hay và đẹp?
Giống như Sắc đẹp, các hiệu ứng âm thanh được xem như trang điểm hay
photoshop cái có thể làm cho giọng hát trở nên hay hơn và đẹp hơn.
Và Auto-Tune, trong nhiều trường hợp, được coi như phẫu thuật thẩm mỹ
hay tạo hình cái có thể thay đổi ‘diện mạo’ của một giọng hát.

*Những Cái Chết Biết Trước: ‘Sự Hoàn Hảo Ma Quỷ’
Các ca sĩ không chỉ đấu tranh chống lại các định kiến ca hát mà còn gồng
mình chống lại ‘sự hoàn hảo ma quỷ’.
‘Sự hoàn hảo’ này xuất phát từ định kiến xấu xa, từ lòng tham và nỗi sợ hãi.
Việc chống lại định kiến về ngoại hình (sắc đẹp), tài năng, chủng tộc, giới
tính, tầng lớp xã hội, v.v... tăng gấp bội khi một cá nhân là một nghệ sĩ (đặc biệt là
ca sĩ hoặc diễn viên) hoặc người của công chúng.
Sống và làm việc trong một xã hội được ‘nuôi dưỡng’ bởi những định kiến
sâu sắc, những nghệ sĩ này (là những người cũng theo đuổi và chấp nhận những
thành kiến) cần ‘Sự hoàn hảo’ và khán giả của họ (là những người cũng theo đuổi
và chấp nhận những thành kiến) ‘buộc’ các nghệ sĩ của họ phải hoàn hảo.
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Đó là lý do tại sao nhiều ca sĩ và diễn viên nổi tiếng đã nhờ đến phẫu thuật
thẩm mỹ hoặc tạo hình để được xã hội và khán giả của họ ‘chấp nhận’. Họ thực sự
muốn chấp nhận chính bản thân.
Nói tóm lại, nếu những nghệ sĩ này không có ngoại hình đẹp như mọi người
và bản thân họ muốn, họ sẽ cảm thấy bị ruồng bỏ.
Cảm giác bị ruồng bỏ đó sẽ khiến họ căng thẳng, cô đơn và trầm cảm.
Tất nhiên, ‘sự hoàn hảo’ của họ không chỉ là về ngoại hình.
Đối với những ca sĩ theo đuổi và chấp nhận những định kiến về ca hát, ‘sự
hoàn hảo’ sẽ yêu cầu họ hát cao hơn và to hơn (thậm chí cố gồng mình hát chạm
đến những nốt cao vượt quá phạm vi giọng hát của chính họ).
Những ca sĩ muốn làm cho giọng hát của mình đẹp hơn cũng sử dụng các
hiệu ứng âm thanh để ‘trang điểm’ giọng hát mình khi biểu diễn.
‘Sự hoàn hảo’ đòi hỏi mọi người phải đi theo và chấp nhận các định kiến xấu
xa cái mà cuối cùng giết chết chính họ.
Nó cũng liên quan đến cuộc sống cá nhân của họ. Điều đó nghĩa là: những
nghệ sĩ hay người của công chúng càng ‘đáp ứng’ các đòi hỏi (được quy định bởi
các định kiến xã hội và sự phân biệt đối xử), thì cuộc sống của họ càng ‘hoàn hảo’
hơn.
Bằng không, họ sẽ bị ‘ruồng bỏ’ bởi những người hâm mộ và xã hội.
Đó chính là ‘thỏa thuận ma quỷ’ mà nhiều người nổi tiếng (không chỉ giới
nghệ sĩ) đã ‘chơi’ và ‘trả giá’.
Trên thực tế, hàng tỷ người trên thế giới, trong nhiều tình huống và điều kiện
khác nhau, có thể đã và đang ‘chơi’ ‘trò chơi’ của riêng họ.
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Nếu bạn muốn xác minh những gì tôi vừa nói, hãy thử nhìn vào các vấn đề
phân biệt đối xử xem.
Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con Người không chỉ về Tài năng!
Chúng ta phải có một giải pháp tối ưu mà là giải pháp cuối cùng dành cho
tài năng ca hát nói riêng và các tài năng khác nói chung. Giải pháp đó giúp mọi
người yêu thích công việc nơi thể hiện tài năng của họ trở nên tự tin và khiến họ
làm việc (ví dụ ca hát) thật tuyệt vời với niềm đam mê và không còn sợ hãi.
Hơn cả điều ấy, nó (giải pháp) có thể ‘hủy diệt’ tất cả những điều xấu xa (các
quan niệm sai lầm, các định kiến) gây hại cho cuộc sống của con người.
Đặc biệt, giải pháp đó phải dẫn dắt mọi người lên đến Đỉnh Cao Nhất Của
Tài Năng: Tài Năng bên ngoài không phụ thuộc vào cái bên ngoài. Bạn nhìn vào
chính bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt Nhân Văn, không phải con mắt
định kiến. Nó thậm chí trở thành một Tài Năng Thánh Thiện.
Giải pháp đó có thể khiến những người bị tổn thương nghiêm trọng hay
những người đang sống trong ‘bóng tối’ lấy lại sự tự tin của họ và trở nên tài năng
tuyệt vời. Nhiều người đã đánh mất tài năng tuyệt vời của họ chỉ vì những định kiến
xấu xa. Phép màu đó (giải pháp) sẽ xóa bỏ các định kiến về tài năng trong thế giới
này và mang lại cho những người như thế tài năng và hạnh phúc thực sự.
Đặc biệt, giải pháp có thể làm cho ai đó trở thành Người tài nhất (theo cách
cao quí, không chỉ là tài năng) mà đó là người phải giúp người khác trở nên tài giỏi
và chạm đến cái đỉnh cao quí một cách hạnh phúc.
Tài năng nói chung và tài năng ca hát nói riêng luôn đòi hỏi rất nhiều tâm trí
và sức lao động.
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Tuy nhiên, để trở thành Đỉnh cao nhất của tài năng con người đòi hỏi một
điều linh thiêng còn xuất chúng hơn:
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Chương 1-Phần 3
7 ĐIỀU TỐI THƯỢNG CỦA GOD

Nếu bạn đã từng đọc quyển ebook phiên bản cũ của tôi “How To Reach The
Highest Peak of Human Beauty? Win Immediately!”, bạn chắc chắn biết về các điều
răn sắc đẹp của God1.
Với sự xuất hiện của 7 bằng chứng cực kỳ quan trọng cái đã minh chứng
những lời nói của tôi là sự thật cùng sự kiện God Anxiom’s Day (tổ chức ngày 20
tháng 1 năm 2018)2, những điều răn sắc đẹp đó (trong ebook cũ) đã được thay đổi
thành 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God.
Với 7 bằng chứng hùng hồn nhất (sẽ được trình bày trong các phần tiếp
theo), nó là một sự thay đổi mạnh mẽ và ý nghĩa nhất: các giải pháp được đề cập
trong ebook này là cách giải quyết duy nhất cho các vấn đề và cách giải quyết ấy đã
được minh chứng, cung cấp cho bạn sức mạnh tối thượng và mang lại cho bạn
những lợi ích tốt nhất để sống hạnh phúc.

1. Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài
Năng Và Sắc Đẹp Của Mình.
2. Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và Tài
Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến Khi

1

Link tải ebook phiên bản cũ: http://khuongdatlong.com/Gods-Power-Win-Immediately-By-KhuongDat-Long-16th-update.pdf
2
Tham khảo về sự kiện này tại Phụ Lục 1.
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Bạn Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao Giờ
Chấp Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.
3. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn
Thế Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá
Của Bạn Một Cách Cẩn Thận.
4. Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
5. Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con
Người Bạn.
6. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
7. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.
Để có thể nhớ 7 điều tối quan trọng trên một cách dễ dàng, bạn hãy đọc bảng
7 Điều răn (dạng rút ngắn) sau đây và tiếp tục đọc cho đến khi bạn thuộc lòng nó.

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng
Mình Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI
NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD
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Bảy điều tối trọng ở trên, trước tiên, đã đến từ những chỉ dẫn của Thiên Chúa
(Chúa Ba Ngôi - Chúa Giêsu) của tôi. Chắc chắn, chúng không chỉ dành cho người
Kitô hữu hay Công giáo. Chúng, các điều răn trên, cũng đến từ God (Thượng Đế)
của bạn. Tại sao?
7 bằng chứng hùng hồn nhất đã xuất hiện trên thế giới và đã chỉ ra/hiển thị
hoặc minh chứng cho điều đó!
Các vấn đề nghiêm trọng nhất về Sắc đẹp, Tài Năng và Sự Phân Biệt Đối
Xử/Kỳ Thị đã tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi người trên khắp thế giới, không chỉ
với người Kitô hữu hay Công giáo.
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God chính là phép màu kỳ diệu của vẻ đẹp con
người đối với tất cả chúng ta3.
Hãy tiếp tục đọc và bạn sẽ thấy nó thật rõ!

3

Tôi cũng sẽ chỉ cách cho những người vô thần (người không theo đạo) sử dụng bảy điều tối quan
trọng đó để giải quyết các vấn đề và chạm đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp, tài năng trong các phần
tiếp theo.
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Chương 1-Phần 4
~ CHÂN LÝ SẮC ĐẸP CỦA GOD ~
“HÃY SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP CỦA GOD"

Vậy, vấn đề là: làm thế nào bạn có thể trở nên đẹp một cách đáng kinh ngạc
và hạnh phúc cả bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt là vẻ đẹp bên ngoài? Chúng ta tập
trung vào vẻ đẹp bên ngoài bởi vì một trong những mục tiêu chính của cuốn sách
này là làm cho bạn (nam/nữ) giải quyết các vấn đề nghiêm trọng nhất về sắc đẹp,
trở nên cực kỳ xinh đẹp và chạm đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp một cách hạnh
phúc. Đây chính là câu trả lời:

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng
Mình Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI
NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD

Một lần nữa, chúng ta nên nhìn câu trả lời ở dạng đầy đủ của nó:
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1. Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài
Năng Và Sắc Đẹp Của Mình.
2. Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và Tài
Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến Khi
Bạn Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao Giờ
Chấp Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.
3. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn
Thế Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá
Của Bạn Một Cách Cẩn Thận.
4. Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
5. Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con
Người Bạn.
6. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
7. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.

Bảy điều quan trọng ở trên là phép màu của sắc đẹp con người đối với tất cả
chúng ta1.
Tại sao và Như thế nào?

1

Tôi cũng sẽ chỉ cách cho những người vô thần (người không theo đạo) chạm đến đỉnh cao nhất
của sắc đẹp ở các phần tiếp theo trong Chương này.
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MỘT TỪ THẦN KỲ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VÀ TRỞ
NÊN ĐẸP TUYỆT VỜI!
Bảy điều tối quan trọng ở trên đến từ God (Thượng Đế). Không có chúng,
không có bất cứ con người nào thực sự đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài (đặc biệt là
vẻ đẹp bên ngoài). Không có chúng (đặc biệt là điều răn thứ 6 và thứ 7), con người
hoàn toàn bất lực trong việc trở nên đẹp thực sự cả bên ngoài lẫn bên trong. Chúng
là những điều răn của God bởi vì chỉ có những điều của God mới thực sự xóa bỏ
những định kiến tồi tệ nhất về sắc đẹp (là những điều xấu xa).
Khoa học có thể giúp, nhưng không thể sai khiến con người “Hãy Hủy Diệt
‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và
Những Người Khác”! Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của
hầu hết mọi người trên toàn thế giới. Nếu không có 7 điều tối trọng mới của God
(được gọi là

), mọi người không bao giờ cảm thấy

đẹp và hạnh phúc với vẻ đẹp riêng của chính họ.
Do đó, giữ, làm theo và áp dụng 7 điều quan trọng trên là cách duy nhất để
đạt đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp con người (cho dù bạn là một người vô thần
không có God/Thượng Đế để nương tựa).
“Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp Con Người –
Sắc đẹp bên ngoài không phụ thuộc vào cái bên ngoài. Bạn
nhìn vào chính bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt
Nhân Văn, không phải con mắt định kiến. Nó thậm chí trở
thành Sắc Đẹp Thánh Thiện.”
(Khương Đạt Long)
Điều Răn Thứ Bảy về Sắc Đẹp “HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP
CỦA GOD ĐỂ SỐNG” là điều răn quan trọng nhất. Nó có một sức mạnh tối
thượng làm cho con người trở nên đẹp kinh ngạc hoặc thậm chí trở thành Người
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Đẹp Nhất (người có một vẻ đẹp tuyệt đỉnh và giúp đỡ những người khác {đặc biệt
giúp những người bị tổn thương nghiêm trọng} trở nên cực kỳ xinh đẹp).
Chân Lý Sắc Đẹp Của God Là Gì?
Điều Răn Thứ Bảy về Sắc Đẹp nói rằng:

"Thượng Đế Thì Đẹp.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Đẹp!"

Chỉ với ba câu ngắn gọn trên, nó khiến những người bị tổn thương nghiêm
trọng như Connie Culp, Isabelle Dinoire, Charla Nash hay Richard Norris trở nên
đẹp hạnh phúc. Họ không thể không là những người đẹp và trông cực kỳ xinh đẹp.
Chân lý này của God (và các điều răn sắc đẹp khác) không thể không hủy diệt ‘con
mắt định kiến’. Nó có thể làm một người trở thành Người Đẹp Nhất, người thực sự
có sắc đẹp cao quý. Chân lý này (Điều Răn Thứ Bảy về Sắc Đẹp) là điều quan trọng
nhất trong số 7 điều răn Sắc Đẹp của God!

Tại Sao Bạn Không Thể Không Đẹp Một Cách Hạnh Phúc Với Chân Lý Sắc
Đẹp Của God?
Những người như Connie Culp hay Richard Norris cần sự điều trị y tế đặc
biệt. Phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tạo hình trong trường hợp đặc biệt này là một phép
màu cứu sống những người bị tổn thương nghiêm trọng. Nó thực sự là một Phép Lạ
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Y Học. Tuy nhiên, làm sao họ có thể (cảm thấy) xinh đẹp nếu nhiều người trong
chúng ta với sức khỏe bình thường (một thân thể khỏe mạnh) lại không thể cảm thấy
xinh đẹp, hạnh phúc hoặc thậm chí cảm thấy bất lực để trở nên đẹp và cuối cùng là
chấp nhận bản thân xấu xí?
Sắc đẹp (sắc vóc của chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài) có từ Chân Lý
Của God:

"Thượng Đế Thì Đẹp.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Đẹp!"
Đây Là Sự Thật Đơn Giản Nhất Của God và nó cũng là cách ngắn nhất, đơn
giản nhất để trở nên cực kỳ đẹp!
Bạn vẫn chưa hiểu, phải không?
Bây giờ, chúng ta hãy cố chống lại điều đó và bạn sẽ hiểu tại sao Chân Lý
Sắc Đẹp Của God lại có sức mạnh tối cao trong nó:
 Với con mắt định kiến, những kẻ xấu nghĩ hoặc nói bạn "Xấu", thậm
chí còn đối xử tồi tệ với bạn (Thật không may, có rất nhiều người trên
thế giới cũng nghĩ hoặc coi bản thân họ "Xấu xí")
 Điều đó cũng có nghĩa là "Thượng Đế/God Của Bạn Thật Xấu Xí" (Tôi
không muốn viết nó ra, nhưng để bạn hiểu, tôi phải làm thế). Bạn là con
của God. Gọi hoặc nghĩ về bạn như thế có nghĩa là họ (hoặc chính bạn)
đang nghĩ và gọi God của bạn (Chúa Ba Ngôi-Jesus/Đức Phật/Thần
Shiva/v.v..) với từ giống như thế.
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Vì thế, nếu kẻ xấu hoặc chính bạn nghĩ hoặc gọi bạn (và những người khác)
là "xấu xí", điều này có nghĩa là họ hoặc chính bạn đang chống lại God! Điều này
rất đơn giản để hiểu.
Hãy thử nghĩ về điều này: nếu bạn là một người cha hoặc một người mẹ và
bạn yêu con bạn sâu sắc, bạn thấy những kẻ xấu gọi con bạn là 'đồ xấu xí/béo phì/
đồ con lợn/đồ ghê tởm/v.v…’ và đối xử ác tệ với con bạn, bạn sẽ cảm thấy tổn
thương và cảm thấy sâu sắc rằng họ đang chống lại bạn, đúng không?
Mọi người trên khắp thế giới thậm chí đã thấy một tổng thống Hoa Kỳ,
người đã xúc phạm nhiều phụ nữ mà ông ta không thích bằng cách gọi họ là
“mập”, “heo”, “ghê tởm”, “mông béo”…Có phải bạn nghĩ ông ta đang chống lại
Chúa không? Nếu bạn là một người cha hoặc một người mẹ, bạn có chắc bạn
không hề tức giận và cảm thấy đau lòng khi kẻ xấu gọi con bạn bằng những lời thô
tục như vậy?
Một điều quan trọng bạn phải biết: mọi sức mạnh và điều thần kỳ đều đến
từ chính bạn trước tiên. Khi tôi nói “…nếu kẻ xấu hoặc chính bạn nghĩ hoặc gọi
bạn (và những người khác) là "xấu xí", điều này có nghĩa là họ hoặc chính bạn
đang chống lại God!”, đối tượng nào quan trọng hơn nhiều: “họ” hay “chính bạn”?
Tất nhiên, đó là bạn. Hãy suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận.
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy rối trí hoặc bạn không thể hiểu rõ về điều tôi nói. Mọi
người có thể nói rằng “Nhưng God và tôi không giống nhau! Thượng Đế là
Thượng Đế. Làm sao anh (Khương Đạt Long) có thể nói rằng ‘Bạn Thì Đẹp” bởi
vì “Thượng Đế Của Bạn Thì Đẹp”, hoặc “Làm sao anh lại dám kết luận như
vậy?”…
Dĩ nhiên tôi phải nói rằng tôi là người đầu tiên trên thế giới biết được ba câu
thần kỳ đó từ Thiên Chúa của tôi (Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu). Tôi đã từng có
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nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình và tôi đã cố gắng hiểu ý nghĩa của nó một
cách sâu sắc. Cách tốt nhất để bạn hiểu là :
Hãy nghĩ về điều đó bởi chính bản thân bạn.
Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi giúp bạn hiểu về nó dễ dàng hơn:

“Tại sao bạn lại chấp nhận bản thân mình xấu xí, trong khi God của bạn đẹp?”
Hãy nhớ rằng: Bạn là con của God!

Hãy tự mình suy nghĩ nhiều hơn về điều đó. Thời gian sẽ giúp bạn "nói
chuyện" với Thượng Đế của bạn và bạn sẽ hiểu điều này một cách tuyệt vời.
Sau khi hiểu Chân Lý Sắc Đẹp Của God, bạn chỉ cần nhớ 3 câu thần kỳ đó
theo cách ngắn nhất như hướng dẫn sau:

MỘT TỪ/CỤM TỪ THẦN KỲ SẼ ‘ĐẨY’
BẠN LÊN ĐỈNH CAO NHẤT CỦA SẮC
ĐẸP:
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"Thượng Đế Thì Đẹp.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Đẹp!"

Chân Lý Sắc Đẹp Của God

God**

Bạn chỉ cần nhớ cụm từ "Chân Lý Sắc Đẹp Của God" hoặc từ đặc biệt
“God**” để nhớ ý nghĩa quan trọng của ba câu thần kỳ ngay lập tức.
Với Chân lý sắc đẹp của God, những người bị tổn thương nghiêm trọng như
Connie Culp, Isabelle Dinoire, Charla Nash hay Richard Norris đều đẹp đáng kinh
ngạc. Tất nhiên, họ phải tin tưởng, yêu mến và tôn thờ God của họ một cách
chân thành. Mọi người sẽ thấy rõ vẻ đẹp bên ngoài của họ và dành cho họ sự tôn
trọng. Sự khác biệt duy nhất giữa họ và những người khác là Sức khỏe. Họ có vẻ
đẹp giống như tất cả chúng ta và mỗi người trong chúng ta đều có một vẻ đẹp riêng
biệt!
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Còn những người không có Thượng Đế để trông cậy thì sao? Làm thế nào họ
có thể sử dụng Chân lý sắc đẹp của God trong khi họ là người vô thần/không có
đạo? Xin vui lòng đọc phần tiếp theo và tôi sẽ tiết lộ tất cả cho bạn.
Một người (dù nam hay nữ) tin tưởng vào vẻ đẹp của chính mình, nhìn chính
bản thân và những người khác bằng Đôi mắt nhân đạo, theo đuổi sự thật cả trong
lẫn ngoài và yêu God để anh ấy hay cô ấy trở nên đẹp đáng kinh ngạc và sống mạnh
mẽ thì thực sự là một người đầy nghị lực cương cường và không thể không trông
quá đẹp. Đó phải là một người tin tưởng, yêu mến và tôn thờ God.
Sắc đẹp của bạn. Hạnh phúc và Cuộc sống của bạn. Hãy luôn yêu Chúa/Đức
Phật/Thần Shiva/Đấng Allah/Đấng Tối Cao khác…của bạn và hãy ở bên cạnh
Thượng Đế của bạn.

HÃY HÀNH ĐỘNG:
1. Bây giờ bạn đã biết cách giải quyết các vấn đề sắc đẹp nghiêm trọng nhất và
trở nên cực kỳ đẹp; biết Đỉnh cao nhất của sắc đẹp là gì và làm thế nào để
chạm tới được nó. Bạn cần nhớ 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God. Giờ bạn chỉ
cần nhớ nội dung quan trọng nhất: Chân Lý Sắc Đẹp Của God

"Thượng Đế Thì Đẹp.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Đẹp!"
2. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bạn nghĩ về vẻ đẹp của mình hoặc phải đưa ra
một quyết định liên quan sắc đẹp (ví dụ, đi phẩu thuật thẩm mỹ hay tạo
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hình), bạn phải sử dụng Chân Lý Sắc Đẹp Của God để suy nghĩ cẩn trọng,
quyết định và có được những gì bạn thực sự muốn. Đặc biệt là, khi bạn phải
đối mặt với một vấn đề làm đẹp, hãy ghi nhớ và sử dụng Chân lý sắc đẹp nói
trên của God.
3. Việc giữ gìn, tuân theo và áp dụng Chân Lý Sắc Đẹp Của God là cách duy
nhất để giải quyết vấn đề và chạm đến đỉnh sắc đẹp cao nhất của con người.
4. Nếu bạn còn nghi ngờ nào, vui lòng đợi cho đến khi bạn thấy Thách Thức
Thế Giới của tôi.
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Chương 1-Phần 5
~ CHÂN LÝ TÀI NĂNG CỦA GOD ~
“HÃY SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ TÀI NĂNG CỦA GOD"

Điều gì đã khiến ‘những kẻ thù giận dữ’, những người đã nổi cơn thịnh nộ vì
giọng hát của tôi phải dừng cơn hiếp đáp độc ác của họ và công nhận tôi là một thiên
tài ca hát?
Đây chính là câu trả lời:

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng
Mình Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI
NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD
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Với 7 điều răn trên của God, những người căm ghét bạn nhất cũng không thể
làm tổn hại đến giá trị thực sự của bạn và nếu bạn có dũng khí lớn, họ còn có thể
nhìn thấy Thiên tài của bạn!
Trong tình huống này, nghịch cảnh (sự cố tồi tệ) sẽ là một ‘đòn bẩy’ có thể
đưa bạn đến thành công to lớn!
Nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân bạn.
Bảy điều quan trọng ở trên là phép màu của tài năng con người dành cho tất
cả chúng ta.
Như thế nào và tại sao?
MỘT TỪ THẦN KỲ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ TRỞ NÊN
TÀI NĂNG TUYỆT VỜI!
Không có các điều răn sắc đẹp (đặc biệt là điều thứ 6 và thứ 7), con người hoàn
toàn không có khả năng trở nên tài năng thực sự ở bên ngoài lẫn bên trong. Chúng
là những điều răn của God bởi vì chỉ có những thứ của God mới xóa bỏ được
những định kiến tồi tệ nhất về tài năng (những điều xấu xa).
Nếu không có

, mọi người không bao giờ cảm

thấy xinh đẹp và tài năng một cách hạnh phúc.
Cho dù bạn là một người vô thần không có Thượng Đế để nương tựa, nhưng
nếu áp dụng những điều răn sắc đẹp đó trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ có thể đối
phó với mối hận thù thành công như JeLong đã làm.
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“Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con Người Tài Năng bên ngoài không phụ thuộc vào cái bên ngoài. Bạn
nhìn vào chính bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt
Nhân Văn, không phải con mắt định kiến. Nó thậm chí trở
thành một Tài Năng Thánh Thiện.”
~ JeLong (Khuong Dat Long) ~
Nếu bạn “SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ TÀI NĂNG CỦA GOD”, bạn có
thể đạt đến Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con Người và trở thành một thiên tài
mạnh mẽ.

Chân Lý Tài Năng Của God Là Gì?
Điều răn sắc đẹp thứ 7 nói rằng:

"Thượng Đế Thì Toàn Năng.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Tài Năng!"

Chỉ với ba câu ngắn gọn ở trên, JeLong đã giải tán những người nổi giận với
giọng hát của anh, ngăn họ làm nhục và đăng những bình luận gay gắt, và cuối cùng,
họ lại công nhận như một thiên tài.

Nếu những kẻ thù của bạn không thể chối bỏ tài năng của bạn,
nó là ‘giấy chứng thực’ tốt nhất xác nhận tài năng của bạn.
(Khương Đạt Long)
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Bạn không thể đạt đến đỉnh cao nhất tài năng của con người và bạn không phải
là một Thiên tài thực sự nếu bạn không phá hủy “con mắt của thành kiến”, chắc chắn!

Tại Sao Bạn Không Thể Nào Không Trở Nên Tài Năng Một Cách Hạnh Phúc
Với Chân Lý Tài Năng Của God?
Công nghệ âm nhạc và các hiệu ứng âm thanh có thể tạo ra âm nhạc hay. Tuy
nhiên, chúng không phải là một phép màu đối với tài năng của các ca sĩ. Làm sao họ
có thể thực sự tài năng nếu giọng hát của họ trở nên đẹp và chuẩn xác là dựa vào công
nghệ và các hiệu ứng?
Đặc biệt, ca sĩ và mọi người bất lực trong việc thay đổi chất giọng tự nhiên của
mình.
Nếu một ngày nào đó vì một số lý do (chẳng hạn như tuổi dậy thì hoặc bệnh
tật), giọng hát của họ trở nên tối hơn, trầm hơn, thấp hơn và chất lượng giọng hát thay
đổi mãi mãi, làm sao mà Công nghệ và các hiệu ứng âm thanh có thể cứu được tài
năng của họ?
Tài năng đến từ Chân Lý của God:
"Thượng Đế thì Toàn năng.
Bạn là con Thượng Đế.
Bạn thì Tài năng!"
Đây là sự thật đơn giản nhất của God!
Nếu bạn có Chân lý trên và bạn nỗ lực khai thác trí tuệ và năng lực của mình,
bạn sẽ luôn trở nên tài năng và mọi người sẽ thấy điều đó!
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Bạn vẫn chưa hiểu, phải không?
Bây giờ, chúng ta hãy cố chống lại điều đó và bạn sẽ hiểu tại sao Chân Lý Tài
Năng Của God lại có sức mạnh tối cao trong nó:
 Với con mắt định kiến, những kẻ xấu nghĩ hoặc nói bạn "Bất tài hoặc vô
dụng", thậm chí còn đối xử tồi tệ với bạn (Thật không may, có rất nhiều
người trên thế giới cũng nghĩ hoặc coi bản thân họ "bất tài")
 Điều đó cũng có nghĩa là "Thượng Đế/God Của Bạn Thật Vô dụng" (Tôi
hoàn toàn không muốn viết nó ra, nhưng để bạn hiểu, tôi phải làm thế).
Bạn là con của God. Gọi hoặc nghĩ về bạn như thế có nghĩa là họ (hoặc
chính bạn) đang nghĩ và gọi God của bạn (Chúa Ba Ngôi-Jesus/Đức
Phật/Thần Shiva/v.v..) với từ giống vậy.
Vì thế, nếu kẻ xấu hoặc chính bạn nghĩ hoặc gọi bạn (và những người khác) là
"bất tài", điều này có nghĩa là họ hoặc chính bạn đang chống lại God! Điều này rất
đơn giản để hiểu.
Hãy thử nghĩ về điều này: nếu bạn là một người cha hoặc một người mẹ và
bạn yêu con bạn sâu sắc, bạn thấy những kẻ xấu gọi con bạn là 'đồ ngu/vô dụng/bất
tài/v.v…’ và đối xử ác ôn với con bạn, bạn sẽ cảm thấy tổn thương và cảm thấy sâu
sắc rằng họ đang chống lại bạn, đúng không?
Tương tự như vấn đề về Sắc đẹp, khi tôi nói “…nếu kẻ xấu hoặc chính bạn
nghĩ hoặc gọi bạn (và những người khác) là "bất tài", điều này có nghĩa là họ hoặc
chính bạn đang chống lại God!”, đối tượng nào quan trọng hơn nhiều: “họ” hay
“chính bạn”? Tất nhiên, đó là bạn.
Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bối rối hoặc bạn không thể hiểu rõ về điều tôi nói. Lần
nữa, mọi người có thể nói rằng “Nhưng God và tôi không giống nhau! Thượng Đế
là Thượng Đế. Làm sao anh (JeLong/Khương Đạt Long) có thể nói rằng ‘Bạn Thì
Tài Năng’ bởi vì ‘Thượng Đế Của Bạn Thì Toàn Năng’?”
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Một lần nữa:
Hãy nghĩ về điều đó bởi chính bản thân bạn.

Và:
“Tại sao bạn lại chấp nhận bản thân mình bất tài vô dụng, trong khi God
của bạn lại toàn năng?”
Hãy nhớ: Bạn là con của God!
Hãy tự mình suy nghĩ nhiều hơn về điều đó. Thời gian sẽ giúp bạn "nói chuyện"
với Thượng Đế của bạn và bạn sẽ hiểu điều này một cách tuyệt vời.
Sau khi hiểu Chân Lý Tài Năng Của God, bạn chỉ cần nhớ 3 câu thần kỳ đó
theo cách ngắn nhất như hướng dẫn sau:

"Thượng Đế Thì Toàn Năng.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Tài Năng!"

Chân Lý Tài Năng Của God

God**

53

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Chỉ cần nhớ cụm từ "Chân Lý Tài Năng Của God" hoặc từ đặc biệt “God**”
để nhớ ý nghĩa quan trọng của ba câu thần kỳ ngay lập tức.
Bạn không thể đạt đến đỉnh cao nhất của tài năng con người mà không cần nỗ
lực khai thác trí tuệ và lao động.
Tuy nhiên, bạn chỉ có thể đạt đến tầm mức của một Thiên tài thực sự (không
phải thiên tài giả mạo) khi bạn có những điều linh thiêng của God, “Đôi Mắt Nhân
Văn” và khi bạn phá hủy được “con mắt định kiến”, bất kể tôn giáo của bạn là gì!
Tại sao?
Không ai là thiên tài thực sự nếu không có “Đôi Mắt Nhân Văn” và nếu bị
chi phối, phụ thuộc bởi những thứ bên ngoài.
Nếu một người đàn ông hoặc phụ nữ có một kỹ năng xuất chúng, nhưng anh
ta hoặc cô ta không thể chiến thắng chính mình; Nếu một người có tài năng phi thường
chỉ phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh của anh ta, nhưng anh ta hoặc cô ta không thể
tiêu diệt và chiến thắng những định kiến xấu xa, thiên tài giả mạo và số phận của anh
ta hay cô ta sẽ bị giết bởi chính những định kiến của họ và của mọi người.
Trở lại với âm nhạc, (không đề cập đến một thiên tài), những nữ diva hay nam
divo đã đạt được hoặc xây dựng danh tiếng của họ dựa trên giọng hát hay và cao cuối
cùng sẽ ‘bị giết chết’ bởi chính những định kiến của họ.
Ví dụ, một diva hoặc divo luôn nghĩ rằng hát những nốt cao đáng nể mới là tài
năng, ngoại hạng và được ngưỡng mộ rất lớn thì danh tiếng của anh ta hoặc cô ta sẽ
bị giết chết khi anh ta hay cô ta, một ngày nào đó, không còn có thể hát được những
nốt đó. Hãy xem các video của W.H và M.C trên Youtube và bạn sẽ thấy những gì
tôi vừa khẳng định.
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Một ca sĩ không muốn nỗ lực khai thác trí tuệ và lao động của mình để cải
thiện tài năng; các ca sĩ phụ thuộc vào công nghệ âm nhạc và những hiệu ứng âm
thanh (đặc biệt là Auto-tune) để ‘trang điểm’ và làm ‘hoàn hảo’ giọng hát của họ thì
sự nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng mạnh hay thậm chí dần bị hủy diệt khi họ phô bày
‘giá trị thật’ của mình.
Một tài năng thực sự (như một ca sĩ nổi tiếng) hoặc thậm chí là một ca sĩ kỳ
tài cũng sẽ đem một kết cục buồn cho tiếng tăm của họ nếu sử dụng các hiệu ứng để
tạo tiếng hát của họ hoàn hảo. Khi các khán giả có thể nghe thấy những ca sĩ này sử
dụng nhiều hiệu ứng âm thanh trong buổi trình diễn của họ, rõ ràng, mọi người sẽ
không đánh giá cao tài năng của họ nhiều. Đơn giản là, làm sao những người ca sĩ đó
có giọng hát quá đẹp nếu tiếng ca của họ được ‘cấp dưỡng’ bằng nhiều hiệu ứng âm
thanh?
Giọng (hát) của con người có thể thay đổi bất ngờ.
Tuổi dậy thì, bệnh tật, lạm dụng giọng hoặc sử dụng sai, căng thẳng, thậm chí
trầm cảm và nhiều lý do bất ngờ trong cuộc sống của các ca sĩ có thể thay đổi chất
lượng giọng của họ mãi mãi.
Vì thế, khi họ xây dựng sự nghiệp và danh tiếng dựa trên những định kiến âm
nhạc hoặc định kiến ca hát, họ thực sự là tự sát (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Đó cũng là lý do khiến nhiều ca sĩ nổi tiếng bị ruồng bỏ, khinh miệt và các
thần đồng ca nhạc bị sốc khi mất giọng và họ thường ’nghỉ hưu’ giã từ sân khấu ở độ
tuổi còn rất trẻ.

Ai Có Thể Chạm Tới Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng?
Đó là người có “Đôi mắt nhân văn” và có thể phá hủy các định kiến về tài
năng.
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Khi anh ấy hoặc cô ấy có thể hủy diệt những thứ xấu xa đó, anh ấy hoặc cô ấy
không thể không là một kỳ tài.
Nhưng một tài năng xuất chúng không thể trở thành Thiên tài Thật nếu không
có “Đôi mắt nhân văn” và nếu không phá hủy được các định kiến và sự phân biệt đối
xử bất nhân! Rõ ràng rồi.
Cho dù anh ấy hoặc cô ấy có đánh mất chất lượng giọng hát, thì thiên tài thực
sẽ luôn vượt qua và ‘giết chết’ những định kiến ma quỷ đó mà không gặp khó khăn
gì.
Trên thực tế, bạn không cần phải là một thiên tài để làm điều đó, nhưng nếu
bạn không thể làm điều đó, bạn chắc chắn không phải là một thiên tài thực sự.
Chẳng ai đi ngưỡng mộ và tôn trọng một ‘thiên tài’ người mà chẳng thể vượt
qua và chiến thắng chính họ.
Một thiên tài thực sự không chỉ tiêu diệt những định kiến xấu xa mà còn giúp
những người khác làm được điều đó.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng “Thiên tài không chỉ là về tài năng!”
Nếu bạn không thể tiêu diệt những định kiến xấu xa và chỉ đắm mình trong
đau khổ, làm sao bạn có thể đạt tới cái đỉnh cao quý đó hay làm sao bạn thậm chí có
thể trở thành một con người tốt?
Với Chân Lý Tài Năng Của God, bạn có niềm tin vào tài năng của chính mình.
Chân Lý Tài Năng Của God sẽ là ‘đòn bẩy’ tốt nhất để cho bạn phát triển khả năng
thiên phú của mình.
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Không Có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, Liệu Một Người Có Thể Đạt Đến Đỉnh
Tài Năng Cao Nhất?
Nhiều người sẽ khẳng định rằng:


“Tôi từng thấy hoặc biết nhiều thiên tài trên thế giới là những người
không tin vào Thượng Đế.”



“Họ (đặc biệt là các nhà khoa học nổi tiếng) đã không cần bất cứ God
nào và cả 7 Điều Răn Sắc Đẹp để đạt đỉnh tài năng cao nhất”;



“Thiên tài là một thứ không thể đạt được trừ khi bạn được sinh ra để trở
thành một thiên tài!”

Bạn còn nhớ lời khẳng định của tôi: “Bạn chỉ có thể đạt đến tầm mức của một
Thiên tài thực sự (không phải thiên tài giả mạo) khi bạn có “Đôi Mắt Nhân Văn” và
phá hủy “con mắt định kiến”, bất kể tôn giáo của bạn là gì!”
Dù bạn có là người vô thần, bạn vẫn có thể đạt đến tầm mức của một Thiên tài
(nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên).
Hãy để tôi hỏi bạn hai câu hỏi:
1. Nếu bạn dựa vào những thứ bên ngoài và khi bạn đánh mất những thứ bên
ngoài đó, làm thế nào bạn có thể được mọi người tiếp tục công nhận hay trở thành
một thiên tài thực sự?
2. “Nếu bạn không thể tiêu diệt những định kiến xấu xa và chỉ đắm mình trong
đau khổ, làm sao bạn có thể đạt tới cái đỉnh cao quý đó hay làm sao bạn thậm chí có
thể trở thành một con người tốt?”
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“Không một ai trên thế giới có thể chạm tới Đỉnh
Tài Năng Cao Nhất Của Con Người mà không theo
và áp dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God!”
(Khương Đạt Long)

Vấn đề là họ có phải là tài năng hay Thiên tài thực sự hay không!
Nếu bạn thấy ‘nhiều Thiên tài’ ngoài kia là những kẻ theo đuổi những định
kiến và sự phân biệt đối xử bất nhân; là những người không thể tiêu diệt những định
kiến xấu xa đó và đánh mất hoặc giết chính bản thân họ, hãy nghĩ về các ‘Thiên tài
giả’.
Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng không chỉ là về tài năng.
Thế giới chỉ ngưỡng mộ người có tài năng to lớn, có lòng can đảm, sự đồng
cảm sâu sắc và lòng nhân cao cả.
Một thiên tài giả không có sự đồng cảm sâu sắc giúp ‘đẩy’ mức tài năng của
anh ấy hay cô ấy lên đến đỉnh cao nhất để phục vụ con người.
Không có dũng khí và sự đồng cảm sâu sắc, làm sao mà tài năng tầm thường
đó có thể chống lại những điều xấu xa, tự cứu chính họ và giúp đỡ mọi người?
Đó là lý do tại sao con người không thể đạt đến đỉnh cao nhất của tài năng mà
không có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God.

Còn những người không có God để dựa vào thì sao?
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Làm thế nào họ có thể sử dụng Chân lý tài năng của God trong khi họ là người
vô thần/không có đạo? Xin vui lòng đọc phần tiếp theo và tôi sẽ tiết lộ tất cả cho bạn.
Một người (dù nam hay nữ) tin tưởng vào tài năng của chính mình, nhìn chính
bản thân và những người khác bằng Đôi mắt nhân đạo, theo đuổi sự thật cả trong lẫn
ngoài và yêu God để anh ta hay cô ta trở nên có tài đáng kinh ngạc và sống mạnh mẽ
thì thực sự là một người đầy nghị lực cương cường và không thể nào không quá tài
năng được. Đó phải là một người tin tưởng, yêu mến và tôn thờ God.
Tài năng của bạn. Hạnh phúc và Cuộc sống của bạn. Hãy luôn yêu Chúa/Đức
Phật/Thần Shiva/Đấng Allah/Đấng Tối Cao khác…của bạn và hãy luôn ở bên cạnh
Thượng Đế của bạn.

HÃY HÀNH ĐỘNG:
1. Bây giờ bạn đã biết Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con Người là gì và cả
Chân Lý Tài Năng của God. Bạn cũng đã biết tầm quan trọng của 7 Điều
Răn Sắc Đẹp của God. Giờ bạn chỉ cần nhớ nội dung quan trọng nhất: Chân
Lý Tài Năng Của God
"Thượng Đế Thì Toàn Năng.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Tài Năng!"
2. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bạn nghĩ về nghề nghiệp và tài năng của mình,
bạn phải sử dụng Chân Lý Tài Năng Của God để suy nghĩ cẩn trọng, quyết
định và có được những gì bạn thực sự muốn. Đặc biệt là, khi bạn phải đối
mặt với các biến cố xấu (tương tự như JeLong, chẳng hạn), hãy ghi nhớ và sử
dụng Chân lý tài năng nói trên của God.
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3. Việc giữ gìn, tuân theo và áp dụng Chân Lý Tài Năng Của God là cách duy
nhất để giải quyết vấn đề và chạm đến đỉnh cao nhất của tài năng con người.
Đừng quên bạn phải học, nỗ lực khai thác trí óc và sự lao động của mình để
hoàn thiện tài năng của bạn!
4. Nếu bạn còn nghi ngờ nào, vui lòng đợi cho đến khi bạn thấy Thách Thức
Thế Giới của tôi.
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Chương 1-Phần 6
~ CHÂN LÝ CỘI NGUỒN CỦA GOD ~
“HÃY SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ CỘI NGUỒN CỦA GOD"

Những định kiến về sắc đẹp và tài năng là những vấn đề nghiêm trọng.
Tuy nhiên, có những định kiến khác còn tồi tệ hơn nhiều!
Nam hay Nữ, một người có đạo hoặc vô thần, bất kể màu da của bạn là gì,
bạn có cảm thấy sợ hãi sự phân biệt đối xử (phân biệt chủng tộc/giới tính/v.v ...) tại
nơi làm việc, trường học hoặc nơi công cộng? Bạn thậm chí có tức giận khi thấy kẻ
xấu kỳ thị bạn và những người khác hay không? Bạn có thực sự cảm thấy bị tổn
thương bởi vì mình bất lực không thể chống lại sự phân biệt chủng tộc hay phân
biệt giới tính?
Ngay cả một đất nước như Hoa Kỳ với nền khoa học và công nghệ tiên tiến
nhất cũng bất lực trong việc loại bỏ sự kỳ thị hay phân biệt đối xử!
Làm Thế Nào Để Giải Quyết Một Cách Sâu Sắc Vấn Đề Phân Biệt Đối Xử
Theo Cách Khôn Ngoan Nhất?
Cách đây 81 năm, Hattie McDaniel là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải
Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Mammy trong bộ phim ‘Cuốn
theo chiều gió’ (1939). Trong bài phát biểu Oscar của mình bà nói “Tôi thực sự hy
vọng tôi sẽ luôn là một sự vẻ vang cho dân tộc mình và cho ngành công nghiệp
phim ảnh”. Bà đã không thể tham dự buổi ra mắt phim ‘Cuốn theo chiều gió’ vì tất
cả các diễn viên da đen đều bị cấm tham dự và ‘bị cấm xuất hiện trong các quảng
cáo cho bộ phim ở miền Nam’1.
1

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Hattie_McDaniel
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Đó chỉ là một trong hàng số những câu chuyện không thể đếm đã xảy ra trên
khắp thế giới.
Phân biệt đối xử/sự kỳ thị (đặc biệt là phân biệt chủng tộc, thể chế) là một
vấn đề hóc búa cần giải quyết sâu sắc. Phân biệt đối xử có thể xảy ra ở khắp mọi nơi
trên thế giới. Màu da, bên cạnh vấn đề của sắc đẹp, nó thực sự có thể tạo ra thứ xấu
xí nhất, Sự Phân Biệt Đối Xử, thậm chí ngay cả khi lần đầu tiên ai đó nhìn vào
những người khác.
Con mắt định kiến chắc chắn không làm cho bất cứ ai trên thế giới trở nên
xinh đẹp cả bên trong (tâm hồn) lẫn bên ngoài (thể xác). Chính chúng, đôi mắt kinh
tởm và xấu xí nhất, thậm chí còn gây ra điều tồi tệ nhất: Phân biệt chủng tộc. Phân
biệt chủng tộc có mối liên hệ chặt chẽ với sắc đẹp bên ngoài (màu da và các đặc
điểm sắc vóc).

“Làm Cho Lòng Nhân Đạo Vĩ Đại Trở Lại!”
(Thay Đổi ‘Đôi Mắt’ Của Bạn – Thay Đổi Số Phận Của Chúng Ta)

Thay đổi ‘con mắt’ của định kiến, số phận của bạn và mọi người sẽ được
thay đổi một cách ngoạn mục!
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“Con mắt định kiến”, lòng tham và nỗi sợ hãi chính là thủ phạm khiến cho
vấn đề sắc đẹp và đặc biệt là vấn đề phân biệt đối xử ngày càng tồi tệ hơn.
Có rất nhiều người trên thế giới đã phải chịu sự phân biệt đối xử chỉ vì vẻ
ngoài của họ. Đó là chấn thương hàng ngày của họ (đặc biệt là chấn thương trong
tâm hồn họ). Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta phải giải quyết các vấn
đề sắc đẹp gây khổ sở, nghiêm trọng nhất.
Sắc đẹp (trong lẫn ngoài) và Sự phân biệt đối xử có mối quan hệ mật thiết.
Tôi thực sự không cần phải mô tả sự phân biệt đối xử là thế nào hoặc định
nghĩa của nó trong ebook này. Nếu bạn muốn, bạn có thể tìm thấy thông tin, các
giải thích về chúng trong các tài liệu hoặc nguồn khác nhau trên internet. Tôi tin
rằng ít nhất bạn có thể hiểu, đã học được điều gì đó về nó hoặc thậm chí đã trải
nghiệm nó trong cuộc sống của bạn.
Từ tháng 11 năm 2016 đến nay, bạn có nghĩ rằng phân biệt chủng tộc đã bao
trùm cả Hoa Kỳ? Chúng ta đã thấy những người biểu tình xuống đường trên khắp
nước Mỹ xuyên đêm2 để phản đối một người đàn ông bị gọi “một kẻ phân biệt
chủng tộc và giới tính” bởi một sinh viên khoa học chính trị 22 tuổi ở Berkeley.
Chúng ta đã và vẫn đang chứng kiến nhiều sự phản đối hoặc tẩy chay diễn ra trực
tiếp hoặc gián tiếp, ồn ào hoặc lặng lẽ. Thật ra, họ đã và đang phản đối không chỉ
một người đàn ông mà còn chống lại một trong những điều tồi tệ nhất đối với con
người: Sự phân biệt đối xử vô nhân đạo.

Nguồn: http://www.nytimes.com/2016/11/10/us/trump-election-protest-berkeleyoakland.html?_r=0
2
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Bây giờ, những gì mà tất cả chúng ta cần là một giải pháp tối ưu cho vấn
đề.
Một giải pháp cho vấn đề hóc búa này là gì?
Trước tiên, chúng ta cần phân tích vấn đề một chút:
 Một người/một nhóm/một cộng đồng/v.v…hành động như kẻ
trên và cư xử tồi tệ với những người có màu da/chủng tộc/giới
tính/v.v…khác họ. Những người bị phân biệt đối xử được xem là
hạng thấp kém.
 Điều đó có nghĩa là có sự chênh lệch lớn hay có sự bất công.
Do đó, nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề hiểm hóc này, chúng ta phải:
 Tìm một thứ cái xóa bỏ sự bất công sâu sắc
Nếu chúng ta muốn giải quyết Sự Phân biệt đối xử/kỳ thị (dựa trên màu
da/chủng tộc/giới tính/v.v…),
Chúng ta phải đi tìm một thứ tối cao cái thực sự xóa bỏ sự bất công sâu sắc.
Vậy, một thứ tối cao cái xóa bỏ sự bất công sâu sắc là gì?
Một lần nữa, Sức Mạnh Của God, Những Sự Thật Vĩ Đại Nhất Của Thượng
Đế (được gọi là 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God), đặc biệt là các điều răn sắc đẹp thứ
6 và thứ 7 là ‘chìa khóa’ quan trọng nhất, câu trả lời cho vấn đề hiểm hóc này.
VI. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân
Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
VII. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.
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Chân Lý Cội Nguồn Của God Là Gì?

"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Chúng Ta Là Con Của God”

Điều đó có nghĩa là:
"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Tôi Là Con Của God
Bạn Cũng Thế.”

Hoặc:

"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Bạn Là Con Của God
Tôi Cũng Vậy!”
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Sự khác biệt về chủng tộc, màu da, giới tính, v.v ... là vô nghĩa khi chúng ta
là con của God (Chúa Ba Ngôi-Giêsu/Đức Phật/Thần Shiva/Đấng Allah hoặc các
Đấng Tối Cao khác)! Sức mạnh tối thượng đó sẽ xóa bỏ sự bất công sâu sắc.
Những người thực sự trải nghiệm hoặc chịu sự phân biệt đối xử và đặc biệt là
những người cư xử ác tệ với người khác (vì định kiến) phải biết sự thật đó.
Bạn nghĩ gì về những câu hỏi có thể tìm thấy ở một số nơi trên internet sau
đây:
 Bạn nghĩ màu da nào đẹp?
Da sẫm màu (nâu hoặc đen) hay Da sáng (trắng)?
 Ai là con Thiên Chúa?
Người da sẫm màu hay người da sáng?
 Ai là người xinh đẹp và tài năng: Người da đen, người da trắng hay
người da vàng?
 v.v…
Đó là những câu hỏi đến từ sự phân biệt chủng tộc/sự kỳ thị và chúng luôn
khiến chúng ta cảm thấy vô nhân. Nhiều người thậm chí còn gọi những người khác
bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng và đối xử tệ với họ chỉ vì màu da khác (vẻ bên
ngoài của họ). Thực tế, họ đang nghĩ về những chủng tộc khác nhau một cách có ý
thức hoặc vô thức. Những kẻ xấu chỉ nhìn vào những người có màu da hoặc các đặc
điểm sắc vóc khác với mình và cư xử ác với họ. Kẻ xấu để ‘con mắt định kiến’
thắng và kiểm soát bản thân họ.
# Đằng sau những màu da, chúng ta có thể thấy vấn nạn tồi tệ nhất.
Nó không chỉ là vấn đề về sắc đẹp.#
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Bạn có thể thấy và sử dụng sức mạnh to lớn từ Chân Lý Cội Nguồn Của
God: Bạn Là Con Thượng Đế, Tôi Cũng Vậy hoặc Tôi Là Con Thượng Đế, Bạn
Cũng Thế. Chúng Ta Là Những Đứa Con Của God, bất kể màu da/chủng
tộc/quốc gia/giới tính/học vấn/v.v…của chúng ta là gì!
 Ai dám nói và khẳng định rằng anh ta hay cô ta là con hay người của
God vì anh ta hay cô ta là người da đen/trắng/vàng/v.v…?
 Ai dám nói với Thượng Đế của họ rằng họ là con hay người của God,
trong khi họ gây ra sự bất công tồi tệ nhất?
Thứ tối thượng xóa bỏ sự bất công sâu sắc là: Chân Lý Cội Nguồn Của God
- Chúng Ta Là Con Của God.
Hãy luôn nhớ và hấp thụ điều này:

"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Bạn Là Con Của God
Tôi Cũng Vậy!
Chúng Ta Là Con Của God!”

Tại sao Chân Lý Cội Nguồn Của God giải quyết vấn đề phân biệt đối xử một
cách sâu sắc?
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Bây giờ, giống như Chân Lý Sắc Đẹp Của God, chúng ta hãy cố gắng chống
lại sự thật đó và bạn sẽ hiểu tại sao Chân Lý Cội Nguồn lại có một sức mạnh tối
thượng trong nó:
 Với con mắt định kiến, những kẻ xấu nhìn vào vẻ bên ngoài của bạn
(đặc biệt là màu da và các đặc điểm sắc vóc khác của bạn), sau đó
nghĩ và gọi bạn là "dân da đen" hoặc “dân da trắng”, hay “dân da
vàng”, v.v., một cách thiếu tôn trọng và đối xử ác với bạn (Thật không
may, có nhiều người trên thế giới cũng coi màu da cội nguồn của họ là
'xấu xí' (vì những định kiến xấu – những định kiến về sắc đẹp) và cảm
thấy tồi tệ về nguồn gốc/chủng tộc của họ. Họ đang làm tổn thương
chính mình và những người khác có cùng màu da và nguồn cội với
họ)
 Điều đó cũng có nghĩa là họ, kẻ xấu, suy nghĩ và hành động như thể
"Họ là kẻ trên hoặc có điều gì đó vượt trội hơn, còn Bạn là kẻ dưới cơ
hay có điều gì đó thấp kém hơn họ". Nghĩ về bạn, gọi bạn hoặc đối xử
với bạn như thế có nghĩa là họ đang nghĩ, gọi và đối xử với God của
bạn điều tương tự. Hãy nhớ rằng: Bạn là con của God!
Vì vậy, nếu những kẻ xấu (hoặc chính bạn) nghĩ, gọi và đối xử ác với bạn (và
những người khác) chỉ vì bạn hoặc người khác có màu da/chủng tộc/giới
tính/…khác, điều này có nghĩa là chính họ hoặc chính bạn đang chống lại God! Tại
sao?
Hãy thử nghĩ điều này: nếu bạn là một người cha hoặc một người người mẹ
có tình yêu sâu sắc với con bạn, bạn thấy kẻ xấu gọi con bạn bằng những từ độc ác
(ví dụ như từ 'N*' khi gọi những người có làn da đen) và cư xử kỳ thị với con bạn
một cách vô nhân, bạn sẽ cảm thấy sâu sắc rằng họ đang chống đối chính bạn, đúng
không?

68

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

Một điều quan trọng tôi muốn nói, nếu những người xấu hoặc chính bạn
nghĩ, gọi hoặc đối xử với bạn hoặc người khác như vậy, điều này có nghĩa là họ
hoặc chính bạn đang hoàn toàn chống lại God; Chúng Ta Là Con Của God và
không có sự phân biệt đối xử nào về màu da, chủng tộc, quốc gia, giới tình,
v.v…giữa chúng ta cả! Nếu có một sự phân biệt đối xử giữa chúng ta, thì đó chỉ có
thể duy nhất là một điều (sau khi hoàn thành đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết
điều đó là gì).
Sự khác biệt về chủng tộc, màu da, giới tính, v.v ... là vô nghĩa
khi chúng ta là con của God (Chúa Ba Ngôi-Jesus/Đức Phật/Thần
Shiva/Đấng Allah hoặc các Đấng Tối Cao khác)! Sức mạnh tối thượng
đó sẽ xóa bỏ sự bất công sâu sắc.
-Khương Đạt Long-

Sắc đẹp không phụ thuộc vào cái bên ngoài: mỹ phẩm, trang điểm, trang
phục hoành tráng cầu kỳ, trang sức, phẫu thuật thẩm mỹ, cân nặng, giới tính, học
vấn, tài chính, v.v...Sắc đẹp thậm chí không phụ thuộc vào đường nét khuôn mặt,
hình dáng cơ thể và dĩ nhiên, màu da chắc chắn không quyết định nên vẻ đẹp và giá
trị con người bạn.

BẢY LẦN, BẢY BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN XUẤT HIỆN TRÊN THẾ
GIỚI VÀ SỰ THẬT KINH NGẠC ĐẰNG SAU CHÚNG!
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Ít Nhất Là 7 Lần, Lịch Sử Nhân Loại, Các Sự Kiện Diễn Ra Trên Thế Giới
Và Cuộc Sống Thực Tế Đã Tự Động Chứng Minh Những Lời Nói Và Lời Khẳng
Định Của Tôi Đúng Đắn Và Chân Thực (Sau Khi Tôi Đã Công Bố Các Giải Pháp
Tới Mọi Người Kể Từ Tháng 12 Năm 2015)!
Các sự kiện lớn trên thế giới đã lần lượt diễn ra chính xác như những gì tôi
đã khẳng định trước đó!
Bạn có nghĩ những kẻ phân biệt chủng tộc là con của God? Nếu một người
nghĩ hoặc nói rằng “Tôi là con/người của God. Anh ta/cô ta (một ai đó) cũng là
con/người của God, nhưng chủng tộc của tôi, đất nước hay dân của tôi tiến bộ hơn,
trình độ học vấn của tôi cao hơn, điều kiện tài chính của tôi tốt hơn, v.v…” hay “Tôi
đã làm hay tạo ra (nhiều thứ) tốt hơn họ”, liệu sự phân biệt đối xử hay sự kỳ thị có
được coi là một sự thật/một chân lý (một lẽ tự nhiên của cuộc sống) không?
Tôi chỉ trả lời: Hỏi Thượng Đế của bạn về điều đó và đơn giản hơn, hãy cố
gắng hỏi những người xung quanh bạn về điều đó. Nếu bạn phân biệt đối xử với
người khác (vì định kiến), đối xử với họ dựa trên sự kỳ thị và bạn coi đó là một
chân lý, thì thế giới (mọi người và God) sẽ tự động phân biệt đối xử chống lại bạn
bởi chính ‘chân lý’ (anxiom)*3 riêng của chính bạn.
Vào năm 2016, tôi đã đọc một bài báo trực tuyến viết về một nhà lãnh đạo
quốc gia, người đã sử dụng những lời nói phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính
trong các chiến dịch tranh cử tổng thống của mình để thu hút cử tri và truyền thông
nhiều nhất có thể. Bài báo phân tích rằng đó là chiến lược của ông ta dựa trên sự
phân biệt đối xử tàn nhẫn. Nó cũng nói với độc giả rằng một chiến lược khác mà
nhà lãnh đạo đang sử dụng sau khi đạt được mục tiêu của mình. Bài báo đó mang
đến cho tôi một số suy nghĩ về hành vi phi đạo đức trong kinh doanh.
3

Thay vì viết từ “axiom” (hay truth: chân lý), tôi vẫn viết và giữ nguyên từ “anxiom” trong các lời
khẳng định của mình (bên bản tiếng Anh). Vui lòng đọc Phụ lục 1 hoặc click chuột phải vào link
sau đây để đọc giải thích đặc biệt của tôi: https://khuongdatlong.com/God-anxiom-day/letter-20january-2017.php
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Trong khi những đứa con/người của God luôn cố gắng chống lại sự phân biệt
đối xử, thì những kẻ xấu, người chống lại God và là kẻ thù của God (và kẻ thù của
cả con người nữa) luôn cố gắng ‘khuếch đại’ nó (sự phân biệt/kỳ thị) trực tiếp hoặc
gián tiếp, ồn ào hoặc trong âm thầm lặng lẽ.
Những kẻ xấu này thậm chí còn sử dụng các chiến lược bẩn thỉu dựa trên
một số loại phân biệt đối xử nhất định (nó cũng được coi là chiến dịch hoặc chiến
lược tiếp thị bẩn thỉu thời nay) để đạt được tham vọng xấu xa của họ.
 Ví dụ: một công ty (hoặc một doanh nhân) trước tiên sử dụng các
bài phát biểu hoặc các quảng cáo phân biệt chủng tộc để thu hút
nhiều khách hàng hơn, thậm chí là thu hút các phương tiện truyền
thông công cộng. Công ty đó biết rằng nhiều người trong số họ (các
khách hàng và/hoặc các phương tiện truyền thông) sẽ đứng lên đấu
tranh chống lại những bài phát biểu hay các quảng cáo mang tính
thù địch hay phân biệt chủng tộc đó (bằng cách lên án, phàn nàn,
phản đối,v.v…) và chống lại sự phân biệt đối xử. Tuy nhiên, công
ty/người doanh nhân đó cũng biết rằng điều đó sẽ giúp cho họ có và
giữ được sự chú ý của truyền thông và vô số khách hàng.
 Ngay cả sau khi công ty đó đạt được những mục tiêu của mình, nó
có thể sử dụng một chiến lược mới hoàn toàn ngược lại. Tại thời
điểm này, công ty/doanh nhân này sẽ sử dụng các bài phát biểu hay
các quảng cáo mới đối ngược với các bài phát biểu/quảng cáo đã
được sử dụng vào thời điểm trước đó để lấy lại sự hài lòng/sự ủng
hộ của khách hàng.
 Nếu công ty hoặc người doanh nhân đó không sử dụng chiến lược
hoàn toàn ngược lại, họ có thể sử dụng một số loại chiến lược để cố
gắng lấy lòng mọi người và các phương tiện truyền thông công
cộng.
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 Mục đích của công ty/doanh nhân phi đạo đức này là nhận được sự
ủng hộ (từ mọi người và phương tiện truyền thông) càng nhiều càng
tốt và đạt được nhiều mục tiêu nhất có thể.
Một số cuốn sách kinh doanh hoặc tiếp thị có thể chỉ cho bạn một số cách
‘bẩn’ mà kẻ xấu có thể sử dụng để có được thứ họ muốn.
Tuy nhiên, thế giới biết rằng: Sử dụng các chiến dịch hoặc chiến lược tiếp thị
bẩn thỉu dựa trên sự phân biệt đối xử là Chống Lại Loài Người và nó hoàn toàn là
kẻ thù của Con người. Chắc chắn, đó cũng là Sự Chống lại God và là kẻ thù của
God, bất kể tham vọng của họ là gì.

Nhiều người sẽ hỏi: “Sau khi đạt được điều họ muốn, thậm chí ngay cả khi
họ làm điều ngược lại (chẳng hạn như họ bắt đầu lên án sự kỳ thị hoặc thậm chí kêu
gọi mọi người ngăn chặn sự phân biệt đối xử cái mà họ đã từng sử dụng để đạt được
mục đích của mình), vậy họ có vô tội không và chúng ta sẽ ủng hộ công ty/doanh
nhân đó trở lại?
Vậy, những tổn thương/chấn thương của những người bị chính công ty hay
kẻ làm kinh doanh đó phân biệt đối xử thì sao? Chúng ta vẫn sẽ ủng hộ công
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ty/doanh nhân này trong khi những tổn thương và hận thù tạo ra bởi sự kỳ thị của họ
vẫn còn đó?
Nhiều người có thể nhận ra rằng thương gia hay công ty bất lương này chỉ
đang cố gắng lấy lòng khách hàng và truyền thông để rồi trục lợi và có thêm những
điều quái ác.
Lịch sử nhân loại chứng minh rằng kẻ xấu phải trả giá đắt cho những hành
động nhẫn tâm của họ cho đến khi họ không còn gì để trả!

BẢY LẦN, BẢY BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA
NGƯỜI “TỐT”
Ít nhất đã có hơn 5 triệu người4 trên khắp thế giới (sự kiện thứ nhất), hơn 1.8
triệu chữ ký thỉnh nguyện (sự kiện thứ hai) và các sự kiện có thật khác diễn ra trên
thế giới đã tự động chứng minh những lời nói và lời khẳng định của tôi (được ghi
trong phiên bản cũ của ebook này có tên “How To Reach The Highest Peak of
Human Beauty? Win Immediately!”5 cách đây đã lâu) là đúng đắn và chân thật!
Những gì tôi đã viết và các giải pháp được cung cấp bên trong cuốn sách
ebook đó đã trở nên quá Thật.

4

Xem những thống kê (về sự kiện Women’s march và Chữ ký thỉnh nguyện ở Anh) xuất hiện trên
internet từ ngày 21-30 tháng giêng 2017. Nguồn: https://www.womensmarch.com/
5
Link để tải phiên bản ebook cũ: http://khuongdatlong.com/Gods-Power-Win-Immediately-ByKhuong-Dat-Long-16th-update.pdf
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Vậy, tôi đã khẳng định một cách mạnh mẽ những gì trong quá khứ để rồi sau
đó, các sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới đã minh chứng/cho thấy chúng ra
sao?
Chỉ trong vòng hai ngày (từ ngày 21 tháng 1 năm 2017 đến ngày 23 tháng 1
năm 2017), hơn 5 Triệu Người Trên Toàn Thế Giới đã chứng minh lời khẳng định
sau của tôi một cách mạnh mẽ!
Nếu bạn phân biệt đối xử với người khác (vì định kiến), đối xử với
họ dựa trên sự kỳ thị và bạn coi đó là một chân lý, thì thế giới (mọi
người và God) sẽ tự động phân biệt đối xử chống lại bạn bởi chính
‘chân lý’ (anxiom)*6 riêng của chính bạn.
(Khương Đạt Long)

Tôi đã cung cấp giải pháp cho vấn đề phân biệt đối xử này và viết những
dòng màu đỏ (viết trong ebook cũ) vào tháng 6 năm 20167 và từ tháng 11 năm 2016
đến tháng 2 năm 2017, tất cả chúng ta đều thấy nó xảy ra chính xác (như những gì
tôi đã khẳng định ở trên) ở Hoa Kỳ với các sự kiện đặc biệt (biểu tình, ẩu đả, phản
đối hoặc tẩy chay).

6

Thay vì viết từ “axiom” (hay truth:chân lý), tôi vẫn viết và giữ nguyên từ “anxiom” trong các lời
khẳng định của mình (bên bản tiếng Anh). Vui lòng đọc Phụ lục 1 hoặc click chuột phải vào link
sau đây để đọc giải thích đặc biệt của tôi: https://khuongdatlong.com/God-anxiom-day/letter-20january-2017.php
7
Lời trích dẫn này được viết trong bản cập nhât lần thứ hai của ebook cũ:
http://khuongdatlong.com/download/ebook-versions.php
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Bạn có biết về Cuộc diễu hành phụ nữ vào năm 2017 (2017 Women’s
March)8 với, ít nhất, hơn 5 triệu người biểu tình9 đã diễu hành trên khắp thế giới
(hơn 80 quốc gia) 10!?

Women’s March với hơn 1 triệu người biểu tình ở Washington, D.C.

Women’s March ở London

Lịch sử con người và thế giới, ít nhất hai lần, đã minh chứng những lời
khẳng định của tôi là Thật! Những bằng chứng lịch sử quan trọng đó đã tự động
xuất hiện trong vòng chưa đầy 10 ngày!
8

(Theo Wiki: Sự kiện 2017 Women's Marches là một loạt các cuộc biểu tình chính trị đang diễn ra
tại các thành phố trên thế giới kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2017, để bảo vệ quyền của phụ nữ và
một loạt các lý do khác bao gồm cải cách nhập cư và cải cách chăm sóc sức khỏe; bảo vệ môi
trường tự nhiên, quyền LGBTQ (về xu hướng tình dục); quyền của người Hồi giáo, công lý chủng
tộc và quyền của người lao động | Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Women%27s_March)
9 Những thống kê xuất hiện vào ngày 23 tháng 1 năm 2017. Nguồn: http://news.zing.vn/5-trieunguoi-bieu-tinh-phan-doi-trump-tren-toan-the-gioi-post715564.html
10 Những thống kê xuất hiện vào ngày 23 tháng 1 năm 2017. Nguồn:
http://q13fox.com/2017/01/21/photos-womens-marches-planned-in-u-s-and-80-countries/
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Các Bằng Chứng Hùng Hồn Tiếp Theo
Hãy nhấp chuột phải vào liên kết này để xem video thứ nhất 1 và bạn sẽ thấy
rõ bằng chứng thứ 2!
https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beauty-people/solvediscrimination-win-immediately.php

Video 1: Nghị viện Anh tranh luận về chuyến thăm nhà nước của Trump sau sự kiện 1,6
triệu chữ ký kiến nghị

Vậy, Tôi Đã Khẳng Định Điều Gì Vào Ngày 29 Tháng 4 Năm 2016 (Trong
Phiên Bản Cập Nhật Lần 211 Của Ebook Cũ)?

11

Bạn nên xem lại điều tôi đã nói và khẳng định ở trang 26 trong lần cập nhật lần 2 của phiên bản
ebook cũ tại đây: https://khuongdatlong.com/Gods-Power-Reach-The-Highest-Peak-of-HumanBeauty-Khuong-Dat-Long-2nd-update.pdf
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Điều tồi tệ nhất là, thực ra họ đang chống lại chính họ mặc dù
họ không nhận ra điều đó. Lý do? Cư xử không tử tế hoặc thậm chí
tàn nhẫn với mọi người (vì những định kiến của họ) cho thấy họ đã
“tự nguyện cho phép” những người khác làm điều tương tự.
(Khương Đạt Long)

Trong video, bạn sẽ thấy Nghị viện Anh tranh luận về chuyến thăm nhà
nước của Trump sau khi có 1.6 triệu chữ ký kiến nghị12 (cấm Donald Trump thăm
nước Anh). Bản kiến nghị kêu gọi Trump bị cấm ở Anh13. Nó xuất hiện sau khi vị
tổng thống Hoa Kỳ “đã kích động sự phẫn nộ trên toàn cầu bằng cách cấm du khách
đến từ bảy quốc gia chủ yếu là Hồi giáo ở Trung Đông và Châu Phi”
(express.co.uk) 14
Cả hai bằng chứng lịch sử tốt nhất đều xuất hiện từ ngày 21 đến 30 tháng 1
năm 2017, chưa đầy 10 ngày!
Tôi đã đưa ra Giải pháp (cho vấn đề phân biệt đối xử) vào tháng 4 năm
2016 và những gì tôi khẳng định trong cuốn ebook cũ đã xảy ra ở Hoa Kỳ một
cách chính xác!

Bây giờ, bằng chứng quan trọng thứ ba là gì? Bạn chỉ cần xem tin tức sau
đây:

12

Con số đã vượt hơn 1.8 triệu chữ ký (vào ngày 7 tháng 2 năm 2017). Nguồn:
https://petition.parliament.uk/petitions/171928
13
Nguồn: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/30/anti-trump-petition-to-prevent-ukstate-visit-passes-1m-signatures
14 Nguồn: http://www.express.co.uk/news/politics/760795/petition-ban-Donald-Trump-UK-couldpetition-stop-state-visit-US-President-Britain
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Video 4: Một người đàn ông Florida, người đã muốn "đuổi người Ả Rập ra khỏi đất nước
chúng ta", đã cố đốt cháy một cửa hàng vì nghĩ rằng chủ sở hữu của nó là người Hồi giáo15

Video 5: FBI – Cục Điều tra Liên bang FBI tham gia điều tra vụ bắn người đàn ông Sikh ở
ngoại ô Seattle, người nói rằng tay súng đã bảo anh ta 'cút khỏi đất nước chúng tao’.16

Cảnh sát trưởng, trong video số 5, đã nói rằng “Nghĩ đến việc này có thể xảy
ra trong cộng đồng của chúng ta là điều rất ngạc nhiên và cực kỳ thất vọng”. Tuy
nhiên, rất nhiều người ở đây đang đọc cuốn sách điện tử này và các phiên bản cũ

15

Xem video số 4 tại đây: https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beautypeople/solve-discrimination-win-immediately.php (Nguồn:
https://www.facebook.com/cnn/videos/10156227618116509/)
16 Xem video số 5 tại đây: https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beautypeople/solve-discrimination-win-immediately.php (Nguồn: https://www.faceebook.com/ABCNews/videos/10155475325253812/)
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của tôi thì lại KHÔNG “rất ngạc nhiên” chút nào bởi chính tôi đã khẳng định nó
(các hậu quả) 17 vào tháng 1 năm 2017.
Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của
chúng, sẽ có rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả
nặng nề từ sự im lặng, bỏ rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải
trả nặng hơn mà những người đã biết làm gì và làm thế nào lại không
làm sẽ phải trả.
(Lời Khẳng định của tôi trong bản cập nhật thứ tư của phiên bản ebook cũ vào
ngày 20 tháng 1 năm 2017)

Và tôi cũng đã nói trong cuốn sách đó rằng: “Mọi người càng nhanh biết về
Các Chân Lý Vĩ Đại Nhất Của God (Chân Lý Sắc Đẹp Và Cội Nguồn), họ càng
nhanh có sức mạnh để chiến thắng cái xấu và họ càng nhanh có cuộc sống bình
yên và hạnh phúc. Tất nhiên, họ có ít nỗi đau/tổn thương nhất!

Cái Gì Đến Sẽ Đến
Một cách liên tục, lời tôi khẳng định sau đây18 trở thành Sự thật.

17

Hãy bấm chuột phải để tải bản cập nhật lần 5 phiên bản ebook cũ của tôi tại đây và kiểm tra
những gì tôi khẳng định ở trang 46: https://khuongdatlong.com/Gods-Power-Reach-The-HighestPeak-of-Human-Beauty-Khuong-Dat-Long-5TH-UPDATE.pdf
18
Tôi đã viết điều này trong bản cập nhật lần 8 của phiên bản cũ “How To Reach The Highest
Peak of Human Beauty? Win Immediately!” vào ngày 19 tháng 3 năm 2017
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“Nếu bạn không làm gì, thời gian càng trôi qua, những vấn đề và các hậu quả
của chúng gây ra sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. Do đó, việc giải quyết các vấn đề sẽ trở
nên càng phức tạp hơn và bạn chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt hơn!”
Mọi người giờ đang nhìn thấy và nhận thức sâu sắc về điều đó. Nếu mọi
người, chính phủ và tổng thống Hoa Kỳ thực sự (muốn) phớt lờ hoặc cố gắng quên
Sự thật nêu trên, mọi người sẽ phải chứng kiến những hậu quả còn tồi tệ hơn so với
những gì xảy ra ở Charlottesville, Virginia (được gọi là cuộc biểu tình
Charlottesville19) từ ngày 11-12 tháng 8, 2017.

(Cuộc biểu tình ngày 11-12 tháng 8, liên quan vấn đề người da trắng thượng đẳng (white
supremacy), đã được tổ chức để phản đối việc loại bỏ bức tượng Robert E. Lee)

Nó Đã Trở Thành Sự Thật: Cái ‘Giá’ Mà Người ‘Tốt’ Đã Phải Trả (Bằng
Chứng Thứ 6)
Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018 (Lần đầu tiên tổ chức sự kiện Ngày Chân Lý
Của God – God Anxiom’s Day), tôi đã đăng tải Bản đầu tiên của sách điện tử
(ebook) “God’s 7 Beauty Commandments: The Ultimate Power”20 (dịch - 7 Điều

19

Đọc thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Unite_the_Right_rally
Tải ebook (tiếng Anh) tại đây và xem điều tôi nói: https://khuongdatlong.com/God-7-BeautyCommandments-Khuong-Dat-Long-1st-Release.pdf
20
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Răn Sắc Đẹp Của God: Sức Mạnh Sau Cùng) và trong ebook đó tôi đã hỏi độc giả
và viết câu hỏi này ở trang 35:
Có phải đã đến lúc những người ‘tốt’ phải trả ‘giá’ như tôi đã khẳng định
một cách mạnh mẽ trước đây?
Tôi cũng đã viết: “Câu hỏi trên sẽ được trả lời bởi người ‘tốt’ trong tương lai
gần.”
Vào thời điểm đó, tôi đã đề cập đến câu trả lời đầu tiên và nói rằng “mọi
người đều có thể thấy rằng câu trả lời chính xác đến từ một trong những công ty lớn
nhất trên thế giới: Google.” 21
Trở lại quá khứ, vào tháng 12 năm 2016, tôi đã liên hệ với nhiều người và
các công ty lớn (đặc biệt là ở Mỹ và Google là một trong số họ) và đã đề nghị họ sử
dụng tiếng nói của họ, (những) công cụ của họ để làm cho mọi người “biết cách đối
phó với các vấn đề và sống mạnh mẽ, hạnh phúc” (trích dẫn nguyên văn từ email tôi
gửi cho họ) trước khi tôi viết lời khẳng định sau vào tháng 1 năm 2017:
Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của
chúng, sẽ có rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả
nặng nề từ sự im lặng, bỏ rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải
trả nặng hơn mà những người đã biết làm gì và làm thế nào lại không
làm sẽ phải trả.

Họ đã đáp lại gì với sự đề nghị của tôi?

21

Tải ebook (tiếng Anh) tại đây và xem điều tôi nói: https://khuongdatlong.com/God-7-BeautyCommandments-Khuong-Dat-Long-1st-Release.pdf
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Thế giới và cuộc sống thực tế đã bắt đầu cho thấy Sự thật và đã chứng minh
lời nói của tôi, những lời khẳng định của tôi là chân thực và chính xác.

Bằng Chứng Thứ Sáu
Ở Việt Nam nơi tôi đang sống và làm việc, tôi đã nhận ra và chứng kiến
những lời khẳng định của mình đã trở thành sự thật khi đọc các tin tức thế giới:
 “Nhiều công ty khác đang kéo bỏ quảng cáo của họ khỏi
YouTube vì Google không thể đảm bảo quảng cáo của họ sẽ không
xuất hiện bên cạnh các nội dung thù địch và mang tính công kích”22 và
“AT&T và Verizon hôm nay đã gia nhập vào danh sách dày thêm gồm
các công ty ở cả Mỹ và Châu Âu là những người đã kéo bỏ các quảng
cáo khỏi YouTube và hàng triệu trang web hợp tác với Google. Lý do
xuất phát từ việc nhiều khả năng các quảng cáo của các thương hiệu lớn
xuất hiện bên cạnh các video và nội dung khác có chứa ngôn từ kích
động thù địch, bao gồm chủ nghĩa dân tộc da trắng, phân biệt giới tính
và kỳ thị đồng tính cùng với các nội dung, các video và các trang web
được tạo ra và thiết kế nhằm mục đích quảng bá khủng bố.” 23
 “Xét về hình ảnh thương hiệu, năm 2017 cũng là năm tồi tệ
nhất mà YouTube trải qua. Sự việc bắt đầu với sự sụp đổ của ngôi sao
lớn nhất của nó, PewDiePie. Sau báo cáo của Wall Street Journal về
việc anh ta sử dụng hình ảnh Đức quốc xã và giễu hài chống Do Thái,
người tạo blog video Thụy Điển này đã mất mối giao dịch với Disney
và YouTube đã hủy bỏ loạt phim gốc của anh ta. Chỉ một tháng sau, các
22

Nguồn: https://www.theverge.com/2017/3/24/15053990/google-youtube-advertising-boycott-hatespeech
23
Nguồn: https://www.theverge.com/2017/3/22/15029214/att-verizon-google-youtube-pull-adsboycott-hate-speech
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thương hiệu lớn đã đe dọa tẩy chay YouTube sau khi biết rằng quảng
cáo của họ đã được phát cùng các video gây sự kích động và phân biệt
chủng tộc.”24
Rõ ràng, cái ‘giá’ mà Google phải trả không chỉ là hình ảnh thương hiệu của
mình. Đã đến lúc bạn và mọi người thấy được cái ‘giá’ – đó là sự thiệt hại về tài
chính (tiền thật). “Nếu Google không thể thu hút các nhà quảng cáo quay trở lại,
điều đó có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la doanh thu. Mặc dù vậy, hầu hết
các nhà phân tích nghi ngờ việc mọi người tẩy chay quảng cáo sẽ làm tổn thương
nghiêm trọng đến công ty mẹ của Google, Alphabet Inc.”25 Chicago Tribune cho
hay. Tất nhiên, cái ‘giá’ sẽ trở nên nặng nề hơn nếu Google không làm gì hoặc bỏ
qua các vấn đề.
Bây giờ tôi có câu hỏi cho bạn: Điều gì xảy ra nếu một bệnh nhân ung thư
không muốn điều trị? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy/cô ấy biết rõ căn bệnh của mình
cũng như giải pháp điều trị tốt nhưng lại không làm gì, phớt lờ hoặc cố gắng quên
lãng nó?
Khi sự việc đã muộn, anh ấy/cô ấy không thể cứu nguy tình huống (mặc dù
chính họ và các bác sĩ đã cố gắng hết sức). Khi sự việc đã muộn, có những thứ
không thể cứu hay chữa được.
Hãy nhìn vào Google, một trong những công ty lớn nhất. Họ đang phải trả
'giá' đắt. Thiệt hại không hề nhỏ. Bạn có biết điều đó không? Nếu họ cho mọi người
biết về cách giải quyết sự phân biệt đối xử như tôi đã đề xuất, họ có thể tránh được
các thiệt hại đó hoặc ít nhất họ có thể cho những kẻ xấu biết về giá trị cốt lõi của họ

24

Nguồn: www.theverge.com/2017/12/22/16805410/youtube-business-scandals-best-worst-year

25

Source: http://www.chicagotribune.com/bluesky/technology/ct-google-youtube-adboycott-20170324-story.html
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và hậu quả “Xét về hình ảnh thương hiệu, năm 2017 cũng là năm tồi tệ nhất mà
YouTube trải qua” đã không xảy ra.
Khi người tốt không (muốn) sử dụng các công cụ của họ (ví dụ: công cụ của
Google là công cụ tìm kiếm và Youtube) để chống lại và giải quyết các vấn đề phân
biệt đối xử thì kẻ xấu sẽ sử dụng các công cụ của họ để "khuếch đại" những điều
xấu. Thế giới đã chứng minh điều đó đúng như bạn thấy.
Chưa hết.
Google không phải là công ty duy nhất phải trả giá vì bỏ qua lời nói của tôi.
Năm 2018, Facebook và Twitter là hai gã khổng lồ phải đối mặt với những
khủng hoảng lớn, đặc biệt là Facebook.
Hãy đọc các thư của tôi viết cho họ, đặc biệt là thư thứ 4 và bạn sẽ thấy được
những nỗi đau và tổn thất họ đã nếm trải vì đã bỏ qua những lời khẳng định của tôi.
(Liên

kết

để

đọc

tại

đây:

https://khuongdatlong.com/solutions-for-

USA/parting-the-ocean-of-inif/4-do-giants-wanna-use-rescuing-wings.php)
Nếu Google, Facebook, Twitter, ba trong số những công ty lớn nhất, đã phải
trả giá, vậy những người khác thì sao?
Những người ‘tốt’, người vẫn muốn giữ ‘im lặng’, thực hiện những hành
động yếu ớt và phớt lờ những hành động xấu xa sẽ tiếp tục trả ‘những cái giá nặng
hơn’
Hay rồi cuối cùng họ thực sự sẽ biến thành kẻ xấu?
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Hãy nhìn vào những gì đã và đang xảy ra trong thực tế và cách mà sự thật
vận hành!

Bây giờ tôi phải lặp lại các điểm chính và quan trọng của giải pháp:
“Con mắt định kiến” là thủ phạm chính khiến cho vấn đề sắc đẹp và đặc biệt
là vấn đề phân biệt đối xử ngày càng tồi tệ hơn. Chỉ với Bảy Điều Răn Sắc Đẹp Của
God, chúng ta mới có đủ sức mạnh để "chọc thủng” con mắt định kiến này, “làm
mù” chúng và xóa bỏ sự phân biệt đối xử.

VI. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân
Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
VII. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.
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"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Bạn Là Con Của God
Tôi Cũng Vậy!
Chúng Ta Là Con Của God!”

Vì vậy, nếu kẻ xấu hoặc chính bạn nghĩ, gọi và đối xử ác với những người
khác hoặc với bạn chỉ vì màu da/chủng tộc/giới tính/v.v…khác của bạn hoặc của
người khác, điều này có nghĩa là chính họ hoặc bạn đang chống lại God!
Nếu bạn phân biệt đối xử với người khác (vì định kiến), đối xử với
họ dựa trên sự kỳ thị và bạn coi đó là một chân lý, thì thế giới (mọi
người và God) sẽ tự động phân biệt đối xử chống lại bạn bởi chính
‘chân lý’ (anxiom)* riêng của chính bạn.
(Khương Đạt Long)

Điều tồi tệ nhất là, thực ra họ đang chống lại chính họ mặc dù
họ không nhận ra điều đó. Lý do? Cư xử không tử tế hoặc thậm chí
tàn nhẫn với mọi người (vì những định kiến của họ) cho thấy họ đã
“tự nguyện cho phép” những người khác làm điều tương tự.
(Khương Đạt Long)

Và đừng bao giờ quên rằng:
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Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của
chúng, sẽ có rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả
nặng nề từ sự im lặng, bỏ rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải
trả nặng hơn mà những người đã biết làm gì và làm thế nào lại không
làm sẽ phải trả.
Và cũng không nên quên những gì tôi đã khẳng định nhiều lần (trong ebook
phiên bản cũ của tôi): “Nếu bạn không làm gì, thời gian càng trôi qua, những vấn
đề và các hậu quả của chúng gây ra sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. Do đó, việc giải
quyết các vấn đề sẽ trở nên càng phức tạp hơn và bạn chắc chắn sẽ phải trả cái giá
đắt hơn!”
Bạn đẹp và tài năng dù da của bạn màu gì, hoặc bất kể quốc tịch/chủng
tộc/giới tính/v.v…của bạn ra sao. Hãy nhớ rằng, màu da thật của bạn có thể ‘nói’
cho mọi người biết về nguồn gốc của bạn (nguồn cội). Bạn có yêu nguồn cội riêng
của mình? Nhiều người nhận ra rằng một người có con mắt định kiến sẽ cảm thấy tệ
về màu da tự nhiên của họ và họ sẽ cố gắng thay đổi màu da thật của mình để trông
không xấu xí vì định kiến sắc đẹp của xã hội.
Với 7 Điều Răn Sắc Đẹp - Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng và Nguồn Cội Của
God - một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng việc thay đổi màu da của mình (để trông
đẹp hơn vì những định kiến) là quá vô nghĩa.
Chúng ta có những nguồn gốc (sinh học) khác nhau, nhưng chúng ta có cùng
một Cội, điều là cực kỳ thiêng liêng, và nguồn cội thiêng liêng đó chính là câu trả
lời (giải pháp) sau cùng cho vấn đề hóc búa đó.
Cuối cùng, bạn đã có câu trả lời:
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Nếu chúng ta muốn giải quyết Sự Phân Biệt Đối Xử/Kỳ Thị (dựa
trên màu da/chủng tộc/giới tính/v.v…),
Chúng ta phải đi tìm một thứ tối cao cái thực sự xóa bỏ sự bất
công sâu sắc.
Đó Chính Là Sức Mạnh Của God: CHÂN LÝ SẮC ĐẸP, TÀI
NĂNG VÀ NGUỒN CỘI CỦA GOD
(7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God)

LÀM THẾ NÀO MỘT NGƯỜI VÔ THẦN CÓ THỂ ÁP DỤNG 7 ĐIỀU TỐI
TRỌNG CỦA GOD, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ CHẠM ĐẾN ĐỈNH CAO
NHẤT CỦA SẮC ĐẸP & TÀI NĂNG CON NGƯỜI?
Làm thế nào những người vô thần có thể giải quyết các vấn đề sắc đẹp, tài
năng nghiêm trọng nhất và đối phó với sự kỳ thị hay phân biệt đối xử vô nhân trong
khi họ không có Thượng Đế để dựa vào?
CÂU HỎI QUAN TRỌNG: Bạn có câu hỏi nào giống như những câu hỏi
dưới đây khi đọc quyển ebook này không?
 "Làm thế nào tôi có thể chạm đến đỉnh Sắc đẹp và Tài năng cao nhất
của con người nếu tôi không phải là người theo đạo Tin Lành/Công
giáo hay là người có liên quan đến tôn giáo hoặc nếu tôi là người vô
thần?" hoặc là “Giải pháp trong cuốn sách này chỉ dành cho người
theo đạo Cơ-đốc và Công giáo, phải không!?”
 “Tôi sẽ phải theo Thiên Chúa Ba Ngôi-Giêsu hay một God nào đó để
nhận được những lợi ích tốt?”
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 “Làm gì nếu những người không tôn sùng bất kỳ nhóm tôn giáo nào
hoặc thậm chí những người có God vẫn có sự phân biệt đối xử dựa
trên màu da/các yếu tố khác và vẫn cư xử tồi tệ với người khác?”
 “Làm thế nào tôi (một người vô thần) có thể sử dụng Chân Lý Cội
Nguồn của God (để đối phó với vấn đề kỳ thị) nếu Chân Lý/Sự Thật
đó chỉ dành cho người của God?”
 "Có nhiều người không tin vào sự tồn tại của Chúa. Làm thế nào anh
(Khương Đạt Long) có thể kết luận rằng họ chống lại Chúa người mà
họ tin không tồn tại!?”; “Có phải những người Cơ-đốc giáo hay
người Công giáo là những người duy nhất có thể chạm đến đỉnh cao
đó? Còn những người thuộc các tôn giáo khác thì sao?"
 "Họ, người Công giáo/Cơ-đốc giáo, thì cực kỳ đẹp và tài vì có 7
Điều Răn Sắc Đẹp của họ. Còn những người khác thì sao?"
 “7 Điều Răn Mới (7 Điều Răn Sắc Đẹp của God) chỉ dành cho những
người có niềm tin tôn giáo (nói chung) và người Cơ-đốc/Công giáo
(nói riêng), phải không?”
 “Tôi có một tôn giáo khác. Nếu tôi tuân theo và thực hiện những
điều răn đó để trở nên cực kỳ tài năng và đẹp (hoặc giải quyết sự
phân biệt đối xử/kỳ thị), có phải tôi sẽ phải theo Chúa Ba Ngôi Chúa Giê-su người không phải là God của tôi?”;
 v.v…

Trước tiên, bạn nên xem lại giải pháp một lần nữa:

1. Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài
Năng Và Sắc Đẹp Của Mình.
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2. Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và Tài
Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến Khi
Bạn Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao Giờ
Chấp Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.
3. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn
Thế Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá
Của Bạn Một Cách Cẩn Thận.
4. Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
5. Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con
Người Bạn.
6. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
7. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.

Nhiều người nhận ra rằng những điều quan trọng trên không chỉ dành cho
những người có đạo. Để dễ dàng hơn cho bạn hiểu, tôi có một câu hỏi cho bạn, đặc
biệt là đối với những người vô thần:
Bạn có biết về Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã trao cho Mô-sê (Moses)
trên núi Sinai được coi là nguyên tắc ứng xử đạo đức cho loài người không? Bạn có
nghĩ rằng những điều răn đó chỉ dành cho người Cơ-đốc giáo và chỉ người Cơđốc giáo là những người tuân giữ và làm theo những điều tối trọng đó để sống?
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“…
Thảo Kính Cha Mẹ
Chớ Giết Người
Chớ Làm Sự Dâm Dục
Chớ Lấy Của Người
Chớ Làm Chứng Dối
Chớ Tham Của Người”
(trích từ 10 Điều Răn của Thiên Chúa) 26

Có rất nhiều điều răn của Thiên Chúa là những nguyên tắc ứng xử đạo đức
cho con người, không chỉ dành riêng cho người Kitô giáo/Công giáo. Điều tương tự
đối với 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God.
Và thêm gì nữa?

Tiết Lộ Một Sự Thật Vĩ Đại Về Kẻ Xấu, Người Phân Biệt Đối Xử Với Mọi
Người Và Cách Khôn Ngoan Nhất Để Đối Phó Với Sự Kỳ Thị
Ai đó có thể hỏi: “Những kẻ phân biệt chủng tộc, đặc biệt là những người vô
thần, vẫn kỳ thị người khác vì họ không có God, vì vậy họ không sợ hãi và không
có bất kỳ God nào để chống lại. Vậy làm thế nào chúng ta có thể ngăn họ cư xử xấu
với người khác?”
Trước tiên, bạn cần đọc lại những điều tôi đã giải thích ở trên (về những câu
hỏi quan trọng ở trên).

26

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments

91

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Sau đó, thật may mắn thay, chúng ta, kể cả người lớn và trẻ em có đạo, và
cả những người vô thần đang sống cùng nhau và bị ảnh hưởng bởi các hành vi đạo
đức chung, luật pháp và các mối quan hệ xã hội.
Hãy nhớ rằng, trong thế giới này {“hơn tám trên mười người có liên quan tới
một nhóm tôn giáo”, theo một nghiên cứu nhân khẩu học toàn diện mới của hơn 230
quốc gia và vùng lãnh thổ do Diễn đàn về Tôn giáo & Đời sống công cộng của
Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện”}27. “Có 5,8 tỷ người lớn và trẻ em có đạo trên
toàn cầu, chiếm 84% trong 6,9 tỷ dân toàn thế giới năm 2010”, theo các nhà phân
tích28.
Chính vì thế, chúng ta đang sống trong thế giới của God.
Tình cảm/Sự ảnh hưởng là một yếu tố quan trọng. Nếu họ cư xử ác với người
khác dựa trên sự kỳ thị (dựa trên màu da hoặc các yếu tố khác), họ chống đối không
chỉ God mà cả thế giới (những người xung quanh họ).
Những người không có niềm tin tôn giáo (không có God để tin tưởng và
trông cậy vào), nếu đối xử tệ hại với người khác, điều đó có nghĩa là họ vẫn chống
lại God. Tại sao? Họ không tin vào sự tồn tại của God, nhưng họ lại đang sống
cùng với “hơn tám trên mười người có liên quan tới một nhóm tôn giáo” (thế giới
của God) và như những gì tôi đã nói, họ đang “bị ảnh hưởng bởi các hành vi đạo
đức chung, luật pháp và các mối quan hệ xã hội”.
Nếu kẻ phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính là người vô thần hoặc chống
Chúa, chúng ta sẽ làm gì?

27

Nguồn: http://www.washingtontimes.com/blog/watercooler/2012/dec/23/84-percent-worldpopulation-has-faith-third-are-ch/
28
Nguồn: http://www.washingtontimes.com/blog/watercooler/2012/dec/23/84-percent-worldpopulation-has-faith-third-are-ch/
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Nhiều người nghĩ rằng những kẻ xấu, kẻ mà phân biệt đối xử với con người
và không tin vào sự tồn tại của God sẽ không sợ sự trừng phạt của God. Tuy nhiên,
Lịch sử/Thực Tế chứng minh rằng họ, những kẻ xấu (thậm chí là những nhà lãnh
đạo hay kẻ độc ác nhất), luôn luôn sợ hãi những hình phạt thực sự từ những đứa
con/người của God.
Lịch sử luôn chứng minh và cho chúng ta thấy rằng: “Thiện Luôn Thắng Ác”
và "Ác Giả Ác Báo"29. Những kẻ hoặc những nhà lãnh đạo độc ác nhất (trong lịch
sử) cuối cùng đã luôn phải trả giá đắt cho hành động của họ.
“Vậy, nếu kẻ xấu nghĩ rằng God/Thượng Đế không tồn tại
(trong khi chính họ đang sống trong thế giới của God), tại sao
họ lại luôn sợ hãi những hình phạt thực sự từ người của God và
cuối cùng phải trả giá đắt cho những hành động tàn ác của họ?”
-Khương Đạt Long-

Hãy nhớ rằng: người của God có thể là cảnh sát, luật sư, bác sĩ, nhà khoa
học, tổng thống, các chiến sĩ v.v…
Một lần nữa, điều tồi tệ nhất là, thực ra họ đang chống lại chính họ mặc dù
họ không nhận ra điều đó. Lý do? Cư xử không tử tế hoặc thậm chí tàn nhẫn với
mọi người (vì những định kiến của họ) cho thấy họ đã “tự nguyện cho phép” những
người khác làm điều tương tự. Kết quả là, họ, những kẻ xấu, cũng bị đối xử như
vậy (vì một vài loại kỳ thị nào đó) và phải trả giá đắt. Tất nhiên, đây là sự tác động
xấu. Mọi người thường nói: “Gieo Gió Gặt Bão”.
Vậy còn sự tác động tuyệt vời thì sao? Khi mọi người tôn trọng và đối xử tử
tế với nhau; Khi bạn sử dụng Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng Và Cội Nguồn Của God
29

Kẻ làm điều gì ác trước sau gì cũng bị quả báo
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và đôi mắt ‘bên trong’ (đôi mắt nhân đạo) để nhìn vào ai đó, họ sẽ làm điều tương
tự. Đó sẽ là một sự Tác Động/Ảnh Hưởng tuyệt vời. Do đó, 7 Điều Răn Sắc Đẹp
Của God (đặc biệt là điều thứ 6 và thứ 7) là câu trả lời quan trọng, là ‘chìa khóa
chính’ để giải quyết vấn đề tồi tệ nhất này.
Chúng ta cũng không quên kết hợp ‘chìa khóa chính’ đó với luật pháp, giáo
dục và các quan hệ xã hội (hoặc các yếu tố khác như chính sách, công nghệ, v.v.).
Miễn là bạn làm những điều tốt hay nhân đạo, chiến thắng và sức mạnh hoàn
toàn thuộc về bạn. Hơn nữa, các hành xử đạo đức không chỉ dành cho người Cơđốc/Công giáo như đã giải thích ở trên. Điều tương tự dành cho Bảy Điều Răn Sắc
Đẹp: Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng và Cội Nguồn Của God.
“Liệu những người vô thần có thể chạm đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp, tài
năng con người không?”
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Câu hỏi này sẽ phải được trả lời bởi chính họ, tất nhiên rồi!
Đối với tôi, cái đỉnh cao quý đó luôn dành cho những người biết “Hủy Diệt
‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và
Những Người Khác”, dành cho những người không để cho các định kiến kiểm soát
tâm trí và hành vi của họ…cho dù họ có hoặc không có đạo. Tuy nhiên, tôi thấy rõ
rằng những người không có Thượng Đế để tin cậy và dựa vào sẽ phải đối mặt với
một chướng ngại rất lớn. Một tấm gương soi sẽ ‘nói’ cho họ biết nó là gì. Đôi mắt
thực sự là một trong những trở ngại lớn nhất của họ.
 Ai có thể là một người đẹp và tài năng cả bên trong lẫn bên ngoài
nếu anh ấy hay cô ấy chấp nhận bản thân bất tài, xấu xí và nhìn
người khác (thậm chí là chính họ) với con mắt định kiến?
 Ai dám nói với God của họ rằng họ là con của God, trong khi chính
họ tạo ra sự bất công tồi tệ nhất?
Nếu Những Chân Lý Vĩ Đại Nhất Của God hay Bảy Điều Răn Sắc Đẹp Của
God (cũng như Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã trao cho Mô-sê) chỉ dành cho
hay chỉ được áp dụng bởi người Công giáo/Cơ-đốc giáo; nếu chỉ những người có
đạo mới có thể chạm đến đỉnh cao đó, thì điều đó sẽ tạo ra một sự bất công mới
thậm chí còn tồi tệ hơn: đó là sự phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo. Nếu vậy, 10
điều răn và 7 điều răn sắc đẹp sẽ không phải đến từ God.
Do đó, Chân Lý Sắc Đẹp và Cội Nguồn Của God, 7 Điều Răn Sắc Đẹp trước
hết là dành cho con người.
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HÃY HÀNH ĐỘNG:
1. Hãy thuộc lòng 7 Điều Răn Sắc Đẹp. Hãy nhớ nội dung quan trọng nhất: Chân
Lý Cội Nguồn Của God
"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Bạn Là Con Của God
Tôi Cũng Vậy!
Chúng Ta Là Con Của God!”
2. Cách khôn ngoan nhất để có đủ sức mạnh và chống lại sự phân biệt đối xử là
phải sử dụng CHÂN LÝ CỘI NGUỒN CỦA GOD. Đừng quên rằng chúng ta,
cả người lớn và trẻ em có đạo, và cả những người vô thần đang sống cùng
nhau và bị ảnh hưởng bởi các hành xử đạo đức chung, luật pháp và các mối
quan hệ xã hội. Những hành xử đạo đức, luật pháp, quan hệ xã hội và các yếu
tố khác (như các chính sách, giáo dục, công nghệ) sẽ là những sự hỗ trợ hữu
ích chính.
Đừng quên kết hợp ‘chìa khóa chính’ đó với luật pháp, giáo dục và các quan
hệ xã hội (hoặc các yếu tố khác như chính sách, công nghệ, v.v.).

3. “Con mắt định kiến” chinh là thủ phạm chính khiến các vấn đề phân biệt đối
xử ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cho dù bạn là một người có đạo hoặc là một
người vô thần, xin hãy luôn nhớ rằng: Nếu bạn phân biệt đối xử với người
khác (vì định kiến), đối xử với họ dựa trên sự kỳ thị và bạn coi đó là một
chân lý, thì thế giới (mọi người và God) sẽ tự động phân biệt đối xử chống
lại bạn bởi chính ‘chân lý’ (anxiom)* riêng của chính bạn. Đó là sức mạnh
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thực sự dành cho tất cả chúng ta để chống lại điều xấu xa và là giải pháp để
đối phó/xóa bỏ sự phân biệt đối xử. Hãy nhìn vào lịch sử nhân loại, các bằng
chứng hùng hồn và các sự kiện đang diễn ra vào thời điểm này trên thế giới,
bạn sẽ chứng kiến nó rất rõ ràng.
4. Mọi người càng nhanh biết về Những Chân Lý Vĩ Đại Nhất Của God (đặc
biệt là Chân Lý Cội Nguồn Của God), họ càng nhanh chóng có sức mạnh
để chiến thắng cái xấu và họ sẽ càng nhanh chóng không phải chịu sự phân
biệt đối xử tàn nhẫn. Tất nhiên, họ càng có ít nỗi đau nhất! Do đó, một
trong những điều đơn giản bạn có thể làm là: hãy chia sẻ các giải pháp này,
chia sẻ 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong quyển sách ebook này với bạn
bè, gia đình và bất cứ ai càng sớm càng tốt. Bạn có thể sao chép và chia sẻ
liên kết này với họ (sau khi hoàn thành ebook này nhé):
URL để bạn chia sẻ ebook này với mọi người:
☞(Bản Tiếng Việt):

http://bit.ly/2O0OG7d
☞(Bản Tiếng Anh):

http://bit.ly/2QxESTQ

5. Rõ ràng là, bạn và tôi, chúng ta không muốn những người tốt phải trả bất cứ
cái giá đắt nào. Tuy nhiên, cuộc sống thực cho chúng ta thấy sự thật: “Trước
khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của chúng, sẽ có rất
nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ sự im lặng, bỏ
rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải trả nặng hơn mà những người đã
biết làm gì và làm thế nào lại không làm sẽ phải trả” và “Nếu bạn không
làm gì, thời gian càng trôi qua, những vấn đề và các hậu quả của chúng gây
ra sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. Do đó, việc giải quyết các vấn đề sẽ trở nên
càng phức tạp hơn và bạn chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt hơn!”. Do đó,
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hãy sử dụng tiếng nói và (những) công cụ của bạn để làm cho mọi người
“biết cách xử lý các vấn đề (các giải pháp của tôi) và sống một cách mạnh
mẽ, hạnh phúc”
6. Hãy tham gia sự kiện Ngày Chân Lý Của God (God Anxiom’s Day30) và 11
Ngày Chuẩn Bị Cho Ngày Chân Lý Của God (God Anxiom’s Preparation
Days) để thể hiện sự tôn trọng của bạn với mọi người, sự ủng hộ của bạn đối
với sự bình đẳng giữa con người, chống phân biệt đối xử-sự kỳ thị và thể
hiện tình yêu của bạn đối với God!
7. Phân biệt đối xử với mọi người (vì những định kiến) là Chống lại God và
Loài Người. Đó là một Tội lỗi nặng nề trong mắt của God vì nó làm tổn
thương trầm trọng đến con cái của God (và cả những người vô thần nữa).
Bạn đã bao giờ nghĩ: “Nếu Thượng Đế tồn tại, tại sao Ngài không xuất hiện
và tiêu diệt kẻ chống lại Ngài và con người?”
Nếu bạn còn bất kỳ sự hoài nghi nào, hãy vui lòng đợi cho đến khi bạn thấy
Thử Thách Thế Giới Của Tôi.

30

Đọc về sự kiện này tại Phụ Lục 2
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Chương 1-Phần 7
SỨC MẠNH CỦA GOD:
BÍ MẬT (SỰ THẬT) SAU CÙNG VĨ ĐẠI NHẤT CỦA GOD!

Khi thế giới KHÔNG THỂ đáp lại lời thách thức cuối cùng, họ sẽ tự động
nhìn thấy Sự Thật Sau Cùng Vĩ Đại Nhất Của God!
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Chương 1-Phần 8
SỰ THẬT ĐẰNG SAU 7 BẰNG CHỨNG TỐI TRỌNG XUẤT HIỆN
TRÊN THẾ GIỚI

Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn lại những gì mà những sự kiện Thế giới và Lịch sử
con người đã tự động chứng minh những lời nói, đặc biệt những lời khẳng định của
tôi, là chân thực. Lần này, để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên xem các video bằng
chứng quan trọng qua liên kết sau:
https://khuongdatlong.com/God-7-beauty-commandments.php
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Tới bây giờ, tôi đã kể với bạn về sáu bằng chứng hết sức quan trọng.
Còn bằng chứng thứ 7 thì sao?
Bạn có để ý và vẫn còn nhớ những lời nói và những điều khẳng định sau đây
mà tôi đã viết trong phần “Về Tác giả & Các Giải pháp” của cuốn sách điện tử mới
này và ở các phiên bản cũ của nó không?
Khoa học, Kiến thức có thể giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Khoa
học càng phát triển, chúng ta càng nhận được nhiều lợi ích.
Tuy nhiên, đã có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống không thể giải
quyết được bằng khoa học. Ngay cả một số thứ khoa học phát triển mạnh mẽ
đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng gây hại cho cuộc sống của con người.
(Khương Đạt Long)
Và bây giờ, nhìn vào bằng chứng thứ 6 một lần nữa, bạn hoàn toàn thấy
khẳng định của tôi là đúng.
Trên thực tế, ngay từ đầu (vào tháng 12 năm 2015) khi tôi đưa giải pháp về
sắc đẹp cho mọi người, tôi đã khẳng định mạnh mẽ rằng: {“Y học là một phép màu
đối với sức khỏe con người. Phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tạo hình trong một số trường
hợp đặc biệt là một phép lạ cứu sống những người bị thương nghiêm trọng. Tuy
nhiên, nó (y học) không phải là phép màu đối với Sắc đẹp của con người. Làm sao
họ (những người bị thương nghiêm trọng) có thể trở nên xinh đẹp nếu có quá nhiều
người trong chúng ta với sức khỏe bình thường (một cơ thể khỏe mạnh) lại
KHÔNG THỂ cảm thấy xinh đẹp hay thậm chí cảm thấy BẤT LỰC để trở nên
đẹp?”; “Khoa học có thể giúp, nhưng không thể sai khiến con người ‘hãy nhìn bản
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thân và người khác qua Đôi Mắt Nhân Văn của bạn, không phải con mắt định
kiến…”}1
Giống như ngành công nghiệp sắc đẹp, giờ đây tất cả chúng ta đều thấy sự
tương đồng xảy ra trong lĩnh vực công nghệ.

Các công ty lớn và các vấn đề gần đây - hình ảnh2

Rõ ràng, các công ty lớn trên thế giới như Google, Facebook, Twitter, Apple,
Microsoft, v.v ... đang sử dụng khoa học để quản lý và phát triển các sản phẩm, nền
tảng và việc kinh doanh của họ. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy các công cụ
của họ (và cả tiếng nói của họ) nếu không được sử dụng để chống lại cái xấu, những
điều ác, đặc biệt là sự phân biệt đối xử/kỳ thị, thì chúng (những công cụ) sẽ lại trở
thành những công cụ của kẻ xấu, kẻ luôn muốn 'khuếch đại' những điều xấu làm hại
cuộc sống của con người.

1

Tải phiên bản ebook cũ được phát hành vào tháng 12 năm 2015 và sau đó xem những lời tôi viết
ở trang 3 và 10: http://khuongdatlong.com/KhuongDatLong-A-Great-Truth-Revealed.pdf
2
Nguồn hình: https://breastcancer-news.com/2017/06/30/breast-cancer-and-my-love-haterelationship-with-social-media/
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Với “400 giờ video được tải lên mỗi phút và 1 tỷ giờ video được xem mỗi
ngày”3, khi Google chẳng làm gì để giải quyết vấn đề phân biệt đối xử, Google với
công cụ Youtube của nó là một trong những sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho kẻ xấu.
Vào tháng 3 năm 2013, YouTube đạt 1 nghìn tỷ bình luận phân biệt chủng
tộc (một nghìn lần một tỷ bình luận mang tính phân biệt chủng tộc). “Khi chúng tôi
tạo YouTube quay trở lại năm 2005, chúng tôi biết rằng nó có khả năng cách mạng
hóa cách mọi người đưa ra những nhận xét rất xúc phạm và vô cảm hoàn toàn dựa
trên đặc điểm chủng tộc hoặc sắc tộc của một người lạ nào đó, nhưng chúng tôi đã
chẳng bao giờ mơ chúng tôi sẽ biến nó thành 1 nghìn tỷ bình luận không thể chấp
nhận này,” 4, CEO Salar Kamangar cũ của Youtube nói.
Giờ đây, cái ‘giá’ mà Google đang phải trả không hề nhỏ. Chắc chắn, cái
‘giá’ đó sẽ trở nên đắt hơn nếu họ tiếp tục không làm gì hoặc bỏ qua các vấn đề như
lời tôi đã khẳng định trước đây.
Năm 2018, Facebook và Twitter là hai gã khổng lồ phải đối mặt với những
khủng hoảng lớn, đặc biệt là Facebook. Thật ra, họ không những chịu ảnh hưởng
bởi các cuộc khủng hoảng cũ mà còn đang phải ‘oằn mình’ đối phó với các khủng
hoảng mới và nặng nề hơn.
Hãy đọc các lá thư của tôi viết cho họ, đặc biệt là thư thứ tư và bạn sẽ thấy
những tổn thương và các thiệt hại nào họ đã nếm trải vì đã bỏ qua những lời nói của
tôi.
(Liên kết để đọc lá thư thứ 4 của tôi và những câu chuyện của họ ở đây:
https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-ofinformation/4-do-giants-wanna-use-rescuing-wings.php)
3

Nguồn: https://www.theverge.com/2017/3/24/15053990/google-youtube-advertising-boycott-hatespeech
4
https://www.theonion.com/youtube-reaches-1-trillion-racist-comments-1819574709
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Nếu Google, Facebook, Twitter, ba trong số các công ty lớn nhất, đã và đang
phải trả giá, vậy còn những người khác thì sao?
Thế giới đã cho bạn và mọi người thấy những lời khẳng định của tôi trở
thành sự thật theo cách rõ ràng nhất.

Sự Thật Đằng Sau 7 Bằng Chứng Tối Trọng
Nếu họ, Google, Twitter, Facebook và các cá nhân liên quan đã cho mọi
người biết về giải pháp chống phân biệt đối xử như tôi đề xuất, họ đã có thể tránh
được các thiệt hại đó hoặc ít nhất là họ có thể cho kẻ xấu biết về giá trị cốt lõi của
họ và cái hậu quả “Xét về hình ảnh thương hiệu, năm 2017 cũng là năm tồi tệ nhất
mà YouTube trải qua” 5 chắc hẳn đã không xảy ra.
Lịch sử con người và các sự kiện xảy ra trên Thế giới đã ‘cảnh báo’ mọi
người, đặc biệt là đất nước Hoa Kỳ, về sự nguy hiểm của các vấn đề và thời gian
giải quyết chúng.
Như tôi đã nói, 7 điều quan trọng của God, 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God
đến từ những sự chỉ dẫn của God. Đó là lý do tại sao tôi đã đưa các giải pháp cho
mọi người và Các Sự Kiện Thực Trên Thế Giới, 7 lần, đã liên tục và tự động chứng
minh chúng đúng đắn và xác thật.
Điều đó nghĩa là gì?

Nguồn: www.theverge.com/2017/12/22/16805410/youtube-business-scandals-best-worstyear
5
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Đó là những cảnh báo của God!
Hãy xem lại các video bằng chứng một lần nữa và bạn sẽ thấy điều đó rất rõ
ràng.

Vì thế, khi mọi người vẫn tiếp tục không làm gì, không (muốn) áp dụng các
giải pháp được đưa ra ở đây (7 điều quan trọng của God), vẫn tiếp tục phớt lờ các
hành động ác nhân hoặc cố gắng quên đi các vấn đề, khi đã muộn, có những thứ
không thể được cứu vãn hoặc chữa khỏi.
Một hậu quả không thể chịu đựng được6 đang chờ đợi mọi người, bạn có
biết điều đó?

6

Khám phá tại đây: https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-ofinformation/4-do-giants-wanna-use-rescuing-wings.php
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Chương 1-Phần 9
ADOLF HITLER VẪN CÒN SỐNG!
HẮN CÙNG NHỮNG ‘HẬU DUỆ' ĐANG NHÌN THẾ GIỚI VÀ CON
NGƯỜI VỚI CON MẮT THỎA MÃN VÀ KHINH BỈ!
Gửi từ: Khương Đạt Long
Ngày: 25 Tháng 4, 2019
Ngày Cập Nhật: 15 Tháng 2, 2019
(Bạn đang đọc lá thư thứ 11 của tôi1)

Thực tế là: Phần quan trọng nhất của Hitler vẫn còn sống.
Và nó đã 'sống' được 74 năm (và hơn thế nữa)!

Khi Thế Giới Tự Động Cho Thấy
Rằng Những Lời Nói Và Lời Khẳng
Định Của Tôi (Dưới Sự Chỉ Dẫn Của
Chúa) Có Thể Quyết Định Số Phận
Của Thế Giới
Bạn đã thấy hàng loạt các sự kiện trên khắp thế giới liên tục
chứng minh lời nói và lời khẳng định của tôi đúng đắn và chân
thực trong suốt 3 năm qua.
Bây giờ, bạn có thể thấy số phận của thế giới trong những lời nói
đó của tôi

1 Tham khảo 11 lá thư bản đầy đủ (tiếng Anh) tại đây: https://khuongdatlong.com/adolf-hitler-still-alive-sothe-world-needs-a-real-leader)
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Mọi người biết về 7 bằng chứng tối trọng2 đã chứng minh những lời khẳng
định của tôi là đúng3.
Đó là 7 sự kiện chính (các bằng chứng) đã xảy ra sau khi tôi đã viết những
lời khẳng định trên trong các phiên bản ebook của mình4
Còn những sự kiện và những lời nói khác mà bạn vẫn chưa biết hoặc chưa
được tôi kể thì sao? Chúng có quan trọng để biết đến không?
Các sự kiện gần đây như vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand,
(trong buổi cầu nguyện thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019) và vụ bắn súng
Pittsburgh5 (vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 – là cuộc tấn công chết chóc nhất vào
cộng đồng Do Thái trong lịch sử Hoa Kỳ) đã cho thấy rõ sự khẳng định của tôi:
"Thời gian càng trôi qua, những vấn đề và hậu quả sẽ càng trở nên tồi tệ hơn"

Vụ nổ súng Pittsburgh6 vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 - cuộc tấn công chết chóc nhất vào cộng
đồng Do Thái trong lịch sử Hoa Kỳ và là một vụ thảm sát làm nổi bật sự gia tăng tội ác thù địch7
trên khắp đất nước.

2 Đọc lại chương 1-phần 6
3 Vui lòng xem video: https://khuongdatlong.com/adolf-hitler-still-alive-so-the-world-needs-a-real-leader
4 Các bản ebook cũ: https://khuongdatlong.com/download/ebook-versions.php
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_synagogue_shooting
6 Xem video tại: https://khuongdatlong.com/adolf-hitler-still-alive-so-the-world-needs-a-real-leader
7 https://www.cbsnews.com/live-news/pittsburgh-shooting-synagogue-today-suspect-robert-bowers-squirrelhill-live-updates-2018-10-29/
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Sau khi hai kẻ khủng bố liên tiếp giết chết 50 người và làm bị thương 50
người khác tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch và các phương tiện
truyền thông đưa tin như là Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và một phần của phe
cánh hữu, tôi đã nhớ lại về cuộc biểu tình Charlottesville rally diễn ra từ ngày 11-12
tháng 8 năm 2017 tại Charlottesville, Virginia, Hoa Kỳ.
Cuộc biểu tình ngày 11-12 tháng 8 đã được tổ chức để phản đối việc loại bỏ
bức tượng Robert E. Lee và là một cuộc biểu tình Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng8.
Khi tôi cập nhật phiên bản cũ của cuốn sách này9 vào ngày 20 tháng 8 năm
2017, trên trang 54 tôi đã viết rằng:
===============================================
“Nếu mọi người, chính phủ và tổng thống Hoa Kỳ thực sự (muốn) phớt lờ hoặc cố
gắng quên Sự thật nêu trên, mọi người sẽ phải chứng kiến những hậu quả còn tồi
tệ hơn so với những gì xảy ra ở Charlottesville, Virginia (được gọi là cuộc biểu tình
Charlottesville10) từ ngày 11-12 tháng 8, 2017.”
(Khương Đạt Long)
===============================================
Và rồi, vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand "được mô tả trong các
báo cáo phương tiện truyền thông là Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và một phần
của phe cánh hữu" (wiki11) đã xảy ra và chứng minh rằng lời khẳng định của tôi là
thật.

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Unite_the_Right_rally
9 http://khuongdatlong.com/Gods-Power-Win-Immediately-By-Khuong-Dat-Long-13th-update.pdf
10

Đọc thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Unite_the_Right_rally

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch_mosque_shootings
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Xem video tại đây12

Những bằng chứng rõ ràng đó có thể nói gì về số phận của thế giới?
Như tôi đã khẳng định mạnh mẽ nhiều lần:
“Nếu bạn không làm gì, thời gian càng trôi qua, những vấn đề và
các hậu quả của chúng gây ra sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. Do đó, việc giải
quyết các vấn đề sẽ trở nên càng phức tạp hơn và bạn chắc chắn sẽ phải
trả cái giá đắt hơn!”
(Khương Đạt Long)
Số phận của thế giới dựa vào lời khẳng định trên của tôi.
Và nó (số phận của thế giới) đang diễn ra đúng như lời tôi đã nói.
Hành động mà tôi nói "Nếu bạn không làm gì" sẽ quyết định số phận của nó.
Điều đó có nghĩa là: Nếu bạn (vẫn) không làm gì (hoặc thực hiện các hành
động yếu ớt hoặc áp dụng các giải pháp sai lầm), mọi người trên thế giới sẽ chứng
kiến và chịu hậu quả tồi tệ nhất như vụ xả súng ở Nhà thờ Hồi giáo Pittsburgh hoặc
Christchurch (và còn tồi tệ hơn cả những vụ đó nữa).

12 Video: https://khuongdatlong.com/adolf-hitler-still-alive-so-the-world-needs-a-real-leader
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Vấn đề lớn là: Liệu rằng bạn (và những người khác) có muốn làm theo và
áp dụng những lời nói, lời khẳng định và giải pháp của tôi không?
Rõ ràng, thế giới (mọi người trên toàn thế giới) đang chứng kiến những vụ
xả súng hàng loạt khủng khiếp và chúng (các sự kiện) đang ngày càng tồi tệ hơn.
Làm sao mà số phận của thế giới có thể tốt lên nếu "thời gian càng trôi qua,
những vấn đề và hậu quả sẽ trở nên tồi tệ hơn"?
Số nạn nhân đang gia tăng một cách đáng sợ!
Bạn có nghĩ rằng vụ đánh bom Phục sinh Sri Lanka 2019 (xảy ra vào ngày
21 tháng 4 năm 2019, Chủ nhật Phục sinh, khi ba nhà thờ Thiên chúa giáo trên khắp
Sri Lanka và ba khách sạn sang trọng ở thủ đô thương mại Colombo bị nhắm vào
một loạt vụ đánh bom tự sát phối hợp) là 'một cái giá nặng hơn'?
"Ít nhất 359 người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 39 người nước ngoài và
ba sĩ quan cảnh sát, và ít nhất 500 người bị thương", wiki lần đầu tiên đưa tin (trích
ngày 24 tháng 4 năm 2019). Chính quyền Sri Lanka, vào ngày 26 tháng 4, khẳng
định số người chết là thấp hơn, là 253 (do có khó khăn13 trong việc xác định nạn
nhân).
Quốc hội Sri Lanka nói rằng "các cuộc điều tra ban đầu đã tiết lộ rằng cuộc
tấn công là để trả đũa cho cuộc tấn công chống lại người Hồi giáo ở thành phố
Christchurch vào ngày 15 tháng 3 năm 2019".
{Thông tin trên chỉ là thông tin đầu tiên. Tìm hiểu thêm về sự kiện này và
các cập nhật của nó tại đây14}
Trong khi mọi người và cảnh sát bắt đầu điều tra tội ác xấu xa này, tôi hy
vọng sự kiện khủng khiếp này không liên quan đến nạn Phân biệt đối xử
(Discrimination) hoặc Phát ngôn thù địch (Hate Speech).

13 https://edition.cnn.com/2019/04/25/asia/sri-lanka-death-toll-lower/index.html
14 https://edition.cnn.com/asia/live-news/sri-lanka-blast-raid-04-26-2019/index.html
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Bởi vì nếu nó thực sự liên quan đến nạn Phân biệt đối xử, Hận thù và Trả
hận, những lời tôi nói về số phận của thế giới thực sự còn chính xác hơn những gì
mà tôi đã nghĩ trong quá khứ!.

Hitler vẫn còn sống và 'Hậu duệ' của
hắn đã kiên trì 'khuyếch đại' các
hành vi bất nhân trong 74 năm
(1945-2019) và nhiều hơn thế nữa!
Điều gì chắc nịch cho thấy Hitler vẫn còn sống?
Chính là Thực tế: Người Do Thái vẫn bị phân biệt đối xử và 'bị săn lùng' bởi
Hệ tư tưởng chủng tộc thượng đẳng (Ideology of Race Supremacy).

{Một tay súng la lên “Tất cả người Do Thái phải chết" xông vào một hội đường Pittsburgh trong
ngày thứ Bảy (27 tháng 10), giết chết 11 tín đồ và làm bị thương sáu người khác, bao gồm bốn sĩ
quan cảnh sát, trước khi anh ta bị bắt.} (Nguồn) 15

15 https://www.straitstimes.com/world/united-states/at-least-four-people-reported-dead-in-pittsburghsynagogue-shooting
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Thật là một nỗi nhục lớn!
Người dân và nhiều quốc gia vẫn tự hào về các quốc gia tiên tiến và cuộc
sống hiện đại của họ; mọi người vẫn tự hào về những thành tựu to lớn nhất của khoa
học, công nghệ và văn hóa.
Họ tự hào về trí thông minh của con người.
Nhưng những điều 'khôn ngoan' đó vẫn KHÔNG THỂ giết chết phần cơ thể
quan trọng nhất của Hitler: Hệ tư tưởng độc ác của hắn.

Hắn vẫn còn sống trong những cơ thể khác nhau với cùng
Sự phân biệt đối xử (Hệ Tư tưởng) và Sự thù hận

Nếu còn sống, kẻ này cũng có thể thuê các nhà khoa học, chuyên gia và sử
dụng AI (trí tuệ nhân tạo) hoặc bất kỳ vũ khí tiên tiến nào (do khoa học và công
nghệ tạo ra) và mở một cuộc diệt chủng khác. Và nhờ có các nền tảng mạng xã hội,
hắn có thể kêu gọi tuyển dụng quân đội trên toàn thế giới một cách dễ dàng, ngay cả
khi các công ty Công nghệ cấm hắn sử dụng trang web của họ.

Điều đáng sợ là: Thế giới nghĩ rằng hắn ta đã chết. Hắn không chết hoàn
toàn.
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Cho dù Hitler đã chết (như mọi người nghĩ), 'Hậu duệ' của hắn có thể làm
thay điều đó.

Quân Đội Trực Tuyến Của Hitler Và
Việc Thiếu Một Lãnh Đạo Thực Sự
Không ai và không có thế lực nào làm việc trong các công ty Công nghệ lớn
nhất và các Chính phủ lớn nhất có thể lãnh đạo cuộc chiến chống lại Tin tức giả,
Phát ngôn thù địch và nạn phân biệt đối xử lúc này.
Tất cả những công việc và nhiệm vụ họ đã làm trong 3 năm (kể từ năm 2016)
hoặc thậm chí trước cả thời điểm đó cho thấy sự thật mà tôi đã nói.
Cho đến bây giờ, họ vẫn không thể biết vấn đề cốt lõi là gì.
Chính phủ vẫn chờ đợi và không thể có hành động thực sự vì thiếu kiến thức
và kỹ năng Công nghệ. Chính xác hơn, họ không có một đường lối/chiến lược đúng
đắn.
Làm sao mà các Chính phủ có thể kiểm soát và giải quyết vấn đề trong khi
ngay cả những gã Công nghệ khổng lồ lại không thể tự kiểm soát, bảo vệ nền tảng
của họ khỏi bị lạm dụng và khắc phục các vấn đề nghiêm trọng của họ?
Đơn giản, nếu các quốc gia và chính phủ thực sự biết phải làm gì và làm gì
như thế nào (trong việc giải quyết tin tức giả/tin đưa sai, ngôn từ kích động, nội
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dung độc hại), họ có lẽ đã không phí thời gian16 vào việc làm chứng, hỏi nhiều câu
hỏi 'lạc đề' và để các CEO của các mạng xã hội rời đi như thế.
Bạn chờ đợi và hy vọng điều gì Khi một người bạn đang hỏi đường cũng
muốn đi tìm nó?
Thực ra, nếu bạn biết vấn đề cốt lõi và có một hướng đi đúng đắn, bạn không
cần phải là một bậc thầy công nghệ để giải quyết các vấn đề thành công.
Ngược lại, thực tế cho thấy những tài năng lớn nhất trong ngành công nghệ
và khoa học vẫn không thể cứu được nền tảng của họ đang bị hủy hoại bởi những
thứ vô nhân đạo.
Hơn thế nữa, tài năng của họ đang bị lạm dụng và khai thác bởi những kẻ
xấu đang cố gắng sử dụng các nền tảng xã hội và AI (đặc biệt là livestream) và
khuếch đại những thứ xấu xa.

Một Nhà Lãnh Đạo Thực Sự Là Người Phải Biết Chính Xác Những
Gì Phải Làm Và Làm Như Thế Nào Để Giải Quyết Các Vấn Đề

Đặc biệt là, nhà lãnh đạo thực sự đó PHẢI có SỰ ĐỒNG CẢM SÂU SẮC.
Nếu bạn không có sự đồng cảm sâu sắc, bạn KHÔNG THỂ giải quyết vấn đề
Phân biệt đối xử và Phát ngôn thù địch hoặc nếu bạn cố gắng giải quyết nó, bạn sẽ
dễ dàng đi sai hướng.

16 https://venturebeat.com/2018/12/11/congress-lacks-tech-knowledge-to-properly-question-google-ceosundar-pichai/
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Khi Facebook thông báo rằng họ sẽ "cấm nội dung chủ nghĩa dân tộc da
trắng17 và chủ nghĩa ly khai" trên nền tảng của họ, nhiều người có thể cảm thấy vui
mừng vì cuối cùng, Facebook đã có một số hành động thực sự.
Nhưng tôi đã thấy một số trở ngại sẽ làm tổn thương họ trong tương lai.
Đầu tiên, họ đã làm điều đó ("cấm nội dung chủ nghĩa dân tộc da trắng và
chủ nghĩa ly khai") chỉ sau khi vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở thành phố New
Zealand xảy ra.
Theo báo The Guardian: "Những thay đổi chính sách của Facebook mà có
ảnh hưởng đến cả Facebook và Instagram, được thiết lập mất gần18 bốn năm sau
một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc vào một nhà thờ Tin Lành người Mỹ gốc Phi
(black church) ở Charleston, Nam Carolina, vào năm 2015; mất gần hai năm sau
một cuộc tấn công xe hơi vào người biểu tình ở Charlottesville, Virginia, vào năm
2017, bởi một chàng trai trẻ đã diễu hành với một nhóm dân tộc da trắng; bốn tháng
sau một vụ xả súng hàng loạt tại một giáo đường ở Pittsburgh, Pennsylvania, vào
năm 2018; và chưa đầy hai tuần sau cuộc tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành
phố Christchurch, New Zealand khiến 50 tín đồ chết."
Thứ hai, tôi thấy rõ ràng không có sự đồng cảm SÂU SẮC ở đây.
Đơn giản là, tại sao chỉ chú ý đến "cấm nội dung chủ nghĩa dân tộc da trắng
và chủ nghĩa ly khai"? Thế còn các loại phân biệt đối xử khác thì sao, chẳng hạn
như:
• Tuổi tác
• Khuyết tật
• Chuyển đổi giới tính

17 https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/27/facebook-white-nationalism-hate-speech-ban
18 https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/27/facebook-white-nationalism-hate-speech-ban

116

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

• Hôn nhân và Kết hợp dân sự19
• Mang thai và thai sản
• Chủng tộc
• Tôn giáo hoặc tín ngưỡng
• Giới tính
• Khuynh hướng tình dục
• những sự phân biệt đối xử khác như Ngoại hình ...
Khi bạn không có sự đồng cảm sâu sắc, bạn sẽ không thể thấy 'RỄ' CỦA
‘CÂY HẬN THÙ’

"RỄ" của ‘CÂY THÙ HẬN’ không đứng một mình!

Đơn giản, khi bạn cấm chủ nghĩa dân tộc da trắng (một 'cái rễ'), các 'rễ' khác
(như Tuổi tác và Khuyết tật, Khuynh hướng tình dục hoặc Bài Do Thái) những thứ
mà bạn không cấm sẽ 'nuôi dưỡng’ sự thù hận và các vấn đề mà bạn đang cố gắng
giải quyết vẫn còn tồn tại.
Tệ hơn nữa, chúng ('các rễ' khác) sẽ 'kích hoạt' cái ‘rễ’ (là chủ nghĩa dân tộc
da trắng) và cuối cùng, bạn sẽ thất bại vì chỉ cấm "nội dung chủ nghĩa dân tộc da
trắng và chủ nghĩa ly khai "!
19 là chung sống có đăng ký cho các cặp đôi cùng giới, một hình thức tương tự như hôn nhân (wiki)
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Ở đây, Thù hận lại sinh thù hận nhiều hơn.
Ví dụ, một người đàn ông da trắng ghét người da đen, ghét nữ quyền, điều gì
sẽ xảy ra nếu một phụ nữ Mỹ gốc Phi 50 tuổi muốn xin việc ở công ty của anh ta
nơi mà không muốn thuê nhân viên trên 40 tuổi? Người phụ nữ nộp đơn sẽ bị phân
biệt đối xử ngầm với ít nhất ba loại phân biệt đối xử khác nhau. Nó không chỉ là
chủ nghĩa dân tộc da trắng ở đây.
Do đó, "những cái rễ" của 'cây thù hận' cùng nhau đâm sâu hơn vào ‘lòng
đất của sự thù địch’.
Và bạn phải nhận ra rằng những kẻ xấu, với lòng thù hận và tham lam cũng
như nỗi sợ hãi của họ, thực sự muốn "Thừa nước đục thả câu" hoặc "Mượn gió bẻ
măng".
Trong ví dụ trên, nếu người đàn ông thực sự muốn loại bỏ ứng cử viên nữ,
những thành kiến của anh ta (chủ nghĩa dân tộc da trắng, sự phân biệt tuổi tác và
giới tính) sẽ 'giúp' anh ta đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần cân nhắc.
Một nhà lãnh đạo thực sự phải nhìn thấy ‘những cái rễ đan kẽ nhau’ đó.
Nếu nhà lãnh đạo không thể nhìn thấy điều đó, mọi người sẽ mất nhiều mạng người
hơn và chịu thiệt hại to lớn về tài sản để nhận thức được sự thật.

Vấn Đề Cốt Lõi
Kiến Thức Về Công Nghệ và Sự Đồng Cảm Sâu Sắc KHÔNG đủ để giải
quyết vấn nạn Tin tức giả, Phân biệt đối xử, Phát ngôn thù địch và các Nội dung độc
hại trên Môi trường Internet.
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Luật pháp và sự kiểm soát của các chính phủ cũng vậy.
Cho dù tất cả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google,
Youtube có cấm mọi loại Phân biệt đối xử và kêu gọi sự giúp đỡ của Chính phủ,
nếu không hiểu vấn đề cốt lõi, họ không thể có chiến lược đúng đắn và thiết lập
đúng nhiệm vụ.
Một trong những lý do quan trọng nhất mà họ (đặc biệt là các công ty Công
nghệ và Chính phủ) không thể giải quyết vấn đề và nắm bắt được vấn đề cốt lõi là:
Họ không có Sự Đồng Cảm SÂU SẮC.
Một người mẹ có tình yêu SÂU SẮC dành cho con sẽ biết phải làm những gì
và làm sao để chăm sóc chúng.
Bên cạnh đó, các công ty công nghệ cần hiểu các nền tảng mạnh mẽ của
họ. Những gì mà họ (tất cả họ) đang làm (để giải quyết tin tức giả mạo, vấn đề phân
biệt đối xử) đang cho thấy điều ngược lại.
Lời khẳng định của tôi: Chỉ khi bạn có Sự Đồng Cảm SÂU SẮC (điều đầu
tiên), bạn mới có thể nhận ra sức mạnh thực sự của các nền tảng xã hội và sử dụng
sức mạnh đó để ngăn chặn kẻ xấu. Và nó sẽ giúp bạn biết Vấn đề cốt lõi là gì.

Một Cách Để Có Điều Đầu Tiên (Lòng Đồng Cảm Sâu Sắc)
Bởi vì bạn KHÔNG THỂ là người ngoài cuộc (bất kể bạn là ai), bạn cần có
sự đồng cảm đủ mạnh mẽ để hướng dẫn bản thân mình.
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Vậy bắt đầu từ đâu?
Đó là: "Nhìn vào chính Bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt
Nhân Văn, không phải con mắt định kiến"

Dù bạn có thể có sự đồng cảm sâu sắc và nhận ra vấn đề cốt lõi hay không,
bạn là người duy nhất có câu trả lời cho riêng mình.
Nếu bạn là người sáng lập hoặc CEO của một công ty hoặc thậm chí là một
nhà lãnh đạo quốc gia, cách tốt nhất là bạn nên có và thuê những nhân viên có sự
đồng cảm.
Bạn không thể giải quyết vấn đề nếu xung quanh bạn là những người không
chỉ không có sự đồng cảm mà còn là người phân biệt đối xử.
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Hiện Tại, Công Nghệ, Khoa Học, Các
Nền Văn Hóa Và Các Chính Phủ
KHÔNG THỂ Đánh Bại Tư Tưởng Của
Hitler Và ‘Đội Quân’ Trực Tuyến Của
Hắn
Nếu Vẫn Còn Sống Và Phát Động Cuộc Chiến Tin Tức Giả, Phân
Biệt Đối Xử Và Livestreams Xả Súng, Có Thể Sẽ Có Một Cuộc Diệt
Chủng Khác!

Với hàng ngàn tỷ đô la (hoặc nhiều hơn), nguồn nhân lực xuất sắc và nắm
trong tay các công cụ tốt nhất mà các công ty công nghệ đang có, họ vẫn thua trong
việc chống lại tin tức giả, nội dung độc hại, ngôn từ kích động thù địch và nạn phân
biệt đối xử.
Thật đáng tiếc khi lãng phí những tài nguyên quý giá như thế!
Nếu tôi là người Do Thái và nếu tôi có một công cụ như Youtube, Twitter
hay Facebook, tôi sẽ làm hết sức mình để 'tiêu diệt' Tư tưởng xấu xa của Hitler và
làm một điều gì đó cho người Do Thái của tôi (bao gồm 6 triệu người mà Hitler đã
giết trong cuộc thảm sát The Holocaust và hàng triệu người đang chịu đựng sự
phân biệt đối xử và ghét bỏ trên thế giới)!
Giám đốc điều hành Disney Bob Iger nói: 'Hitler có lẽ sẽ yêu thích các mạng
xã hội'
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{Khi nói về vai trò của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong việc chấm dứt sự lây
lan nạn thù địch20, Iger nói rằng họ “phải đưa ra một kế hoạch cho sự tiến bộ có
hiệu quả cho tất cả chúng ta và không bao gồm việc bỏ lại hàng triệu người phía
sau.”
“Và các nhà lãnh đạo”, Iger tiếp, “cũng phải cam kết với một xã hội và chính
phủ rằng họ tôn trọng các quyền và phẩm giá của mọi người trong đó.”} Yahoo
News đưa tin.
Thật không may, với các kế hoạch/chiến lược/các công việc mà những gã
khổng lồ công nghệ và một số quốc gia đã làm, không một ai và không lực lượng
nào (bao gồm cả Chính phủ) có thể "đưa ra một kế hoạch cho sự tiến bộ có hiệu quả
cho tất cả chúng ta" và giải quyết được vấn đề.
Nói một cách đơn giản nhất, nếu Hitler người đã thần tượng hóa Tư
tưởng Chủng tộc thượng đẳng (hệ tư tưởng völkisch21) còn sống, nếu kẻ đó và
quân đội trực tuyến của hắn phát động cuộc Chiến tranh để truyền bá những
điều dối trá (Tin tức giả), tư tưởng völkisch (Phân biệt đối xử) và các vụ xả
súng livestreams (như tại nhà thờ Hồi giáo22 ở New Zealand vào tháng 3 năm
2019) qua internet, các công ty công nghệ (nền tảng mạng xã hội) và các Chính
phủ với nền khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của họ cũng không thể đánh bại
Hitler và 'đội quân tình nguyện trên mạng' của hắn.
Tài năng và Trí thông minh trong Khoa học và Công nghệ trở nên vô dụng
khi đánh bại Hitler và Quân đội trực tuyến của hắn.

20 https://news.yahoo.com/disney-ceo-bob-iger-hitler-would-have-loved-social-media-154325786.html
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Political_views_of_Adolf_Hitler
22 https://khuongdatlong.com/fake-news-shooting-livestreams-reality-game-of-two-evil-snakes
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Thật là một nỗi nhục to lớn khi tư tưởng chủng tộc/sắc tộc/tôn giáo/khuynh
hướng tình dục/giới tính thượng đẳng vẫn còn tồn tại và sự phát triển của khoa
học, công nghệ và văn hóa vẫn bất lực để ngăn chặn cái xấu!
Thật xấu hổ phát khóc khi mà sau 74 năm (kể từ năm 1945), cái chết của hắn
KHÔNG phải là một kết cục tốt đẹp. Quá ngu xuẩn khi ai đó nghĩ rằng: con người,
với những thành tựu tốt nhất mà họ đã đạt được trong Khoa học, Công nghệ và đặc
biệt là nền văn minh, đang sống trong một Thế giới Văn minh Thực sự.
Không, đó là một suy nghĩ sai lầm! Mọi người vẫn đang sống trong thế giới
'cũ' nơi mà ý thức hệ xấu xa được 'nuôi dưỡng' và hậu quả tồi tệ nhất mà nó gây ra
là: tổng số người chết trong thảm sát Holocaust là 17 triệu23, 6 triệu trong số đó là
người Do Thái.
Con người đang sống trong thế kỷ 21 với "xu hướng tự động hóa và trao đổi
dữ liệu hiện nay trong các công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống vật lý
không gian mạng, Internet vạn vật, điện toán đám mây và điện toán nhận thức.
Công nghiệp 4.0 thường được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư24. "
Mọi người, đặc biệt là các công ty Công nghệ, thường đề cập đến AI (trí tuệ
nhân tạo) và tự hào về khả năng của nó. Họ đã mở nhiều cuộc thi25 mà AI đánh bại
con người như trận chiến giữa Deep Blue và nhà vô địch cờ vua thế giới Garry
Kasparov năm 1997, bài kiểm tra đọc hiểu được thực hiện bởi Alibaba, một máy
tính tự học (hệ thống DeepMind) đánh bại những người chơi giỏi nhất thế giới tại
trò chơi chiến lược Go hay AI vừa phá vỡ kỷ lục giải quyết khối Rubik ...

23 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution
25 https://interestingengineering.com/11-times-ai-beat-humans-at-games-art-law-and-everything-in-between
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Tuy nhiên, AI và Trí thông minh lại trở thành Sự ngu xuẩn khi Nền tảng
mạng xã hội và phát video trực tiếp livestreams (áp dụng phân tích A.I. thời gian
thực để cải thiện việc ra quyết định tức thời) bị trục lợi để 'khuếch đại' Tư tưởng ma
quỉ và những điều vô nhân đạo.
Ai dám khẳng định rằng hậu duệ của Hitler (những kẻ xấu đã cố gắng 'nuôi
dưỡng' và truyền bá sự phân biệt đối xử, ngôn từ thù địch và các hành động xấu xa)
không thể sử dụng AI để phạm tội?

Thế giới và dòng chảy thời gian của nó đang cho thấy điều đó!

Mọi Người Cố Gắng Sống Một Cuộc
Đời Có Ý Nghĩa, Nhưng Lại Chết Vì
...Những Thứ Rác Rưởi
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Khi một sinh linh mới bước vào thế giới này, (đặc biệt là khi người vợ từng
bị sảy thai), điều đó thật là một điều tuyệt vời với cảm xúc to lớn!
Bạn đã bao giờ trải nghiệm khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc này chưa?

(Tìm và xem video các phản ứng xúc động kinh ngạc khi mọi người biết tin sắp có con trẻ tại đây:
https://khuongdatlong.com/adolf-hitler-still-alive-so-the-world-needs-a-real-leader)

Và khi bạn gặp lại người mình yêu, người mà bạn không biết một ngày nào
đó liệu anh ấy/cô ấy còn có thể quay trở về với gia đình của bạn hay không

(Tìm và xem video tại đây: https://khuongdatlong.com/adolf-hitler-still-alive-so-the-worldneeds-a-real-leader)
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Có vô số các khoảnh khắc vô giá mà con người đã trải qua trong cuộc đời
mình và những điều quý giá đó lại chính là cuộc sống có ý nghĩa mà họ phải đấu
tranh để có được.
Và rồi, Những Thứ Cực Kỳ Rác Rưởi đến và có thể phá hủy thứ quý giá
nhất của họ: mạng sống của họ.
Tạp chí Independent cho hay: "Dịch sởi bùng phát: Tin tức giả mạo đang
thúc đẩy tình trạng nguy cấp về sức khỏe ở Mỹ như thế nào26". Theo tạp chí Anh:
{“Cẩm nang hướng dẫn sử dụng Vắc-xin an toàn” xuất hiện như vô hại, một
tạp chí dành cho những bậc cha mẹ muốn nuôi dạy những đứa trẻ khỏe mạnh.
Nhưng che giấu trong 40 trang của nó là những cảnh báo sai lầm rằng vắc-xin gây
ra bệnh tự kỷ và chứa các tế bào của thai nhi bị phá.
... Vào thứ ba, Thị trưởng Bill de Blasio đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về
sức khỏe cộng đồng tại các khu vực của Brooklyn trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan
của bệnh sởi tại các khu dân cư chính thống ở đó. Ông nói rằng những người chưa
được tiêm chủng sẽ được yêu cầu tiêm vắc-xin sởi - hoặc họ bị phạt tiền - vì thành
phố đã leo thang chiến dịch của mình để ngăn chặn sự bùng phát.}
Nếu bạn đã đọc xong lá thư thứ 527 của tôi (có tựa đề FAKE NEWS,
HIDDEN MASS KILLINGS AND MY CHALLENGE), bạn sẽ biết lời khẳng định
của tôi: "Không súng, không đạn, nhưng nó có thể giết chết hàng triệu người một
cách âm thầm và ẩn giấu."
Trong bức thư đó, tôi đã nói:

26 https://www.independent.co.uk/news/world/americas/measles-outbreak-vaccine-us-autism-abortion-fakenews-brooklyn-a8863091.html
27 Xem tại: https://khuongdatlong.com/fake-news-hidden-mass-killings-and-my-challenge
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... Chắc chắn, hàng triệu người mắc bệnh ung thư trên thế giới sẽ bị giết chết
một cách âm thầm và ẩn giấu bởi những tin tức giả mạo, thông tin sai lệch (mà
KHÔNG phải do hóa trị!).
... Các video có thông tin sai lệch về hóa trị vẫn đang được lan truyền trên
internet và được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các nền tảng trực tuyến.
... Rất nhiều bệnh nhân đã từ chối và ngừng các phương pháp điều trị hóa trị
vì thông tin sai lệch trên internet khiến họ nghĩ rằng họ đang bị giết bởi tất cả các
phương pháp điều trị đó.
... Và loại tin tức giả mạo, thông tin sai lệch này được che giấu và nó thực sự
gây ra các vụ giết người hàng loạt.

Những gì tôi nói trong lá thư đó (được đăng vào ngày 12 tháng 6 năm 2018)
đã trở thành sự thật: "loại tin tức giả mạo, thông tin sai lệch này được che giấu và
nó thực sự gây ra các vụ giết người hàng loạt".
Bạn còn nhớ không?
Tin Tức Giả/Thông Tin Sai Về Sức Khỏe đang giết người một cách bí mật
và bây giờ mọi người nhận ra điều đó rõ ràng và họ đang phải lên tiếng để ngăn
chặn "các vụ giết người hàng loạt" do thông tin sức khỏe sai lệch gây ra!
Tạp chí tuoitre.vn đưa tin:
{Tại Việt Nam, năm 2018 đã có khoảng 87.000 trẻ dưới 1 tuổi chưa được
tiêm chủng, đa số các cháu ở vùng sâu, vùng xa, nhưng cũng có những cháu ở thành
phố lớn, do trào lưu "chống văcxin" bắt nguồn từ các thông tin sai lệch liên quan
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đến văcxin28. Chúng tôi đã quan sát thấy phong trào chống văcxin đã lan đến Việt
Nam" - vị này cho biết.}
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), viện sức khỏe cộng
đồng hàng đầu của Hoa Kỳ, đã báo cáo:
{Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019, có 626** trường hợp
mắc bệnh sởi riêng lẻ đã được xác nhận tại 22 tiểu bang. Đây là mức tăng của 71
trường hợp từ tuần trước. Đây là số ca mắc bệnh lớn thứ hai được báo cáo ở Hoa Kỳ
kể từ khi bệnh sởi đã được loại bỏ vào năm 2000, chỉ đứng sau 667 trường hợp
được báo cáo trong cả năm 2014. Trong những tuần tới, số trường hợp được xác
nhận năm 2019 có thể sẽ vượt qua mức 2014.}

(nguồn: Số ca mắc sởi qua từng năm) 29

Mặc dù thực tế30 là "Hóa chất thường được sử dụng trong sản xuất vắc-xin
bao gồm chất lỏng lơ lửng (nước vô trùng, nước muối hoặc chất lỏng có chứa
protein); chất bảo quản và chất ổn định (ví dụ, albumin, phenol và glycine); và tá
28 https://tuoitre.vn/phong-trao-chong-vacxin-lam-lay-lan-nhung-benh-dich-co-the-ngua20190419161557447.htm
29 https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html
30 https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm
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dược hoặc chất tăng cường giúp nâng cao hiệu quả của vắc-xin." điều này đã được
CDC khẳng định, thật không có gì ngạc nhiên khi nhiều cha mẹ không muốn con
mình được tiêm vắc-xin với thông tin sai lệch31 sau đây "Vắc-xin chứa DNA của
khỉ, chuột và lợn cũng như máu huyết thanh, tất cả đều bị cấm tiêu thụ theo luật ăn
kiêng kosher”!
Đối với các nước châu Âu, theo Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu
(ECDC):

(nguồn) 32

Bên cạnh những tin tức giả mạo về sức khỏe và những vụ giết người hàng
loạt ẩn mình, nhiều người đã chết vì những thứ 'cực kỳ rác rưởi' như:

31 https://www.nytimes.com/2019/04/09/nyregion/jews-measles-vaccination.html
32 https://ecdc.europa.eu/en/measles
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Xả súng hàng loạt tại Las Vegas năm 2017 đã giết chết 58 người và làm bị thương 422 người, và sự
hoảng loạn sau đó đưa tổng số người bị thương lên đến con số 851.
Động cơ33 của Stephen Paddock vẫn chưa được biết.
Khi hàng loạt người bị giết mà không có lý do, nó đúng là một thế giới ‘rác rưởi nhất' để sống.

Hoặc vụ nổ súng mới nhất ở New Zealand đã gây chấn động thế giới:

33 Đọc thêm: https://khuongdatlong.com/kisdel3-motive-2017-las-vegas-shooting-stephen-paddock
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Rõ ràng, mọi người luôn muốn sống một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống
có ý nghĩa, nhưng nhiều người đã chết chỉ vì những lý do rác rưởi, nhảm nhí.
Tin tức giả mạo, phân biệt đối xử, ngôn từ kích động thù địch và vấn đề
livestream xả súng gần đây đã 'kết hợp' cùng nhau trên mạng internet và ngày càng
lấy mạng nhiều người hơn.
Những lý do cực kỳ ung thối này làm cho những khoảnh khắc cực kỳ hạnh
phúc hay những điều thiêng liêng của con người trở nên vô giá trị
Vậy, con người sống để làm gì nếu họ nhận được những thứ vô cùng ung
thối, tanh tưởi (tin tức giả mạo, ngôn từ kích động thù địch, phân biệt đối xử, thù
hận và nổ súng hàng loạt)?

Bạn KHÔNG Phải Là Người Ngoài
Cuộc
Và người ngoài cuộc thì không bao giờ có thể thực sự thấu rõ cốt lõi vấn đề.
Dù bạn là ai, bạn luôn bị 'buộc' trở thành một phần quan trọng trong cuộc
chiến chính nghĩa chống lại những điều xấu xa.
Quy luật của cuộc sống làm điều đó.
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Nếu bạn không phải là một nhà lãnh đạo đất nước như Narendra Modi (Ấn
Độ), Theresa May (Anh), Jacinda Ardern (New Zealand); nếu bạn không phải là
người sáng lập hoặc CEO của một công ty Công nghệ như Mark Zuckerberg
(Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Sundar Pichai (Google) hoặc nếu bạn không
phải là một Oprah Winfrey/Bill Gates hoặc CEO của các tờ báo lớn như
CNN/TIME/v.v. .. bạn vẫn không thể tránh được việc chống lại phân biệt đối xử, tin
tức giả mạo và các tội ác xấu xa khác.
Tại sao?
Nhiều người đã chọn trở thành một NGƯỜI NGOÀI CUỘC và không làm gì
cả, bỏ qua, phớt lờ việc bành trướng các vấn nạn nghiêm trọng.
Điều đó có nghĩa là họ đang 'nuôi dưỡng' tà ác cái đang làm tổn thương trực
tiếp hoặc ẩn giấu lên cuộc sống của họ và của người khác
Họ, những kẻ ngoài cuộc, không thấy gì có thể có lợi cho họ (trong việc giải
quyết các vấn đề) hoặc thậm chí họ thấy những vấn đề nghiêm trọng đó (phân biệt
đối xử/lời kích thù ghét/tin tức giả mạo/v.v ....) có thể gây phiền phức cho cuộc
sống của chính họ.
Vì vậy, họ đã chọn không làm gì hoặc thậm chí để mặc các vấn đề. Họ vẫn
thấy chúng không phải là vấn đề của riêng họ.
Một số họ, tồi tệ hơn, có sự lạc quan sai lầm.
Họ nghĩ: mặc cho những vụ xả súng hàng loạt, những phát ngôn thù hận, thế
giới vẫn tươi đẹp và nhiều điều đã được cải thiện. Tồi tệ hơn, họ nghĩ rằng những
vụ xả súng hàng loạt là một điều bình thường của cuộc sống và không thể tránh
khỏi!
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Lạc quan là tốt. Nhưng trong trường hợp này (với những vấn nạn nghiêm
trọng), việc chọn không làm gì hoặc bỏ qua việc bành trướng của các tội ác xấu xa
cho thấy 'sự chạy trốn' của họ. Hoặc họ thấy việc giải quyết các vấn đề sẽ không có
lợi cho họ hoặc các vấn đề đó không phải là việc của họ.
"Tại sao tôi phải chọn rắc rối?" có thể là suy nghĩ của họ. "Giải quyết nạn
phân biệt đối xử, tin tức giả mạo hoặc ngôn từ kích động thù địch không phải là
việc của tôi"
Hay một con người cần phải có một niềm đam mê mãnh liệt để chiến đấu với
những điều xấu xa trong cuộc sống?
Hay họ không làm gì hoặc có những hành động yếu ớt vì sợ hãi? Hoặc họ
thực sự là những kẻ phân biệt đối xử ngấm ngầm?
Một công ty có thủ đoạn và dối trá (sản xuất hàng giả) KHÔNG THỂ lên án
mạnh mẽ những công ty khác đang làm điều tương tự.
Một tổng thống hoặc một thủ tướng là một kẻ phân biệt đối xử KHÔNG
THỂ lên án mạnh mẽ những người khác cũng như vậy.
Dù lý do là gì đi nữa, khi bạn không (muốn) thực hiện những hành động
thực sự để chống lại những điều xấu xa, điều đó tự khắc cho thấy rằng: có gì đó sai
với lựa chọn của bạn.
Và bạn không thể là Người Ngoài Cuộc.
Tại sao?

CÂU TRẢ LỜI (TẠI SAO BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NGOÀI
CUỘC)
Câu trả lời là: Kẻ xấu không cần biết bạn là ai hay bạn có lầm lỗi hay không.
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Một ngày nào đó, vì một số sự khác biệt bất nhân và thù hận chưa được
giải quyết thành công, những kẻ đó có thể lấy đi mạng sống của bạn và những
người khác mà không có chút thương xót nào.
Bất cứ ai cũng có thể là một 'mục tiêu' của nạn Phân biệt đối xử và thù hận.
Cuộc sống là "những kết nối" và ảnh hưởng chung.
Theo mặc định, Bạn thuộc về một/một số 'nhóm người' có (những) sự khác
biệt mặc dù bạn có nhận biết hay không hoặc bạn có muốn hay không.
Nhưng cuộc sống còn khó khăn hơn khi nhiều người bị giết chết bởi tình cờ.
Nếu bạn là người theo đạo Cơ đốc/Phật giáo hoặc là một du khách bình
thường đến thăm nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào ngày 15 tháng 3 năm 2019,
bạn có thể bị giết bởi tay súng phát livestream trực tiếp cuộc tấn công đầu tiên của
hắn trên Facebook Live. Vào thời điểm đó, mặc dù bạn không phải là người Hồi
giáo, bạn vẫn là 'mục tiêu' của hắn.
"Bởi tình cờ": Bởi vì bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, (dù
bạn có muốn hay không), bạn vẫn không thể tránh được hậu quả tồi tệ nhất do nạn
Phân biệt đối xử/lời kích thù ghét/tin tức giả mạo gây nên!
Do đó, việc nghĩ rằng "Giải quyết nạn phân biệt đối xử, tin tức giả mạo hoặc
ngôn từ kích động thù địch không phải là việc của tôi" là một SUY NGHĨ SAI LẠC
HOÀN TOÀN!
Chống lại tin tức giả mạo, nội dung độc hại, phân biệt đối xử, ngôn từ kích
động thù địch KHÔNG chỉ dành cho chính bạn! Như tôi đã khẳng định: Cuộc sống
là "những kết nối" và những ảnh hưởng chung. 'Cuộc chiến đấu' của bạn sẽ mang lại
lợi ích và bảo vệ con cái, gia đình và những người thân yêu của bạn.
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Ví dụ: Bạn chống lại tin tức vắc-xin giả bằng cách tiêm vắc-xin cho con bạn
với sự chăm sóc tốt của bác sĩ.
Khi bạn làm điều đó để bảo vệ con bạn, bạn bè và đồng nghiệp của bạn có
một 'sự hỗ trợ' mạnh mẽ (từ hành động của bạn) và họ cũng làm như vậy.
Đó là lý do tại sao bạn KHÔNG THỂ PHỚT LỜ, BỎ MẶC CÁC VẤN ĐỀ
VÀ KHÔNG LÀM GÌ CẢ HOẶC HÀNH ĐỘNG YẾU ỚT!
Và bạn KHÔNG PHẢI là NGƯỜI NGOÀI CUỘC!
Tôi nghĩ bây giờ tất cả những người tôi đã liên hệ và gửi email có thể hiểu
sâu sắc lời khẳng định sau đây của tôi:
Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của chúng, sẽ có
rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ sự im lặng,
bỏ rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải trả nặng hơn mà những người đã
biết làm gì và làm thế nào lại không làm sẽ phải trả.
(Khương Đạt Long)

Nhiều người và các công ty, thậm chí cả tổng thống và thủ tướng mà tôi đã
liên hệ chỉ làm điều gì đó khi những hậu quả xấu ‘đụng tới' lợi ích của họ hoặc làm
tổn thương cuộc sống của chính họ như tôi đã khẳng định.
Tuy nhiên, hành động của họ là KHÔNG đủ.
Và tôi biết chỉ khi một hậu quả không thể chịu đựng được34 ập tới, họ mới
bắt đầu có những hành động thực sự.
Thật không may, vào lúc đó, nhiều người sẽ bị hủy diệt và sẽ không còn bất
cứ cơ hội nào để làm và sửa chữa.

34 Xem https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-of-information/4-do-giants-wannause-rescuing-wings.php

135

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Adolf Hitler Vẫn Còn Sống! Hắn
Cùng Những ‘Hậu Duệ' Đang Nhìn
Thế Giới Và Con Người Với Con Mắt
Thỏa Mãn Và Khinh Bỉ!
Tư tưởng chủng tộc thượng đẳng của hắn nói riêng (và sự phân biệt đối xử
nói chung) vẫn còn đó, nó 'được nuôi dưỡng' và lan truyền trên internet và điều đó
mang lại cho hắn và ‘những hậu duệ’ SỰ THỎA MÃN.
Khoa học, Công nghệ, Văn hóa, Luật pháp, Các Chính sách cao cấp nhất
không thể hủy diệt và chiến thắng hệ tư tưởng tà ác của Hitler, ngược lại, những
điều đó đã giúp truyền bá tư tưởng của hắn qua internet.
Với sức mạnh của Công nghệ, ngày nay, hệ tư tưởng xấu xa của kẻ đó được
MIỄN PHÍ lan truyền rộng rãi!
Điều đó có nghĩa là: Adolf Hitler và những kẻ xấu (hậu duệ) đang nhìn cả thế
giới với con mắt khinh bỉ vì sự bất lực của thế giới.
Người Do Thái, Hồi giáo và những dân tộc khác đang bị 'săn lùng' và phân
biệt đối xử. Chắc rằng, nhiều sự kiện như vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo sẽ còn xảy
ra và thậm chí còn tồi tệ hơn!
Và thật dễ hiểu: Đối với những kẻ xấu và ác như Hitler, khi bạn không thể
làm gì để ngăn chặn họ, những kẻ đó sẽ thấy bạn hoàn toàn Ngu và Vô dụng.
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Và những người 'tốt', những người vẫn giữ im lặng, không làm gì hoặc có
những hành động yếu ớt trong việc chống lại những điều xấu xa cuối cùng sẽ thực
sự trở thành những kẻ xấu, phải không?
Giữ câm lặng, Không làm gì, Thực hiện các hành động yếu ớt hoặc Áp
dụng/Sử dụng các giải pháp sai lầm chắc chắn mang lại lợi ích cho kẻ thủ ác đó
và hậu duệ của hắn rất nhiều!

Khi một người thực sự để Hitler và hậu duệ của hắn (những kẻ xấu) nhìn anh
ta/cô ta một cách Thỏa Mãn và Coi Khinh, điều đó có nghĩa là anh ta hoặc cô ta tự
biến mình thành một người không chỉ hoàn toàn ngu mà còn hoàn toàn vô dụng.
Nếu chúng ta không muốn trở thành một kẻ như vậy, chúng ta phải hành
động thực sự!
Điều quan trọng nhất là: Bạn muốn chọn con đường nào hoặc cuối cùng bạn
muốn trở thành ai?

Điều Phải Làm Bây Giờ?
Cho dù bạn là ai, hãy bắt đầu có sự đồng cảm đủ mạnh mẽ để hướng dẫn bản
thân.
Bắt đầu từ đâu?
Đó là: "Nhìn vào chính Bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt
Nhân Văn, không phải con mắt định kiến"
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Nếu bạn là một nhà lãnh đạo quốc gia, một tổ chức chính phủ, người sáng
lập hoặc Giám đốc điều hành của một công ty (đặc biệt là một trang mạng xã hội)
hoặc bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào đang chiến đấu và đối phó với ván nạn Tin
tức giả, Phân biệt đối xử (tất cả các loại), phát ngôn thù địch và nội dung độc hại
(đặc biệt là nội dung gây thù ghét và livestream xả súng), HÃY BẮT ĐẦU VỚI
‘SỰ ĐỒNG CẢM SÂU SẮC'
Bạn KHÔNG BAO GIỜ có thể giải quyết bất cứ điều gì và làm bất cứ điều
gì mà không có điều đó!
Hãy đọc xong cuốn sách chứa các giải pháp của tôi "7 Điều Răn Sắc Đẹp

Của God: Chạm Tới Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp, Tài Năng Và Cưỡi Sóng
Thần!” và áp dụng những giải pháp đã được minh chứng sớm nhất có thể.
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Điều Quan Trọng Nhất Mà Thế Giới Cần Bây Giờ

Như mọi người có thể thấy: Với hàng ngàn tỷ đô la (hoặc nhiều hơn), nguồn
nhân lực xuất sắc và nắm trong tay các công cụ tốt nhất mà các công ty công nghệ
đnag có, họ vẫn thua trong việc chống lại tin tức giả, nội dung độc hại, ngôn từ kích
động thù địch và nạn phân biệt đối xử.
Điều họ cần là một NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ, người có ĐỒNG CẢM
SÂU SẮC, biết cách sử dụng sức mạnh của các nền tảng mạng xã hội, hiểu rõ
CỐT LÕI VẤN ĐỀ và biết chính xác những gì phải làm và làm như thế nào
trong việc giải quyết các vấn đề và ngăn chặn những kẻ xấu phát tán những điều
xấu xa trên internet.
Không có nhà lãnh đạo này, không ai và không lực lượng nào có thể chiến
thắng trong cuộc chiến và 'tiêu diệt được' hệ tư tưởng của Hitler. Ngay cả khi những
gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Twitter, Google, Youtube và Chính phủ tham
gia cùng nhau, họ cũng không thể giải quyết các vấn đề thành công vì thiếu những
điều quan trọng mà tôi vừa liệt kê.
Ngay cả nếu nhiều quy định của chính phủ về internet được thiết lập
thành công, mà không hiểu Vấn đề cốt lõi là gì, nó không những chắc chắn sẽ
không giải quyết được nạn tin tức giả mà còn làm tổn thương đến Tự do ngôn luận
của mọi người
Không có một nhà lãnh đạo thực sự người có một chiến lược đúng đắn, mọi
người sẽ phải mất nhiều mạng người hơn và chịu thiệt hại lớn về tài sản để mò
mẫm tìm ra một con đường đúng đắn
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Sau tất cả, nếu bạn không thể có sự đồng cảm sâu sắc, nếu bạn không thể
tìm ra cách giải quyết vấn đề thành công và nếu bạn không làm theo và áp
dụng lời khuyên của tôi trong cuốn ebook này, hãy trả tiền (đọc ở đây35 ) và tôi
sẽ chỉ cho bạn cách mà một đứa bé (được phép sử dụng các mạng xã hội) có thể
ngăn chặn các hành vi xấu xa của Hitler và hậu duệ của hắn như thế nào!

35 Xem tại: https://khuongdatlong.com/fake-news-shooting-livestreams-reality-game-of-two-evil-snakes
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Chương 2-Phần 1
PHẢI CHĂNG “MỘT TẤM ẢNH ĐÁNG
GIÁ NGÀN TỪ” LÀ ĐÚNG?

Bạn còn chờ gì nữa để áp dụng các giải pháp?
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng Và Cội Nguồn
Của God giúp bạn trở nên cực kỳ đẹp và tài năng, giải quyết các vấn đề tài năng và
sắc đẹp gây khổ sở nhất, xử lý sự phân biệt đối xử vô nhân theo cách khôn ngoan
nhất và trên hết, làm cho bạn Chạm Đến Đỉnh Cao Nhất Của Giá Trị (Sắc Đẹp, Tài
Năng) Con Người! Do đó, bạn cần nhớ sử dụng/áp dụng những chân lý tuyệt vời đó
trong cuộc sống.
Nhưng làm thế nào để sử dụng 7 điều tối quan trọng của God trong cuộc
sống? Với những câu chuyện rất thực, tôi sẽ hướng dẫn bạn có được những lợi ích
thực sự không chỉ cho bạn mà còn cho những người khác.
1.1 Phải Chăng “Một Tấm Ảnh Đáng Giá Ngàn Từ” Là Đúng?
Trong chúng ta có người đã đọc và nghe về vụ xì-căng-đan hình ảnh của
Heidi. Trước tiên, chúng ta sẽ xem lại các sự kiện chính xảy ra xung quanh vụ việc
này.
 Tỷ phú Donald Trump, 69 tuổi và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Ted Cruz, 46 tuổi, là những ứng cử viên Đảng Cộng hòa được đề cử
cho chức Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử năm 2016. Vợ của
Donald Trump, Melania Trump, 45 tuổi, là một nhà thiết kế trang sức
và đồng hồ, đồng thời là cựu người mẫu trong khi Heidi Cruz, 43 tuổi,
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vợ của Ted Cruz, là một giám đốc đầu tư người Mỹ tại Goldman
Sachs.
 Sự kiện đầu tiên: Một người ủng hộ Cruz đã tạo ra một tấm
hình mà nó là một trong những buổi chụp hình ‘thiếu vải’ của Melania
Trump để lăng mạ bà ta vì ‘trông không giống như đệ nhất phu nhân’1
 Sự kiện thứ 2: Donald Trump sau đó đã đăng một tin trên
Twitter nhưng không đánh ký hiệu @ (subtweet) vì không muốn đối
thủ của mình thấy tin này: “Đó là một số quảng cáo cấp thấp mà ông
(Ted Cruz) đã dùng một bức ảnh của Melania trong một buổi chụp
hình cho tạp chí GQ. Hãy cẩn trọng nếu không tôi sẽ tiết lộ bí mật về
vợ ông.”
 Sự kiện thứ 3: Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Ted Cruz đã đăng
một tweet để trả lời vị tỷ phú: "Tấm hình của vợ ông không phải từ
chúng tôi. Donald, nếu ông cố tấn công Heidi, ông là một kẻ hèn nhát
hơn tôi nghĩ. #classless2,"
 Sự kiện thứ 4: Trump tin rằng chính Cruz đã làm điều đó.
Donald Trump đã ‘bắn’ trả bằng cách đăng lại tweet {ông đã đăng lại
tweet của một người theo dõi mình (follower) vào sáng sớm thứ Năm,
ngày 24 tháng 3} bên cạnh một bức ảnh đẹp của Melania, với một bức
ảnh ‘dìm hàng’ vợ của Ted Cruz, Heidi Cruz.

1

Nguồn: http://hollywoodlife.com/2016/04/03/donald-trump-apologizes-heidi-ted-cruz-photo-tweetmistake/
2
Khi muốn chỉ trích thứ gì đó vô văn hóa, cục súc, ti tiện, mất dạy, kém văn minh thì người ta dùng
"Classless" hoặc "No Class", tức là không hề có chút xíu văn hóa (đẳng cấp) nào cả.
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Hình 5.1 Xì-căng-đan hình ảnh Heidi (Heidi Photo Scandal) 3 với đoạn
tweet lại của Donald Trump “Một tấm ảnh đáng giá ngàn từ”

 Sự kiện thứ 5: Ted Cruz đã đăng lại tin nhắn trên của Trump
và thêm "Donald, đàn ông đích thực không tấn công phụ nữ. Vợ của
ông đáng yêu, và Heidi là tình yêu của cuộc đời tôi."
 Sự kiện thứ 6: Vợ của thượng nghị sĩ đã đánh trả Donald
Trump (trên chiến dịch tranh cử ở Wisconsin): "Chà, như các bạn có
thể biết cho tới giờ, hầu hết mọi thứ, nhiều điều người khác nói không
dựa trên thực tế", Heidi Cruz nói. Bà cũng phủ nhận bức ảnh (thiếu
vải) của Melania Trump đến từ chiến dịch tranh cử của chồng mình
“Chẳng có bất cứ gì dính dáng đến chúng tôi cả"
3

Hai câu “What to tweet” và “if you were Ted Cruz” là do tác giả (Khương Đạt Long) thêm vào
(không nằm trong tấm ảnh Donald Trump đã tweet lại) muốn hỏi rằng nếu bạn trong trường hợp
của Ted Cruz, bạn sẽ làm gì để đáp lại sự tấn công của Trump? Xem ảnh gốc tại:
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/712850174838771712
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 Sự kiện thứ 7: Donald Trump sau đó đã đăng lên Twitter của
mình, "Ted Cruz Nói Phét đã phủ nhận ông ta có liên quan đến bài
đăng ảnh người mẫu G.Q. của Melania. Đó là lý do tại sao chúng ta
gọi ông ta là Ted Nói Phét!"
(Nguồn4)
Donald Trump đã thừa nhận với nhà báo Maureen Dowd (trong cuộc phỏng
vấn ngày 2 tháng 4 với cô về cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra sau chiến dịch của ông):
“Phải, nó là một sai lầm”, Trump nói với cô ta. “Nếu tôi phải làm điều đó một lần
nữa, tôi sẽ không gửi nó”, ông nói thêm vào. Ông ‘đã xin lỗi’5 vì đã phỉ báng Heidi.
Đây chắc chắn không phải là sự kiện cuối cùng giữa hai đối thủ. Chúng ta sẽ không
bàn chuyện ai đúng ai sai trong vụ bê bối này bởi vì chúng ta không biết gì về họ cả.
Tuy nhiên, chúng ta ở đây để học hỏi kinh nghiệm và giả sử rằng có một vụ xìcăng-đan hoặc điều tương tự sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, vậy thì chúng
ta sẽ giải quyết nó thế nào, làm thế nào để giải quyết dễ dàng nhất, tránh những tổn
thương và thậm chí đạt được một số kết quả tốt . Nhưng trước tiên, bạn thử nghĩ ra
các câu trả lời cho các câu hỏi sau:
 Bạn nghĩ gì khi nhìn vào bức ảnh gây scandal trên?
 Donald Trump đã ám chỉ điều gì qua bức ảnh đó?
 Điều gì đã khiến Ted Cruz giận dữ với Donald Trump sau
khi vị tỷ phú đã gửi bức ảnh lên internet?
 Làm thế nào để ngăn sự kiện thứ 5 xảy ra khiến vụ bê bối trở
nên tồi tệ hơn mà không làm tổn thương họ, gia đình họ và những
người khác?

4

Xem các câu trích dẫn chính xác tại phiên bản ebook tiếng Anh chính thức tải trên
KhuongDatLong.com và thêm Nguồn: http://edition.cnn.com/2016/03/22/politics/ted-cruz-melaniatrump-twitter-donald-trump-heidi/
5
Nguồn: http://hollywoodlife.com/2016/04/03/donald-trump-apologizes-heidi-ted-cruz-photo-tweetmistake/
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Chúng ta sẽ không thảo luận sự kiện từ một đến ba vì những buổi chụp hình
“thiếu vải” của Melania Trump và chiến dịch “Làm Nước Mỹ Đáng Sợ” (nhại lại
chiến dịch của Donald Trump “Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại”) sẽ làm phần này bị
lạc đề. Chúng ta không ở đây vì Donald Trump hay Ted Cruz, cũng như không vì
vợ của họ.
Khi Donald Trump gửi bức ảnh ‘dìm hàng’ vợ Ted Cruz, bà Heidi {tức bức
ảnh có ghi “The images are worth a thousand words” (Những tấm hình đáng giá
ngàn từ) ở sự kiện thứ 4}, rất nhiều người đã cảm thấy rằng ông ta đang so sánh sắc
đẹp giữa hai người phụ nữ và cố gắng hạ thấp một trong số họ. Tất nhiên, bạn biết
đó là ai. Ted Cruz, sau đó, đã tweet rằng “đàn ông đích thực không tấn công phụ
nữ” và củng cố cảm nhận của mọi người bằng cách nói “Vợ của ông đáng yêu” (sự
kiện thứ 5).
Nếu bạn có “Đôi mắt nhân văn” (cũng được gọi là “đôi mắt bên trong”), bạn
sẽ thấy chúng ta có thể ngăn chặn sự kiện thứ 5 xảy ra hoặc tốt hơn nữa là chuyển
vụ bê bối thành lợi ích không chỉ cho bạn mà còn cho cả những người khác. Hãy
nhìn vào bảng sau, rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì để có kết quả tốt hơn.
Giải quyết xì-căng-đan hình

Donald Trump and Ted
Cruz (sự kiện thứ 4 và 5)

ảnh Heidi với Chân Lý Sắc Đẹp Của
God
 Đừng bao giờ xúc phạm người

o Donald đánh trả lại
Hành động

bằng cách đăng lại tweet

khác như thế. Không bao giờ so sánh

hình ảnh vụ bê bối

sắc đẹp vì điều răn thứ nhất về sắc

o Ted giận dữ và nói với

đẹp là “Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Của

Donald “đàn ông đích thực

Riêng Mình”. Mỗi chúng ta sở hữu

không tấn công phụ nữ”.

một cơ thể độc nhất vô nhị.
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 Đừng bao giờ đánh giá thấp một

của mọi người bằng cách

người như vậy vì điều răn thứ 6 là

nói “Vợ của ông đáng yêu”

“Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’
Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân Văn’ Để
Nhìn Bản Thân Và Những Người
Khác”.
 Nếu bạn “Không Bao Giờ Chấp
Nhận Sự Xấu Xí” (điều răn thứ 2) và
“Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ”,
bạn sẽ không bao giờ tức giận như
Ted. Con mắt định kiến khiến con
người thua cuộc và chấp nhận bản
thân họ xấu xí.
 Thực hiện các hành động khác
nhau để cải thiện tình hình hoặc thậm
chí tạo ra các lợi ích cho bạn và
những người khác (đọc chi tiết bên
dưới)

o Họ đánh trả lẫn nhau
Kết quả

o Cả hai bà vợ và gia
đình họ tổn thương.
o Những người ngoài
kia (nhiều người trong
chúng ta) đã bị ảnh hưởng
và tổn thương bởi những
định kiến về sắc đẹp (thông
điệp sắc đẹp được họ truyền
qua các tweet/cuộc chiến
giữa họ)
147

 Bạn có thể giữ hình ảnh đẹp
của mình
 Bạn giữ giá trị và tính cách
tuyệt vời của bạn
 Bạn tránh bị tổn thương và giữ
cho người khác (chẳng hạn như
con cái, gia đình, mọi người và
bạn bè, v.v…của bạn) tránh bị
tổn thương
 Bạn thậm chí còn kiếm được
những lợi ích lớn từ vụ bê bối
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o Một số hậu quả khác
không thể nhìn thấy (những
hậu quả gián tiếp) sẽ diễn ra
sau đó...
Lưu ý quan trọng: Những hành động
đẹp và kết quả tuyệt vời ở trên (khi sử
dụng Chân Lý Sắc Đẹp Của God) sẽ
xảy ra chỉ khi bạn không làm điều ác
hoặc bạn sử dụng “đôi mắt nhân văn”,
chứ không phải “con mắt định kiến”.
Ví dụ, nếu người nào đó như Ted
Cruz gửi những bức ảnh “thiếu vải”
như của Melania Trump, những kết
quả tốt đẹp sẽ không bao giờ xảy ra.
Một lần nữa, chúng ta ở đây để học hỏi kinh nghiệm và giả sử rằng vụ bê bối
tương tự sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết nó
như thế nào, làm thế nào để giải quyết theo cách dễ dàng nhất, tránh tổn thương và
thậm chí đạt được một số kết quả tốt.
“Con mắt định kiến” là thủ phạm chính khiến vụ bê bối trở nên tồi tệ hơn.
Vụ bê bối ảnh Heidi không chỉ là về sắc đẹp. Nếu bạn biết về Chân Lý Sắc Đẹp Của
God (được gọi là 7 Điều Răn Sắc Đẹp), vận dụng và tạo thói quen cho chúng, đặc
biệt là điều răn thứ bảy, bạn sẽ không bao giờ phải tức giận vì tấm ảnh đó và sự so
sánh của nó.

"Thượng Đế Thì Đẹp.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Đẹp!"
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Và nếu bạn chạm đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp, bạn sẽ thấy Sắc đẹp không
nằm ở đó (khi bạn nhìn vào tấm ảnh xì-căng-đan trên).

“Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp Con Người –
Sắc đẹp bên ngoài không phụ thuộc vào cái bên ngoài. Bạn
nhìn vào chính bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt
Nhân Văn, không phải con mắt định kiến. Nó thậm chí trở
thành Sắc Đẹp Thánh Thiện.”
(Khương Đạt Long)
Với con mắt định kiến, bạn sẽ so sánh và chỉ thấy một thứ khác biệt giữa hai
người vợ. Tuy nhiên, với đôi mắt bên trong, bạn sẽ không chỉ nhìn thấy một điều
khác biệt (vóc dáng độc nhất của họ) mà còn thấy ở họ một điều tương tự. Trên
thực tế, chỉ với một cái nhìn khác, bạn có thể chuyển vụ bê bối hình ảnh trên thành
một lợi ích lớn.
Làm Cách Nào Để Chuyển Vụ Bê Bối Hình Ảnh Trên Thành Một Lợi Ích
Lớn?
Chúng ta giả sử rằng chúng ta là một người giống như ông Ted trong tình
huống tương tự và chúng ta đã không làm những điều xấu xa (chẳng hạn như không
tạo ra một trong những buổi chụp hình “thiếu vải”), chúng ta sẽ thực hiện các hành
động sau:
1. Với Chân Lý Sắc Đẹp của God, những lời của Donald (sự so sánh)
là vô nghĩa và ông ta đang chống lại God (vui lòng đọc lại điều tôi
đã giải thích trong Chương 1-phần 4). Do đó, chúng ta không cần
phải tức giận vì những lời nói của ông ấy. Chúng ta thậm chí có thể
mỉm cười hoặc cười vào bức ảnh đó và chúng ta có thể cho mọi
người thấy điều đó thông qua một tweet hoàn toàn khác với tweet
của Ted. Chúng ta luôn luôn đẹp vì chúng ta là những đứa con của
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God. Ở bước này, bạn có thể chặn sự kiện thứ 5 và không trở nên
tức giận.
2. Chúng ta, sau đó, có thể tạo ra một thứ, cái sẽ khiến mọi người ủng
hộ ngược lại cho chúng ta (nếu chúng ta là Ted, chúng ta đã có thể
khuyến khích người dân Mỹ, đặc biệt là phụ nữ, và đã có thể nhận
được nhiều phiếu bầu hơn). Nhưng bằng cách nào?
3. Ví dụ: Bạn có thể tweet như thế này:

(minh họa)

Thậm chí tốt hơn, bạn có thể kết hợp các từ ở trên với bức ảnh mà Trump đã
gửi và tạo một bức hình mới có thể thay đổi tình huống xấu.
Bạn cũng có thể tweet (ví dụ): “Tất nhiên rồi, ‘những tấm ảnh đáng giá ngàn
từ’, nhưng một từ (God**)6 đáng giá tỷ tấm ảnh”, v.v... Tại sao? Bởi vì bất kể kẻ
xấu nói gì, bất kể hàng tỷ bức ảnh họ phô bày, God Thì Đẹp, Chúng Ta Là Con Của
God, Chúng Ta Thì Đẹp! Đó là Chân Lý Sắc Đẹp Của God. Nếu bạn hoặc bất kỳ ai
không tin điều đó, như tôi đã nói, hãy cố mà chống lại điều đó! Sử dụng sáng kiến
của bạn để thực hiện các ý tưởng khác nhau.
Với Chân Lý Sắc Đẹp Của God, bạn có thể chuyển vụ bê bối thành một
tình huống mới có lợi cho bạn và những người khác.

6

Vui lòng đọc lại Chương 1 phần 4: Chân lý Sắc Đẹp Của God
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Nếu Ted Cruz đã biết và áp dụng Chân Lý Sắc Đẹp Của God và đã tweet
như thế, ông ấy đã có thể nhận được những lợi ích không chỉ cho vợ và bản thân
(ông ta đã có thể khẳng định vẻ đẹp của vợ mình và giữ giá trị của người vợ) mà
còn cho cả những người phụ nữ, các cô gái và những người đàn ông khác trên toàn
thế giới.
Thông qua dòng tweet đó bằng cách sử dụng Chân Lý Sắc Đẹp Của God,
Ted đã có thể cho thế giới thấy Sự thật và khiến mọi người, đặc biệt là phụ nữ, cảm
thấy tốt và dễ chịu cả bên trong lẫn bên ngoài nhân dáng họ. Đặc biệt, Ted cũng
đáng lẽ sẽ cho cả thế giới, nhất là người dân Mỹ, biết rằng ông ta tôn trọng Melanie,
không hạ thấp bà ấy bằng cách nói “Chúng ta là những đứa con của God. Chúng ta
thì đẹp".
Điều này có nghĩa là ông ấy đáng lẽ sẽ tạo ra một tình huống cả ba bên cùng
có lợi win-win-win (ông ta – người vợ – mọi người).
Tất nhiên, nếu Ted đã làm điều đó, chúng ta tin rằng mọi người sẽ dành
những suy nghĩ tốt về ông ta và, có lẽ, họ đã bầu cho ông ta nhiều hơn bao giờ hết.
Chắc chắn, tình hình sẽ trở nên tốt hơn cách nó đã xảy ra.
Tôi chắc chắn sau vụ bê bối ảnh Heidi, rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ,
các cô gái và những người vợ, người đã đọc và biết về vụ bê bối, vẫn còn đó những
cảm xúc tồi tệ về sự so sánh cơ thể và vẻ đẹp của họ. Các bà vợ có thể sợ sự so sánh
sắc đẹp từ các ông chồng. Các ông chồng cũng vậy. Donald Trump và thậm chí Ted
Cruz đã khiến cho những con mắt định kiến (định kiến về sắc đẹp) trở nên mạnh mẽ
hơn mặc dù có lẽ họ đã không nhận ra điều đó. Bạn chỉ có thể chiến thắng khi bạn
có đôi mắt nhân văn và Sự thật (Chân Lý Sắc Đẹp Của God).
Thế còn về vụ “Không cần phải ‘tiết lộ bí mật’” (những lời được viết trong
tấm hình) thì sao? Nếu chúng ta là người tốt, thật vô lý khi sợ về mối đe dọa đó.
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Nếu bạn là người vô thần, làm thế nào bạn có thể sử dụng Chân Lý Sắc
Đẹp Của God trong tình huống này? Xin vui lòng đọc lại câu trả lời của tôi trong
phần 6 (Chương 1) một lần nữa. Chân Lý Sắc Đẹp Của God và Chân Lý Cội Nguồn
Của God không chỉ dành riêng cho người theo đạo Cơ đốc và Công giáo (hay người
có đạo nói chung).
Ai đó có thể chọn một cách khác để giải quyết vụ bê bối này. Họ nghĩ rằng
nếu họ không hề quan tâm đến sắc đẹp, họ sẽ không bị tổn thương bởi sự tấn công
của Donald Trump. Điều đó có nghĩa là Donald đã ‘bắn’ nhầm mục tiêu và Ted đã
không cần phải tức giận. Còn bà Cruz (Heidi) thì sao? Bà ấy không quan tâm đến vẻ
ngoài của mình, phải không? Có phải bà ấy đã không bị tổn thương bởi sự so sánh
nhan sắc của Trump? Chúng ta không biết gì về điều đó.
Mọi người thường nghĩ đàn ông thường không chú ý nhiều đến ngoại hình
hay vẻ đẹp của họ. Một số đàn ông thực sự không quan tâm đến ngoại hình của họ.
Họ nghĩ rằng làm đẹp chủ yếu dành cho phái nữ. Tuy nhiên, đây không phải thực tế.
Vẻ đẹp bên ngoài thường kết nối với các giá trị của một người và tình cảm/sự
ảnh hưởng là một yếu tố quan trọng. Nhiều người đàn ông chẳng có hứng thú với vẻ
đẹp (vẻ ngoài của họ), nhưng họ sẽ tức giận hoặc niềm kiêu hãnh của họ sẽ bị tổn
thương khi ai đó cố gắng tấn công người đàn ông qua vẻ bên ngoài.
Ví dụ thực tế, một người đàn ông sống ở Delhi, Ấn Độ, đã đệ đơn ly hôn vì
vợ anh ta thường phê bình cân nặng của anh. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2016, Tòa
án tối cao Delhi tán thành quyết định của thẩm phán (tại tòa án cấp dưới) được đưa
ra vào năm 2012. Thẩm phán Vipin Singh khẳng định rằng điều đó (phê bình ác ý)
làm tổn thương lòng tự trọng của bất kỳ người đàn ông nào khi anh ta thường bị vợ
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gọi là 'con voi béo'. Tòa án Delhi gọi đó là hành động tàn ác. Đó là chấn thương
hàng ngày mà người chồng (nạn nhân)7 phải gánh chịu.
Quay trở lại với vụ bê bối ảnh, Ted tức giận vì Donald đe doạ “tiết lộ bí mật”
và so sánh nhan sắc giữa hai bà vợ. Chúng ta không bàn về việc “tiết lộ bí mật” bởi
vì nó lạc đề và do chúng ta không biết gì về chúng. Trong tình huống này, Ted đã
hoàn toàn chú ý đến sắc đẹp (ngoại hình của Melania và vợ ông ta) và cảm nhận rõ
ràng những gì Donald muốn ám chỉ qua bức ảnh. Tuy nhiên, con mắt định kiến
(định kiến về sắc đẹp) đã khiến ông ta khó có thể vượt qua sự tấn công của Donald.
Donald Trump cũng cảm nhận (hoặc biết) mọi người/công chúng ngoài kia (với con
mắt định kiến) cũng cảm nhận hoặc hiểu những gì ông ta muốn ám chỉ thông qua
tấm ảnh đó.
Với con mắt định kiến (sắc đẹp), mọi người đều thua trong vụ bê bối này.
Nếu Ted đã biết về Chân Lý Sắc Đẹp Của God, thì ông ấy đã không cần nổi giận
với Donald và sẽ đạt một số lợi ích cho chiến dịch của mình (chẳng hạn như: nhận
được nhiều phiếu bầu hơn hoặc giành được trái tim của công chúng) như tôi đã nói.
Chân Lý Sắc Đẹp Của God luôn luôn tồn tại. Nếu một điều gì đó tương tự
như vụ bê bối ảnh xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta lại không sử
dụng Chân Lý Sắc Đẹp Của God để tạo ra một tình huống ba bên cùng thắng winwin-win8?

Câu Trả Lời

7

Nguồn: http://www.deccanchronicle.com/nation/crime/270316/mota-hathi-husband-abused-bywife-for-being-fat-delhi-court-calls-it-cruelty.html
8
Trên thực tế, chúng ta có thể đạt được 5 chiến thắng (win-win-win-win-win). Xin vui lòng đọc
phần tiếp theo và bạn sẽ thấy nó rõ ràng!
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“Một tấm ảnh đáng giá ngàn từ”. Thật không!? Liệu điều này có đúng?
Mọi người từng nghĩ: vâng, đúng vậy. Thật ra, trong tình huống này, nó phụ
thuộc vào ‘đôi mắt’ của bạn
Câu trả lời là “Đúng”, nếu nó xuất phát từ những con mắt định kiến.
Chắc chắn là “Sai” nếu nó xuất phát từ Đôi mắt nhân văn và một khi bạn
đạt đến đỉnh cao nhất của sắc đẹp con người, bạn sẽ hiểu rất rõ điều đó! Khi chúng
ta ở đỉnh cao đó, nhìn lại bức ảnh và chúng ta có thể lắc đầu từ trái sang phải: “Sắc
đẹp ở đây ư? Thật không?"…
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Chương 2-Phần 2
PHƯỢNG HOÀNG PHẢI BÙNG CHÁY
MỚI HIỆN THÂN!

“Để vươn lên từ đống tro tàn của nó, một con Phượng hoàng trước tiên phải
bùng cháy.” (Octavia Butler)
“Phượng hoàng trước tiên phải bùng cháy để hiện thân” (Janet Fitch)
Một thiên tài phải ‘bùng cháy’ để cống hiến hết mình để Phục vụ.
‘Bùng cháy’ cái gì và ‘Phục vụ’ điều gì?
Trong phần này, tôi (JeLong1) sẽ chỉ cho bạn thấy cách tôi đã thành công khi
đối phó với những bình luận gay gắt mang tính làm nhục của cộng đồng mạng và làm
thế nào mà những ‘kẻ thù’ (những người xả cơn thịnh nộ với giọng hát của tôi) lại tự
công nhận tôi như một thiên tài ca hát.

Facebook, Youtube: “Các Cỗ Máy” Sản Xuất Và Cung Cấp Cho Xã Hội Cả
‘Vàng’ Lẫn ‘Phân’
Các mạng xã hội như Youtube và Facebook có thể mang lại cho mọi người cả
lợi ích to lớn và cả những thứ rác rưởi, vô nhân đạo.
Cả người tốt và kẻ xấu đều có thể sử dụng những ‘cỗ máy’ này để ‘khuếch
đại’ những điều tốt hay xấu mà họ muốn.

1

Như đã giới thiệu từ đầu, bất cứ khi nào tôi cất tiếng hát, tôi là JeLong.
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Hãy nhớ lại những lý do bạn đã đăng ký trên các trang web truyền thông xã
hội phổ biến này. Để làm gì?
* để liên lạc với bạn bè và gia đình của bạn?
* để quảng bá công ty của bạn hoặc bán sản phẩm?
* để tìm người yêu hay kết bạn?
* để làm công việc của bạn như một người tiếp thị, một người bán hàng, v.v
...?
* để tham gia các nhóm truyền cảm hứng cho bạn?
* để xem phim, thưởng thức âm nhạc hoặc đọc tin tức hàng ngày?
*còn nhiều nữa...
Rõ ràng, chúng ta đã đến Facebook, Youtube, Google, Instagram, Twitter và
các trang web khác trong nhiều năm vì nhiều mục đích khác nhau.
Bên cạnh những lợi ích to lớn (‘Vàng’) mà các trang web truyền thông xã hội
có thể mang lại, các nền tảng mạng xã hội đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm
trọng khiến mặt xấu và mặt tối của chúng lại 'nổi trội' hơn cả mặt lợi ích.
Tin tức giả mạo, hành vi phân biệt chủng tộc, livestream xả súng2, can thiệp
bầu cử nước ngoài, nội dung độc hại, v.v ... là mặt trái tồi tệ nhất và các công ty công
nghệ này vẫn không thể giải quyết.
Một trong những vấn đề gây tổn thương mà những gã khổng lồ công nghệ và
người dùng đang phải đối mặt là: những bình luận gay gắt làm nhục (nạn bắt nạt trên
mạng).

2

Đọc thêm: https://khuongdatlong.com/fake-news-shooting-livestreams-reality-game-of-two-evilsnakes
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“Hiện tại, Facebook cho biết họ có thể xóa số lượt thích”3, trang Techcrunch
nói.
Nhà xuất bản công nghệ trên báo cáo rằng “Facebook có thể đã sớm bắt đầu
ẩn bộ đếm Like trên các bài đăng trên News Feed để bảo vệ người dùng của họ khỏi
sự đố kị và ngăn họ khỏi sự tự kiểm duyệt”. Trang báo giải thích thêm “Ý tưởng là
để ngăn người dùng tự so sánh bản thân với người khác và có thể cảm thấy không
thỏa đáng nếu bài đăng của họ không nhận được nhiều lượt Thích” 4
Thực ra, những bình luận gay gắt gây nhục nhã mới là vấn đề nghiêm trọng
hơn nhiều.
Những lời lẽ độc ác, đặc biệt là những bình luận trực tuyến nghiêm trọng, có
thể giết chết một con người cả về tinh thần lẫn thể chất, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Thời báo New York đưa tin:
{“Một Thiếu Niên Tự Sát Sau Khi Công Bố Mình Là Người Lưỡng Tính. Gia
đình anh muốn đòi công lý. Gia đình và bạn học của Channing Smith, một học sinh
trung học, cho biết cái chết của anh là kết quả của ‘nạn bắt nạt trên mạng xã hội’”
“Người học sinh, Channing Smith, một học sinh 16 tuổi tại trường trung học
Coffee County ở Manchester, Tenn., đã tự kết liễu đời mình vào ngày 23 tháng 9 sau
những tin nhắn văn bản mang tính tình dục rõ ràng mà anh ta trao đổi với một bạn
học nam được đăng trên mạng xã hội, theo gia đình của anh cho biết.”
“Cậu ấy hoàn toàn bị sỉ nhục,” anh trai nạn nhân, Joshua Smith, nói qua điện
thoại hôm thứ Hai, mô tả các tin nhắn là “rất rõ ràng.”
“Sau sự kiện đó, không còn cách nào cậu ấy có thể đi học,” người anh nói
thêm.

3
4

Source: https://techcrunch.com/2019/09/02/facebook-hidden-likes/
Source: https://techcrunch.com/2019/09/02/facebook-hidden-likes/
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“Một vài giờ sau, Channing đã bắn và tự sát, anh trai nói. Trong bài đăng cuối
cùng của Channing trên Instagram, anh ấy nói, “tôi thực sự ghét việc tôi không thể
tin tưởng bất cứ ai ra sao vì những người tôi đã tin lại rất giả tạo.”} 5

Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Channing Smith: “Tôi sẽ rời khỏi mạng xã hội trong một thời gian
ngắn,” chàng trai 16 tuổi đến từ Manchester, Tenn., đã viết vào tuần trước. “Tôi thực sự ghét việc tôi không
thể tin tưởng bất cứ ai ra sao vì những người tôi đã tin lại rất giả tạo. Tạm biệt." 6

Một câu chuyện bi thảm khác.
“Sulli, Ngôi sao K-pop, 25 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà ở Seongnam,
Hàn Quốc” 7, một tin buồn từ CNN.
Theo truyền thông Hàn Quốc, trước cái chết của Choi Jin-ri (tên thật của cô)
vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, Sulli “bị trầm cảm nặng và vào tháng 10 năm 2018,
cô tiết lộ rằng cô cũng mắc chứng rối loạn hoảng sợ và ám ảnh sợ xã hội từ khi còn
nhỏ” 8

5

Source: https://www.nytimes.com/2019/09/30/us/channing-smith-suicide-bisexual-tennessee.html
Source: https://www.washingtonpost.com/nation/2019/09/30/tennessee-teen-channing-smithinstagram-lgbt-killed/
7
Source: https://edition.cnn.com/2019/10/14/entertainment/k-pop-star-death-scli-intl/index.html
8
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Sulli
6
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"... ý kiến của cô ấy thường khiến cô ấy trở thành mục tiêu của những trò chơi
khăm trên mạng, đặc biệt là bởi những người chống đối nữ quyền, ông CedarBough
Saeji, một chuyên gia về văn hóa và xã hội Hàn Quốc tại Đại học British Columbia
nói" 9

“Cuộc đời tôi thì thật sự trống rỗng, vì thế tôi cảm giác như tôi đang dối mọi
người bằng cách giả vờ hạnh phúc ở bề ngoài.
Tôi đã xin lời khuyên từ xung quanh. Họ đã nói với tôi, ‘Mọi người có mặt tối
trong cuộc sống của họ nhưng họ lại sống giả vờ như không có nó, Đừng nghĩ
điều đó là lạ’ ”
-

Sulli
(Nguồn) 10

9

Source: https://edition.cnn.com/2019/10/15/asia/kpop-sulli-death-aftermath-intl-hnk-scli/index.html
Source: https://www.koreaboo.com/news/sulli-life-empty-pretending-happy-outside/

10
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“Cộng đồng mạng và những bình luận căm ghét đã giết cô ấy. Hãy dừng
bắt nạt đi nào mọi người”
-

Tài khoản Twitter tên Yonghwa biased viết (và đăng bên dưới tấm ảnh các
bình luận cay nghiệt dành cho Sulli trên mạng)
(Source) 11

11

Source: https://twitter.com/dragonyongie/status/1183709916977975296
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Nữ diễn viên thường nhận được những bình luận trên mạng như là “ngu ngốc”,
“kiêu căng”, “bệnh hoạn”…
“…sau khi rời nhóm f(x), Sulli - tên thật Choi Jin-ri - đã vật lộn với những
bình luận từ những trò chơi khăm độc ác, và trong một video trực tiếp trên Instagram
gần đây phát hành trên mạng, cô đã phải hỏi: ’Tôi không phải người xấu. Tại sao [họ]
nói xấu về tôi? Hãy nói cho tôi biết một điều mà tôi đã làm để đáng bị điều này’” 12
{Người nghệ sĩ chia sẻ: "Nỗi ám ảnh xã hội, chứng rối loạn hoảng sợ ... Tôi
đã bị rối loạn hoảng loạn kể từ khi còn nhỏ.
"Có những lúc khi cả những người thân thiết…Một số người bạn thân nhất của
tôi đã rời bỏ tôi. Mọi người làm tổn thương tôi, vì vậy mà mọi thứ sụp đổ. Tôi không
cảm thấy như mình có ai ở bên cạnh hoặc có bất cứ ai có thể hiểu tôi. Vì thế mà tại
sao tôi hoàn toàn suy sụp." 13
Theo Trung tâm nghiên cứu Pew: “59% thanh thiếu niên Hoa Kỳ đã bị bắt
nạt hoặc bị quấy rối trực tuyến, và một chia sẻ tương tự nói rằng đó là một vấn đề
lớn đối với những người ở độ tuổi của họ. Đồng thời, thanh thiếu niên chủ yếu nghĩ
rằng giáo viên, công ty truyền thông xã hội và các chính trị gia đang thất bại trong
việc giải quyết vấn đề này. .” 14

12

Source: https://metro.co.uk/2019/10/14/sullis-battle-panic-disorder-trolls-forced-quit-fx-k-pop-stardies-aged-25-10914425/
13
Source: https://ph.news.yahoo.com/sulli-found-dead-kpop-fx-112933034.html
14
Source: https://www.pewinternet.org/2018/09/27/a-majority-of-teens-have-experienced-someform-of-cyberbullying/
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59% thanh thiếu niên Hoa Kỳ đã bị bắt nạt hoặc bị quấy rối trực tuyến

(Nguồn) 15

Sự Bất Lực Triền Miên Của Chính Phủ Và Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ
Facebook đang “chạy một cuộc thử nghiệm có giới hạn trong đó số lượt thích,
phản ứng và lượt xem video được đặt ở chế độ riêng tư trên Facebook," 16 (một phát
ngôn viên của công ty nói với trang CNET trong một tuyên bố gửi qua email).
Indiatimes.com nói thêm “Lý do đằng sau việc xóa lượt thích là nhằm giảm áp lực xã
hội giữa những người dùng” 17. Công ty “đã muốn nền tảng của mình là nơi mọi người
15

Source: https://www.pewinternet.org/2018/09/27/a-majority-of-teens-have-experienced-someform-of-cyberbullying/
16
Source: https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/the-end-of-an-era-facebookset-to-begin-hiding-likes-and-reactions-today/articleshow/71323632.cms
17
Source: https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/the-end-of-an-era-facebookset-to-begin-hiding-likes-and-reactions-today/articleshow/71323632.cms
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có thể thoải mái thể hiện bản thân và tập trung vào việc chia sẻ ảnh hoặc video thay
vì tập trung vào số lượng 'Lượt thích'.”
Gã khổng lồ công nghệ, trong một thời gian dài, đã bị buộc tội khai thác lỗ
hổng bảo mật trong tâm lý con người. ” 18
Sean Parker, chủ tịch đầu tiên của Facebook, nhấn mạnh rằng Facebook muốn
làm cho rất nhiều người trong chúng ta quay trở lại. Như trang CNET đã báo cáo
rằng: “Ông ấy nói tất cả là do nó được thiết kế, bởi vì việc nhận được một "Like"
hoặc một nhận xét về bài đăng của bạn mang lại cho bạn một chút tác động của
dopamine19. ” 20
Cho dù Facebook có thể thực hiện điều này: “nền tảng của nó trở thành nơi
mọi người có thể thoải mái thể hiện bản thân và tập trung vào việc chia sẻ ảnh hoặc
video thay vì tập trung vào số lượng 'Thích'.” một cách thành công, nó vẫn không thể
giải quyết các thiệt hại về thể chất và tinh thần mà người dùng trực tuyến đã đang
phải đối mặt.
Bởi vì mọi người trên khắp thế giới đang phải chiến đấu chống lại các vấn đề
còn nghiêm trọng hơn: Nội dung độc hại, Bình luận bất nhân, Bắt nạt trên mạng và
Tin tức giả.
Rõ ràng, việc ẩn hoặc xóa các lượt thích “Likes” trên nền tảng này sẽ không
giải quyết được vấn đề.
Còn Youtube, nền tảng lưu trữ video lớn nhất, phổ biến nhất hay mạng Twitter
thì sao?

18

Source: https://www.cnet.com/news/sean-parker-facebook-exploits-vulnerability-in-humanpsychology/
19
Chất gây hưng phấn
20
Source: https://www.cnet.com/news/sean-parker-facebook-exploits-vulnerability-in-humanpsychology/
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Họ đang làm gì để giải quyết những vấn đề tương tự?
Trên thực tế, những gã khổng lồ công nghệ Facebook, Youtube và Twitter đã
thực hiện các thử nghiệm và thực hiện các thay đổi mà mọi người hoặc người dùng
có thể không nhìn thấy rõ.
Tuy nhiên, thực tế đang phô bày kết quả hành động của họ và họ vẫn không
có bất kỳ giải pháp đúng đắn nào để giúp mọi người (người dùng và khách hàng của
họ) tránh thiệt hại về tinh thần và thể chất.
Sulli chết vì “miệng lưỡi gian ác” 21
Những lời lẽ độc ác, đặc biệt là những bình luận trực tuyến nghiêm trọng, có
thể giết chết một con người cả về tinh thần lẫn thể chất, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Chính phủ lại phụ thuộc vào các giải pháp của các công ty công nghệ. Họ thụ
động trong việc giải quyết các vấn đề. Các nền tảng công nghệ lại nằm trong tay
những gã khổng lồ công nghệ.

Thật Là Một May Mắn Lớn Khi Bản Thân Tôi Là Một Người Trong Cuộc!
Tôi muốn nói rằng bản thân tôi đã trải qua nạn bắt nạt trên mạng tương tự.
Tuy nhiên, tôi lại nhận được một kết quả hoàn toàn khác biệt điều thật tuyệt
vời.
Tôi sẽ cho bạn thấy sự khác biệt và cách tốt nhất để vượt qua nạn bắt nạt trên
internet, chiến thắng sự sỉ nhục và bệnh trầm cảm.
21

Source: https://news.zing.vn/sulli-hoa-tuyet-le-tan-lui-o-tuoi-25-vi-mieng-luoi-nguoi-doipost1001670.html
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Chúng ta đau buồn trước cái chết của những người như Sulli và Channing.
Chúng ta ở đây để tìm hiểu và biết mặt tối nhất của cuộc sống con người. Lý
do chính khiến chúng ta ở đây là để biết cách bảo vệ bản thân tránh khỏi những hành
động vô nhân đạo như nạn bắt nạt mà nó có thể đẩy con người vào chỗ chết.
Đầu tiên, hãy xem bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt lớn về kết quả giữa tôi
và những người như Channing Smith, Sulli:
Những người như Channing

JeLong (Tôi): Giải quyết
nạn bắt nạt đe dọa trên mạng

Smith, Sulli

bằng Chân Lý Tài Năng Của
God
o

Biến cố

Channing Smith: tin nhắn

 JeLong: nhiều người trong

thân mật của anh với một bạn

cộng đồng mạng đã ‘xả’ cơn

nam khác đã bị các bạn cùng

thịnh nộ vô lý một cách đáng

lớp rò rỉ. “Hình ảnh về cuộc trò

kinh ngạc vào giọng hát của tôi

chuyện riêng tư của cậu ấy với

 Những bình luận gay gắt

một cậu bé khác đã được đăng
trên Instagram và Snapchat, gia
đình

anh

ấy

nói”

22

WashingtonPost tường thuật.

làm nhục của họ:
o "Âm nhạc hủy hoại tất cả
đây rồi"
o “Yo wtf”(“Cái đé* gì đấy)

Sulli: "... ý kiến của cô ấy

o “Get goosebumps sound

thường khiến cô ấy trở thành

like shit” (“Nổi cả da gà

mục tiêu của những trò chơi

vãi cứt thật)

o

khăm trên mạng, đặc biệt là bởi
những người chống đối nữ
quyền, ông CedarBough Saeji,
22

Source: https://news.zing.vn/sulli-hoa-tuyet-le-tan-lui-o-tuoi-25-vi-mieng-luoi-nguoi-doipost1001670.html
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một chuyên gia về văn hóa và
xã hội Hàn Quốc tại Đại học
British Columbia nói" 23
Nữ diễn viên thường nhận
được những bình luận trên mạng
như là “ngu ngốc”, “kiêu căng”,
“bệnh hoạn”…

Mục tiêu kẻ
xấu

o Kẻ xấu muốn làm nhục và làm xấu hổ các nạn nhân trước vô
số người trên internet
o Các biến cố khiến Channing 

Vụ việc khiến Jelong tự chủ,

Phản ứng của

Smith và Sulli bị trầm cảm và

bình tĩnh và bắt đầu tìm hiểu

các nạn nhân

sợ hãi trước ác ý của mọi người

những lý do sâu xa đằng sau

o Bị trầm cảm bởi nạn bắt nạt, đe

cơn thịnh nộ của mọi người

dọa trên mạng


o Channing Smith tự sát
Hành động

Biến cố khiến JeLong bình
tĩnh và tự chủ, bắt đầu tìm hiểu

o Sulli: Cảnh sát nói ngôi sao Kpop chết ‘nghi do tự tử’24

tại sao họ lại xả cơn căm hận
với giọng hát mình một cách
vô lý như vậy.


NhacJelong.com đã tải một
video nhạc lên Youtube để
xác minh động cơ của họ.
(https://www.youtube.com/

23

Source: https://edition.cnn.com/2019/10/15/asia/kpop-sulli-death-aftermath-intl-hnkscli/index.html
24
Source: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/how-sulli-die-police-say-20576163

166

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

watch?v=c85eiM1ziAU)
Điều gì nằm

o Sự vô cảm, lòng tham, nỗi sợ hãi, định kiến và sự phân biệt
đối xử của kẻ xấu

đằng sau các
biến cố?
Chỗ dựa để

o Channing Smith và Sulli đã 

nương tựa vào

không có bất kỳ ai để nương

Chỗ dựa để JeLong nương tựa
vào luôn là God.

tựa

Kết quả sau

o Cái chết

Sau khi đăng video giọng hát
của Jelong, tất cả họ (kẻ xấu)
đều câm lặng, và không còn

cùng

chống đối nữa.


Có kẻ phản bác mạnh mẽ
giọng JeLong thiên tài nhưng
khi Nhạc Jelong bảo họ làm
được thử như JeLong (khiến
cộng đồng tự nổi giận trước
giọng hát) thì họ không còn
dám lên tiếng.
https://www.youtube.com/
watch?v=HXSylzx9kUM)
Điều quan trọng, sau khi thấy
phần ‘Thách Thức Thế Giới” ở
chương 5 cuốn sách này, những
người đó sẽ có câu trả lời đầy
đủ cho họ!



JeLong, từ một người vô danh,
giờ nhiều người xem là một
Thiên tài.
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Nhiều người (nhất là những kẻ
‘ném đá’ JeLong) giờ lại e sợ
trước khả năng của anh


Bản thân tôi bây giờ cảm thấy
rất tuyệt vời bởi vì 7 Điều răn
sắc đẹp của God đã khiến tôi
giải quyết vấn đề một cách dễ
dàng và thoải mái!

Đó là sự khác biệt to lớn.
Tôi chắc chắn rằng nếu ai đó như Channing Smith hay Sulli đã biết về 7 Điều
răn sắc đẹp của God và đã áp dụng chúng trong cuộc sống của họ, họ đã không bao
giờ phải đối mặt với kết cục bi thảm như thế.
Tôi chính là bằng chứng sống động nhất và giải pháp 7 Điều răn sắc đẹp của
God mà tôi đã đưa ra cho công chúng từ lâu đã giúp chính bản thân tôi giải quyết vấn
đề thành công.
Đó là một cảm giác tuyệt vời khi chính giải pháp của tôi đã cứu mình!

Bạn không thể giải quyết nạn bắt nạt đe
doạ trực tuyến và sự vô nhân đạo MÀ KHÔNG

CẦN 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God.
JeLong (Khương Đạt Long)
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Nhưng làm thế nào tôi vượt qua được cơn thịnh nộ của mọi người và có được
kết quả tốt nhất như thế?

24/7, Tôi Luôn Theo Và Áp Dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God!
Thật dễ để hiểu điều đó.
Nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt từ Thiên Chúa của tôi, tôi đã không thể đưa
ra và cho mọi người biết về 7 điều răn sắc đẹp từ vài năm trước.
Kể từ khi tôi biết những điều tối trọng đó, tôi đã theo đuổi và áp dụng chúng
trong cuộc sống của mình. Nói chính xác, tôi luôn luôn sử dụng Chân lý Sắc Đẹp,
Chân lý Tài Năng và Chân lý Cội Nguồn để giải quyết các vấn đề.
Khi bạn theo đuổi và áp dụng những định kiến và sự phân biệt đối xử vô nhân
đạo 24/7, những điều ma quỷ đó sẽ được ‘nuôi dưỡng’ trong tâm hồn và tâm trí của
bạn và cuối cùng chúng sẽ giết chết bạn.
Trái lại, khi bạn luôn đi theo và áp dụng những điều linh thiêng của God 24/7,
những điều xấu xa đó sẽ bị tiêu diệt và bạn sẽ sống hạnh phúc!
Nếu bạn có “Đôi mắt nhân đạo” (còn gọi là “đôi mắt bên trong”) và những
chân lý của God, bạn sẽ thấy bạn có thể ngăn chặn kẻ xấu lan truyền sự thù hận và
ngăn họ làm nhục bạn.
Với Chân lý Tài Năng Của God, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn không chỉ cho
bạn mà còn cho cả những người khác.
Nhưng Bằng cách nào?
Trước tiên, hãy nhìn vào 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God với hình thức đầy đủ
một lần nữa:
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1. Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài Năng
Và Sắc Đẹp Của Mình.
2. Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và Tài
Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến Khi Bạn
Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao Giờ Chấp
Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.
3. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn Thế
Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá Của
Bạn Một Cách Cẩn Thận.
4. Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
5. Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con Người
Bạn.
6. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
7. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.

Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi đã làm theo và áp dụng những điều răn sắc
đẹp quan trọng đó và chiến thắng cái xấu:
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Những người như Channing

JeLong (Tôi): Giải quyết
nạn bắt nạt đe dọa trên mạng

Smith, Sulli

bằng Chân Lý Tài Năng Của
God
o Các biến cố khiến Channing

 Vụ việc khiến Jelong tự chủ,

Phản ứng của

Smith và Sulli bị trầm cảm và

bình tĩnh và bắt đầu tìm hiểu

các nạn nhân

sợ hãi trước ác ý của mọi người

những lý do sâu xa đằng sau

o Bị trầm cảm bởi nạn bắt nạt, đe

cơn thịnh nộ của mọi người
 Với Chân lý Tài năng của God,

dọa trên mạng

tôi đã biết rằng:
"Thượng Đế Là Toàn Năng.
Bạn Là Con Thượng Đế,
Bạn Thì Tài Năng! "
 Sự thật này khiến tôi tự chủ
và bình tĩnh
 Khi kẻ xấu cố gắng khiến
bạn tin tưởng rằng bạn bất
tài hoặc ngu ngốc, Chân lý
Tài năng của God sẽ tiêu diệt
điều đó và làm cho bạn bình
tĩnh rất nhiều.
 Bởi vì tôi là con của God, tôi
có những giá trị to lớn mà
những kẻ xấu không thể làm
hại. Chân lý tài năng của
God thực sự khiến tôi tin
vào chính mình một cách
mạnh mẽ!
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Nếu bạn “Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài,
Xấu Xí” (điều răn thứ 2) và
“Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi
Tệ”, bạn sẽ không bao giờ
phải tức giận hay bị trầm cảm
khi kẻ xấu làm bạn bẽ mặt.
Con mắt định kiến làm cho
mọi người thua cuộc và chấp
nhận bị coi thường và ngu
ngốc.



Bởi vì điều răn thứ 6, “Hãy
Hủy Diệt ‘Con Mắt Định
Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’
Thân

Và

Để Nhìn Bản
Những

Người

Khác”, tôi không thể chấp
nhận những định kiến về ca
hát và đó là lý do tôi có thể
vượt qua những bình luận gay
gắt một cách dễ dàng và làm
cho họ phải câm lặng và
ngừng hạ nhục tôi.
 Kẻ ác chỉ có thể làm tổn
thương bạn nếu bạn theo đuổi
và làm theo những định kiến
và sự phân biệt đối xử vô
nhân đạo!
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 Tôi đã thực hiện các hành
động25 khác nhau để cải
thiện tình hình hoặc thậm
chí tạo ra lợi ích cho tôi và
cho cả những người khác.
 Nếu tôi đã không thể chiến
thắng kẻ xấu, tôi đã không
bao giờ có mặt ở đây và viết
những dòng này! (Đơn giản,
làm sao tôi có thể chỉ cho bạn
cách giải quyết nạn bắt nạt
trên mạng nếu tôi không thể
làm điều đó thành công? Phải
không?)
 Điều đó có nghĩa là: Tôi đang
chỉ cho bạn cách để tránh bị
bắt nạt trên internet, chiến
thắng kẻ xấu và điều đó mang
lại lợi ích cho bạn.
Kết quả sau
cùng

o Họ đã không có ai để nương tựa 

Nơi nương tựa cho JeLong

o Họ chịu đựng chứng trầm cảm

luôn là God

o Họ tự sát hoặc bệnh trầm cảm

 Tương tự như tôi, bạn có thể
giữ hình ảnh đẹp của mình

giết chết họ.

 Bạn giữ được giá trị và
phẩm cách tuyệt vời của bạn

25

Vui lòng đọc lại chương 1-Phần 5 về Chân lý Tài Năng của God để xem lại những gì Nhạc
JeLong đã thực hiện
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 Bạn tránh bị tổn thương và
giữ cho người khác (chẳng
hạn như con cái, gia đình,
mọi người và bạn bè,
v.v…của bạn) tránh bị tổn
thương
 Bạn thậm chí còn có được
những lợi ích lớn từ biến cố
 Kết quả tốt nhất, những kẻ
làm bẽ mặt và nổi cơn thịnh
nộ với tôi bây giờ lại tự
công nhận tôi là một Thiên
tài. Mà điều đó cho thấy sự
nể trọng lớn của họ dành
cho tôi.
Thay vì làm JeLong bẽ mặt
và xấu hổ, họ giờ cảm thấy
bẽ mặt mình và e sợ khả
năng của JeLong.
 Cuối cùng, thắng lợi của tôi
cho thấy: ‘Thiện thắng ác”.
Nói cách khác, God và
Những Thứ Thuộc Về God
luôn luôn chiến thắng và
đánh bại những thứ thuộc
ma quỉ.
Lưu ý quan trọng: Những hành
động đẹp và kết quả tuyệt vời ở trên
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(khi sử dụng Chân lý tài năng của
God) sẽ chỉ xảy ra khi bạn không
làm những điều xấu, theo đuổi các
định kiến hoặc bạn sử dụng ‘đôi
mắt nhân đạo’, mà không phải là
con mắt của thành kiến.
(Ví dụ, nếu tôi đã có những định
kiến ca hát, tôi đã không thể vượt
qua các cảm xúc xấu (sau khi bị họ
bôi nhọ) và tôi sẽ tin vào những gì
họ đã nói.)
Đó là câu chuyện rất thực của đời tôi.
Cái chết của những người như Channing Smith, Sulli ‘đã cảnh báo’ chúng ta.
Một lần nữa, chúng ta ở đây để học hỏi từ các biến cố, kinh nghiệm và tìm
hiểu làm thế nào để giải quyết dễ dàng nhất, tránh các tổn thương và thậm chí còn có
được một số kết quả tốt.
‘Con mắt của định kiến’, sự thù hận là thủ phạm chính khiến cho các biến cố
của Channing Smith và Sulli trở nên tồi tệ hơn.
Họ đã không có bất kỳ ‘lối thoát’ nào và phải đầu hàng trước cái ác.

Bạn chính là nhân tố quyết định!
Lựa chọn thuộc về bạn
(Khương Đạt Long)
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“Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con Người Tài Năng bên ngoài không phụ thuộc vào cái bên ngoài. Bạn
nhìn vào chính bản thân và người khác thông qua Đôi Mắt
Nhân Văn, không phải con mắt định kiến. Nó thậm chí trở
thành một Tài Năng Thánh Thiện.”
~ JeLong (Khương Đạt Long) ~
Tất nhiên, chúng ta phải nỗ lực làm việc tận dụng trí óc và năng lượng để hoàn
thiện tài năng của mình.
Tuy nhiên, chúng ta không thể đạt đến đỉnh cao quý nhất đó nếu chúng ta làm
theo những định kiến và sự phân biệt đối xử vô nhân. Chắc chắn vậy!
Nếu bạn là người vô thần, làm thế nào bạn có thể sử dụng Chân lý tài năng
của God trong tình huống này? Xin vui lòng đọc câu trả lời của tôi trong chương 1
một lần nữa. Chân Lý Sắc Đẹp-Tài Năng-Cội Nguồn Của God không chỉ dành cho
người đạo Cơ đốc và Công giáo.
Con mắt của những định kiến luôn khiến chúng ta thấy rất khó hoặc thâm chí
bất lực để vượt qua sự bắt nạt và sự sỉ nhục.
Vậy nên, nếu bạn muốn chiến thắng nạn bắt nạt, đe dọa (nhất là trên mạng),
ngay từ rất sớm, bạn ĐỪNG BAO GIỜ đi theo, chấp nhận và áp dụng Những Định
kiến và Phân biệt đối xử, là những cái đầy Bất nhân.
Nói khác đi,

Nếu Bạn Muốn Chiến Thắng Nạn Đe Dọa, Bắt Nạt (Nhất
Là Trên Mạng) Thành Công, Ngay Từ Lúc Rất Sớm, Bạn
LUÔN LUÔN Đi Theo, Chấp Nhận Và Áp Dụng 7 Điều
Răn Sắc Đẹp Của God Là Những Thứ Đầy Nhân Thiện.
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Điều đó sẽ tạo ra sức mạnh to lớn bên trong bạn và giúp bạn tiêu diệt cái xấu.
Nếu các nạn nhân đã biết về những Chân lý của God và áp dụng chúng, họ có
lẽ đã không phải đối mặt với những cái chết thương tâm.
Nhưng hãy nhớ rằng: Cho dù bạn có biết về các điều răn sắc đẹp của God, bạn
cũng sẽ thua nếu bạn vẫn tuân theo, chấp nhận và áp dụng những điều tà ác (là những
định kiến và phân biệt đối xử).

Thắng Lợi Không Ngờ
Chân lý Sắc đẹp và Tài năng luôn tồn tại. Nếu một điều gì đó giống như những
biến cố xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta lại không sử dụng các
Chân lý của God để tạo ra chiến thắng bốn bên cùng có lợi win-win-win-win?
Khi những người căm ghét và cực kỳ tức giận với giọng hát của tôi phải công
nhận tôi một thiên tài ca hát,
1. Tôi đã vượt qua và chiến thắng sự bắt nạt trên mạng (chiến thắng 1);
2. Những người tôi yêu quý đã không bị tổn thương (chiến thắng 2)
3. Biến cố thực của đời tôi bây giờ lại có thể giúp những người khác biết
cách tránh bị bắt nạt trên internet (chiến thắng 3) và
4. Tôi (một đưa con bé nhỏ của God) đã khiến God của tôi (Chúa Ba NgôiGiê-xu, là Cha Mẹ Thánh Thiện) trở nên thiêng liêng và tuyệt vời hơn
(chiến thắng 4).
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Thực sự là, trong tình huống tốt nhất, với 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, tôi
có thể đạt được tới 5 chiến thắng.
Chiến thắng cuối cùng là: nhiều người trong số những người nổi cơn thịnh
nộ với giọng hát của tôi bây giờ cảm thấy xấu hổ. Điều đó sẽ khiến họ suy nghĩ về
những hành vi tàn nhẫn của họ. Nhiều người trong số họ sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về
những thứ xảy ra xung quanh biến cố và bắt đầu cư xử đúng mực.
Điều đó có nghĩa là sự cố thực sự của tôi đã có ảnh hưởng tốt đến họ và điều
này giúp giảm bớt nạn bắt nạt trên mạng26.

26

Bây giờ, bạn có thể thấy chúng ta cũng đã có tới 5 chiến thắng (win-win-win-win-win) trong
phần trước (thay vì 3) như tôi đã nói.
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PHƯỢNG HOÀNG PHẢI BÙNG CHÁY
MỚI HIỆN THÂN!
Và sau tất cả, tôi thấy rõ rằng: Là đứa con của God mới là điều tuyệt nhất!
Một thiên tài dù tài năng có tuyệt đến thế nào cũng không thể sánh bằng.
Bởi vì khi bạn có God, bạn luôn có ‘chỗ dựa’ bên cạnh mình, bất kể biến cố
bạn gặp có tồi tệ thế nào…

Tôi là JeLong, chỉ là ‘một phần’ rất đặc biệt của Khương Đạt Long.
Thật may mắn cho tôi khi trải qua sự cố thực của việc bị bắt nạt trên mạng
và có mặt ở đây để giúp bạn biết cách đạt được chiến thắng lớn.
Với 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God,
Bạn Không Thể Nào Không Chiến Thắng Kẻ Bắt Nạt Trên Mạng!
Miễn là bạn ĐỪNG BAO GIỜ đi theo, chấp nhận và áp dụng Những Định Kiến
Và Phân Biệt Đối Xử Bất Nhân
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Chương 2-Phần 3
ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA ÁP DỤNG
NHỮNG SỰ THẬT VĨ ĐẠI NHẤT CỦA GOD!

Nếu sếp của bạn, lãnh đạo (đất nước) của bạn hoặc những người ủng hộ ông
ta/bà ta là một kẻ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và là người đã tạo ra sự thù
hận, thì cách nào khôn ngoan nhất để phản đối hoặc xử lý kẻ xấu đó?
Tôi chắc chắn bạn nhớ những lời khẳng định đã được chứng minh của tôi:
Nếu bạn phân biệt đối xử với người khác (vì định kiến), đối xử với
họ dựa trên sự kỳ thị và bạn coi đó là một chân lý, thì thế giới (mọi
người và God) sẽ tự động phân biệt đối xử chống lại bạn bởi chính
‘chân lý’ (anxiom)* của riêng chính bạn.

Điều tồi tệ nhất là, thực ra họ đang chống lại chính họ mặc dù
họ không nhận ra điều đó. Lý do? Cư xử không tử tế hoặc thậm chí
tàn nhẫn với mọi người (vì những định kiến của họ) cho thấy họ đã
“tự nguyện cho phép” những người khác làm điều tương tự.

Hãy sử dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God: Chân Lý Cội Nguồn của God. Đã
đến lúc để áp dụng Chân Lý Cội Nguồn của God. ‘Chìa khóa’ giải quyết vấn đề này
là:
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Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt

Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
VII.

HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI

NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.
Một vấn đề nghiêm trọng là: những người đang đấu tranh hoặc phản đối kẻ
xấu/sự phân biệt đối xử quên một điều hết sức quan trọng: GOD! Họ chỉ đang sử
dụng sức mạnh của con người để chiến đấu chống lại sự phân biệt chủng tộc, phân
biệt giới tính, v.v…Nếu một kẻ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính là một nhà
lãnh đạo quốc gia hoặc một người có hàng tỷ tiền và sử dụng nó để khuếch đại sự
phân biệt chủng tộc hoặc những điều xấu khác, mọi người sẽ thấy khó khăn để chống
đối kẻ xấu đó.
Cách khôn ngoan nhất để đấu tranh chống lại phân biệt chủng tộc, phân biệt
giới tính và những sự phân biệt khác là chúng ta phải đoàn kết với nhau và sử dụng
một sức mạnh khác mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của con người. Đó là sức mạnh
của God: 7 điều quan trọng của God – Chân Lý Cội Nguồn của God!

"God Là Cha Mẹ Thánh Thiện
Bạn Là Con Của God
Tôi Cũng Vậy!
Chúng Ta Là Con Của God!”

Bạn có nhớ những gì tôi đã nói trong các phần trước hay không:
{“Nếu kẻ phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính là người vô thần hoặc chống
Chúa, chúng ta sẽ làm gì?
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Nhiều người nghĩ rằng những kẻ xấu, kẻ mà phân biệt đối xử với con người
và không tin vào sự tồn tại của God sẽ không sợ sự trừng phạt của God. Tuy nhiên,
Lịch sử/Thực Tế chứng minh rằng họ, những kẻ xấu (thậm chí là những nhà
lãnh đạo hay người độc ác nhất), luôn luôn sợ hãi những hình phạt thực sự từ
những đứa con/người của God.
Lịch sử luôn chứng minh và cho chúng ta thấy rằng: “Thiện Luôn Thắng Ác”
và "Ác Giả Ác Báo"1. Những kẻ hoặc những nhà lãnh đạo độc ác nhất (trong lịch sử)
cuối cùng đã luôn phải trả giá đắt cho hành động của họ.}
Tôi đã cẩn thận chỉ ra (và giải thích) với bạn trong các phần trước, bạn nên
xem lại một lần nữa. Mọi người trên khắp thế giới có hoặc không có God (người vô
thần) có cùng một mục tiêu: Thiện. Bởi vì điều đó mang lại cho con người Hạnh phúc
và những điều Tuyệt vời. Khi chúng ta có God và chúng ta đến với nhau, chúng ta sẽ
có đủ sức mạnh để phản kháng và thống trị kẻ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới
tính, kẻ chống lại God và là kẻ thù của God.
Sức mạnh con người không đủ. Hãy nhớ rằng: bạn chiến đấu chống lại không
chỉ kẻ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính mà còn chống lại điều tồi tệ nhất trên
đời: Sự phân biệt đối xử/Sự kỳ thị bất nhân! Chiến thắng kẻ xấu là quan trọng, nhưng
xóa bỏ sự phân biệt đối xử còn quan trọng hơn nhiều! Bởi vì điều đứng sau là cái gốc!
Chúng ta cần một sức mạnh to lớn hơn và những thứ như các qui tắc hành xử đạo đức
chung, luật pháp, các mối quan hệ xã hội cũng như các yếu tố khác (như giáo dục,
chính sách, công nghệ) là những sự hỗ trợ chính.
Chiến thắng kẻ xấu là quan trọng, nhưng xóa bỏ sự phân
biệt đối xử còn quan trọng hơn nhiều! Bởi vì điều đứng sau là cái
gốc!

1

Kẻ làm điều gì ác trước sau gì cũng bị quả báo
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Khi Đã Muộn, Có Những Thứ Không Thể Cứu Hay Chữa Được.
Tôi đã nói trong phần trước “Lịch sử nhân loại chứng minh rằng kẻ xấu phải
trả giá đắt cho những hành động nhẫn tâm của họ cho đến khi họ không còn gì để
trả!”, nhưng bạn có thực sự biết điều tồi tệ nhất là gì không?
Đó là: Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của chúng,
sẽ có rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ sự im lặng, bỏ
rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải trả nặng hơn mà những người đã biết làm gì
và làm thế nào lại không làm sẽ phải trả.
Bạn là một người chiến thắng vì bạn biết các giải pháp trong cuốn sách này.
Bạn có một sức mạnh to lớn và Thiên Chúa/Đức Phật/Thần Shiva/Đấng Allah hoặc
những Đấng Bề Trên khác của bạn chính là sức mạnh đó! Tuy nhiên, mọi người ngoài
kía sẽ ra sao nếu không ai nói với họ về những giải pháp này, nếu không ai cho họ
biết rằng God và 7 Điều Tối Quan Trọng Của God là sức mạnh thực sự của họ? Làm
thế nào những người vô thần có thể có một sự tác động tốt và họ sẽ phải làm gì nếu
ngay cả những đứa con hoặc người của God cũng không biết và sử dụng sức mạnh
thực sự của mình?
Im lặng và bỏ mặc hoặc điều gì đó tương tự, do đó, chính là những hành động
tồi tệ trong trường hợp này. Chúng được xem là hành động ác và tội lỗi vì người khác
có thể bị giết chết2. Bạn có còn nhớ minh chứng chân thực cho điều này:

2

Tìm hiểu thêm về vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo 2019 khiến 50 người thiệt mạng và 50 người
khác bị thương: https://khuongdatlong.com/fake-news-shooting-livestreams-reality-game-of-two-evilsnakes
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Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của
chúng, sẽ có rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả
nặng nề từ sự im lặng, bỏ rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải
trả nặng hơn mà những người đã biết làm gì và làm thế nào lại không
làm sẽ phải trả.
(Lời Khẳng định của tôi trong bản cập nhật thứ tư của phiên bản ebook cũ vào ngày 20 tháng 1
năm 2017)

Một điều nữa bạn nên biết rằng: Đối với kẻ xấu, nghĩa của từ "giá" có những
ý nghĩa khác nhau, nhưng vấn đề này bây giờ quá sớm để nói. Cái giá mà kẻ xấu phải
trả không đắt bằng cái giá của ‘kẻ tốt’ (là những người với sự im lặng và sự bỏ mặc
của họ!). Nghĩa của từ “GIÁ” (đối với người ‘tốt’) là cực kỳ xấu.
Đừng đợi cho đến khi có rất nhiều người vô tội và tốt bụng ngoài kia và chính
bạn phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Vì thế, để không phải thấy chúng ta phải trả cái giá đắt hơn, một trong những
cách nhanh nhất là: hãy cho họ biết về Những Chân Lý Vĩ Đại Nhất Của God, 7 Điều
Răn Sắc Đẹp Của God, đặc biệt là Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng và Cội Nguồn Của
God vì chúng chính là câu trả lời cho các vấn đề.

“Con mắt định kiến” là thủ phạm chính khiến cho vấn đề sắc đẹp, tài năng và
đặc biệt là nạn phân biệt đối xử ngày càng tồi tệ hơn. Lòng tham và nỗi sợ cũng vậy.
Khi mọi người biết sức mạnh thực sự của mình, họ sẽ có đủ sức mạnh để thống trị và
tiêu diệt cái ác. Chúng ta thực sự muốn một cuộc sống bình yên, giàu có, khỏe mạnh
và hạnh phúc, phải không? Các hành vi đạo đức, luật pháp, quan hệ xã hội và các yếu
tố khác (như chính sách, giáo dục, công nghệ) là những hỗ trợ hữu ích chính.
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Làm Thế Nào Để Mọi Người Có Đủ Sức Mạnh Để Thống Trị Và Tiêu Diệt Những
Điều Xấu Xa?
Lần phát hành bản cập nhật ebook lần thứ ba này của tôi với mục tiêu: mang
lại cho mọi người (và cả các quốc gia) 7 Điều Tối Trọng Của God là thứ cung cấp
cho họ sức mạnh tối thượng để sống mạnh mẽ, giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp và hạnh
phúc.
Tài liệu này dành cho những người đang vật lộn với các khó khăn, chịu đựng
những vấn đề nghiêm trọng nhất về sắc đẹp, sự nghiệp tài năng và sự phân biệt đối
xử, là những thứ chặn đứng hạnh phúc của họ và khiến cuộc sống của họ trở nên khốn
khổ.
Các giải pháp trong ebook này đặc biệt dành cho những người cảm thấy bất
lực trong việc giải quyết các vấn đề về sắc đẹp, tài năng, nạn bắt nạt và phân biệt đối
xử khổ sở nhất trong cuộc sống.
Bởi vì phân biệt đối xử hay kỳ thị với mọi người (vì những định kiến bất nhân)
là Chống lại Thiên Chúa/Đức Phật/Thần Shiva/Đấng Allah hoặc những Đấng Tối
Cao khác và con người; và thực sự nó là một Tội Lỗi Nặng Nề trong mắt của bất
kỳ Đấng Thần nào, cuốn sách ebook giải pháp này cũng dành cho những người phân
biệt đối xử, kẻ bắt nạt người khác và để “con mắt định kiến” chiến thắng và kiểm soát
tâm trí của họ.
Không chỉ vậy, các giải pháp trong tài liệu này cũng dành cho các quốc gia
đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng nhất như nạn phân biệt đối xử, đe dọa
bắt nạt trực tuyến, tin tức giả, nội dung độc hại trên mạng, v.v ...

185

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Do đó, mọi người càng nhanh biết về 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, họ càng
nhanh có sức mạnh để chiến thắng cái xấu và họ càng nhanh có cuộc sống bình yên
và hạnh phúc. Tất nhiên, họ có ít nỗi đau/tổn thương nhất!
Đến tận giờ, tôi nghĩ bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc giải quyết
các vấn đề nghiêm trọng.
Một ‘người tốt’ vẫn muốn giữ im lặng, thực hiện những hành động yếu ớt và
phớt lờ những hành động xấu xa sẽ tiếp tục trả giá nặng hơn.
Hay cuối cùng rồi họ sẽ thực sự trở thành kẻ xấu?
Bạn, tôi và mọi người, đặc biệt là những người tốt, sẽ không muốn thấy những
hậu quả tồi tệ nhất và cái giá phải trả nặng nề nhất, phải không? Tôi thực sự không
muốn nhìn thấy những người có sự im lặng, bỏ mặc phải trả ‘cái giá’ đắt nhất sau này
(hậu quả không thể chịu đựng nổi) 3.
“Nếu bạn không làm gì, thời gian càng trôi qua, những vấn đề và các hậu quả
của chúng gây ra sẽ trở nên càng tồi tệ hơn. Do đó, việc giải quyết các vấn đề sẽ trở
nên càng phức tạp hơn và bạn chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt hơn!”
Vậy chúng ta sẽ phải làm gì?
Như tôi đã nói trước đây, chúng ta, cả người lớn và trẻ em có đạo, và cả những
người vô thần đang sống cùng nhau và bị ảnh hưởng bởi các hành vi đạo đức chung,
luật pháp và các mối quan hệ xã hội.

3

Đọc thêm tại đây: https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-ofinformation/4-do-giants-wanna-use-rescuing-wings.php
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Do đó, 7 Điều Tối Trọng Của God phải được lan truyền trong gia đình, trường
học, các trường đại học, tổ chức, hiệp hội và các quốc gia. Chúng ta phải làm cho
những điều đó được công chúng biết đến.
Nó không chỉ là công việc của các tổ chức tôn giáo. Nó cũng là trách nhiệm
của chính phủ quốc gia. Chính xác, đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Tại sao?
Bởi vì khi chúng ta không làm gì, khi 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God không
được học theo và áp dụng, tất cả chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả tồi tệ nhất.
Những cảnh báo của God, 7 bằng chứng cực kỳ quan trọng, đã cho chúng ta
thấy thực tế.

Những sự kiện kinh hoàng tương tự như
vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở New
Zealand (15 tháng 3 năm 2019) 4 là lý do rõ
ràng nhất khiến chúng ta không thể không
có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God!

Đó cũng là lý do 7 Điều Tối Trọng Của God phải được lan truyền trong gia
đình, trường học, các trường đại học, tổ chức, hiệp hội và các quốc gia. Chúng ta phải
làm cho những điều đó được công chúng biết đến.
4

Cuộc tấn công đã giết chết 51 người và làm bị thương 49 người khác (theo thống kê Wiki). Tìm
hiểu thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch_mosque_shootings
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Mỗi người trong chúng ta có thể chia sẻ ebook này để cho những người khác
biết về các giải pháp. Bạn có thể sao chép liên kết sau, tải ebook xuống và chia sẻ với
gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của bạn…hoặc chia sẻ liên kết (URL) đó và họ sẽ tải
xuống.

URL để bạn chia sẻ ebook này với mọi người:
☞(Bản Tiếng Việt):

http://bit.ly/2O0OG7d
☞(Bản Tiếng Anh):

http://bit.ly/2QxESTQ

Và những điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là:

1. Các chính phủ quốc gia (như Chính phủ Hoa Kỳ) có trách nhiệm áp
dụng 7 điều tối quan trọng của God và không quên kết hợp ‘chìa khóa’
đó với luật pháp, giáo dục và các quan hệ xã hội (hoặc các yếu tố khác
như chính sách, công nghệ, v.v.).
2. Các trách nhiệm tương tự dành cho các tổ chức (như các tổ chức tôn
giáo), công ty kinh doanh, trường học, các trường cao đẳng, đại học,
v.v...Các tổ chức, công ty này cần thiết sử dụng tiếng nói và công cụ
của mình để khiến mọi người biết đến các giải pháp, giải quyết vấn đề
và chiến đấu chống lại những kẻ xấu. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không
(muốn) làm công việc đó? Hãy nhìn vào Google-Youtube, Facebook
and Twitter, những công ty lớn nhất trên thế giới, và cái ‘giá’ mà họ
đang trả.
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3. Mỗi người trong chúng ta, nếu chẳng làm gì, bỏ mặc hoặc cố quên đi
các vấn đề và không áp dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc
sống sẽ phải trả giá đắt và chịu đựng những nỗi đau, chấn thương hàng
ngày. Nhìn vào thực tế bây giờ, bạn có thể thấy rất nhiều người tốt và
vô tội đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì sự im lặng và sự bỏ mặc
của mọi người.
Tôi đã đề nghị những người và các công ty có liên quan làm những công việc
trên vào những ngày đầu tiên của năm 2018, họ đã không thực hiện bất kỳ hành động
thực tiễn nào và thực tế cho thấy họ quả thật đã phải gánh chịu các tổn thất trong suốt
năm 2018.
Vì thế, hãy thực hiện các công việc trên ngay bây giờ càng sớm càng tốt hoặc
Khi Đã Muộn, Sẽ Có Những Thứ Không Thể Nào Cứu Hoặc Chữa Khỏi.
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CHƯƠNG 3

SỰ BẤT LỰC CỦA THỜI ĐẠI
THÔNG TIN VÀ CÁC CÂU HỎI
CHƯA ĐƯỢC TRẢ LỜI
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Chương 3-Phần 1
LỜI ĐỀ NGHỊ ĐẦU TIÊN:
VẠCH TRẦN ĐỘNG CƠ ẨN GIẤU CỦA STEPHEN PADDOCK
TRONG VỤ XẢ SÚNG Ở LAS VEGAS NĂM 2017

Đề nghị đặc biệt này của tôi có liên quan đến “Vụ xả súng chết chóc nhất
Lịch sử Hiện Đại Hoa Kỳ”1. Sự kiện kinh hoàng đã xảy ra ở Las Vegas vào đêm
1/10/2017.
Kẻ xả súng hàng loạt, Stephen Paddock, đã giết chết 58 người và làm bị
thương 851 người.
Paddock đã tự sát và hắn ta đã để lại một trong những bí ẩn lớn nhất mà thế
giới không thể hiểu được.
FBI, Cảnh sát Hoa Kỳ đã khép lại vụ án và từ bỏ việc tìm ra động cơ khiến
hắn giết rất nhiều người.
Đây là đề nghị của tôi thứ sẽ cung cấp cho mọi người câu trả lời đầy đủ về
động cơ bí ẩn của Paddock.
Đây cũng là khám phá lớn của tôi vào tháng 10 năm 2017. Để biết thêm chi
tiết, vui lòng truy cập trang này:
https://khuongdatlong.com/kisdel3-motive-2017-las-vegas-shootingstephen-paddock
Thật quá nguy hiểm khi tội ác được ngụy trang một cách quá hoàn hảo!

1

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting
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Chương 3-Phần 2
LỜI ĐỀ NGHỊ THỨ HAI:
CHÌA KHÓA CỨU MẠNG DUY NHẤT CHO VIỆC GIẢI QUYẾT
FAKE NEWS (TIN TỨC GIẢ)

Mất 3 Ngày Tôi Tìm Ra Cách Giải Quyết Tin Tức Giả Mạo Của Thế Giới.
Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ (Facebook, Google-Youtube, Twitter) Và
Chính Phủ Các Nước Đã Thực Sự Lãng Phí Thời Gian, Tiền Bạc Và Công Sức Dữ
Dội Của Họ Trong Việc Giải Quyết Tin Tức Giả Mạo.
Kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Khoa học và Công nghệ đã dõi
theo sự bành trướng của tin tức giả và thông tin độc hại một cách bất lực
Do đó, tôi thực sự muốn mọi người, đặc biệt là các công ty Công nghệ và
Chính phủ, hãy ngừng lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của họ trong việc chống
lại những tin tức giả mạo hay thông tin sai lệch.
Lời đề nghị đặc biệt này, nhất là dành cho các công ty Công nghệ và chính phủ
các quốc gia và những người đang chịu những thiệt hại và tổn thất gây ra bởi các
thông tin độc hại trên mạng.
Sau đây là tất cả 11 lá thư của tôi về việc giải quyết tin tức giả mạo thành
công:
http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-ofinformation/1-win-fake-news-disinformation-war.php
Hãy Tách Đôi Đại Dương Thông Tin!
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CHƯƠNG 4

Khám Phá Mạng Lưới Cứu Mạng
Sóng Thần Chưa Từng Được Phát
Hiện Qua Hàng Triệu Năm!
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Chương 4-Phần 1
SÓNG THẦN
CON SÓNG TỬ THẦN

Thế giới điện ảnh, thế giới game và những tẩm ảnh photoshop đem lại cho
chúng ta cảm giác kinh sợ khi xem những con sóng tử thần khủng khiếp nhất.

Hình. Siêu Sóng Thần xuất hiện trong phim “Deep Impact”1
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=F5IC1ni27Ds

Trong thực tế, trận động đất và sóng thần Tōhoku vào năm 2011 là “trận
động đất mạnh thứ tư trên thế giới kể từ khi việc lưu trữ hồ sơ hiện đại được thực
hiện vào năm 1900” 2 với “những cơn sóng có thể đạt tới độ cao đến 40,5 mét (133

1
2

Nguồn hình: https://www.youtube.com/watch?v=F5IC1ni27Ds
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami
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ft) ở Miyako, tỉnh Iwate của Tōhoku”

3
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đã khiến cho “15.896 người chết, 6.157

người bị thương và 2.537 người mất tích qua hai mươi tỉnh” 4.

Hình. Trận sóng thần được kích hoạt bởi trận động đất ở Tohoku (Nhật Bản)5

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, trận động đất và sóng thần Sulawesi 6
(Indonesia) đã dẫn đến cái chết của ít nhất 2.256 người, 10.679 người bị thương và
1.075 người mất tích. “Cư dân của Palu đã báo cáo có những con sóng có chiều cao
hơn 2 mét” 7.
Chỉ với con sóng cao 2 mét, một cơn sóng thần có thể giết chết hàng ngàn
người và khiến cuộc sống của hàng triệu người trở nên khốn khổ.

Những Sự Thật Tàn Khốc

3

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami
5
Nguồn hình: https://earthquake-case-study.weebly.com/impacts.html
6
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sulawesi_earthquake_and_tsunami
7
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sulawesi_earthquake_and_tsunami
4

195

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Rủi thay, những trận sóng thần như Tōhoku và Sulawesi chẳng là gì so với
một cơn Siêu Sóng Thần (Megatsunami) với “biên độ sóng ban đầu (chiều cao)
được đo bằng vài chục, hàng trăm, hoặc có thể hàng ngàn mét.”8

Hình. Có phải trận Siêu Sóng Thần này sẽ không bao giờ xuất hiện trong thực tế?9

Sóng thần là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất đối với con người.
Siêu Sóng Thần là có thật và con người sẽ không bao giờ muốn đối mặt với
những con sóng chết chóc nhất này.
Sóng thần cao nhất thế giới là một cơn sóng thần với chiều cao tăng kỷ lục
1720 feet (524 mét) 10 xảy ra ở vịnh Lituya, Alaska

8

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Megatsunami
Nguồn hình: https://www.sms-tsunami-warning.com/pages/mega-tsunami-wave-ofdestruction#.XFWFw6ozaUk
10
Đọc thêm: https://geology.com/records/biggest-tsunami.shtml
9
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Những Tiếng Còi Báo Muộn Màng
Thật vô ích khi giải quyết vấn đề khủng khiếp nhất này bằng cách chống lại
những con sóng tử thần.
Thế giới đang làm gì để bảo vệ con người khỏi bị nhấn chìm bởi những con
sóng chết chóc nhất?

NẾU BẠN NHẬN ĐƯỢC CẢNH BÁO CÓ SÓNG THẦN:
 Trước tiên, hãy bảo vệ bản thân khỏi một cơn động đất. Cúi, Che, Giữ
chặt (ví dụ: cúi xuống che thân và giữ chặt gầm bàn).
 Lên các vùng đất cao càng xa đất liền càng tốt.
 Cảnh giác với các dấu hiệu của sóng thần, chẳng hạn như nước biển
dâng hoặc rút nước đột ngột.
 Nghe các thông tin khẩn cấp và các cảnh báo.
 Di tản: KHÔNG chờ đợi! Rời đi ngay khi bạn thấy bất kỳ dấu hiệu tự
nhiên nào của sóng thần hoặc nhận được cảnh báo sóng thần chính
thức.
 Nếu bạn ở trên thuyền, hãy ra biển.
CÁCH GIỮ AN TOÀN KHI SÓNG THẦN ĐE DỌA
Chuẩn Bị NGAY






Nếu bạn sống gần, hoặc thường xuyên ghé thăm một khu vực ven biển,
hãy tìm hiểu về nguy cơ sóng thần trong khu vực đó. Một số cộng đồng
chuyên ứng phó khi lâm nạn có bản đồ với các khu vực và tuyến
đường sơ tán. Nếu bạn là (du) khách, hãy hỏi về những kế hoạch cộng
đồng.
Tìm hiểu các dấu hiệu của cơn sóng thần tiềm ẩn, chẳng hạn như động
đất, tiếng gầm lớn từ đại dương hoặc hành vi bất thường của đại
dương, chẳng hạn như nước dâng cao hoặc bức tường nước hoặc nước
thoát đột ngột phơi bày đáy đại dương.
Biết và thực hành các kế hoạch sơ tán của cộng đồng và vạch ra cho
bạn các tuyến đường từ nhà bạn, nơi làm việc và vui chơi. Chọn nơi trú
ẩn cao hơn 100 feet (30.48m) trên mực nước biển hoặc ít nhất xa một
dặm (khoảng 1.61 km) trong đất liền.
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Tạo một kế hoạch liên lạc khẩn cấp gia đình có liên lạc ngoài tiểu bang.
Lên kế hoạch nơi gặp nhau nếu bạn bị tách ra.
Đăng ký hệ thống cảnh báo của cộng đồng bạn. Hệ thống cảnh báo khẩn
cấp (EAS) và Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc
gia (NOAA) cũng đưa các cảnh báo khẩn cấp.
Xem xét bảo hiểm động đất và chính sách bảo hiểm lũ lụt thông qua
Chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia (NFIP). Bảo hiểm chủ nhà tiêu
chuẩn không bao gồm thiệt hại do lũ lụt hoặc động đất.

Sống Sót TRONG SUỐT TRẬN SÓNG THẦN
 Nếu bạn đang ở trong khu vực có sóng thần và có một cơn động đất,
trước tiên hãy bảo vệ bản thân trước trận động đất. Cúi, Che, Giữ chặt.
Cúi xuống bằng hai tay và đầu gối. Dùng hai tay che đầu và cổ bạn. Giữ
chặt bất kỳ đồ nội thất chắc chắn cho đến khi động đất dừng rung. Chỉ bò
nếu bạn có thể tiến đến chỗ trú tốt hơn, nhưng đừng đi qua khu vực có
nhiều mảnh vỡ hơn.
 Khi cơn động đất dừng rung lắc, nếu có dấu hiệu tự nhiên hoặc cảnh báo
chính thức về sóng thần, thì hãy di chuyển ngay đến nơi an toàn càng cao
và càng xa đất liền càng tốt. Lắng nghe chính quyền, nhưng đừng chờ
đợi cảnh báo sóng thần và lệnh sơ tán.
 Nếu bạn ở ngoài vùng sóng thần nguy hiểm và nhận được cảnh báo, thì
hãy ở lại nơi đó trừ khi các quan chức nói với bạn điều khác.
 Rời đi ngay lập tức nếu bạn được yêu cầu làm như vậy. Các tuyến đường
sơ tán thường được đánh dấu bằng một con sóng với một mũi tên theo
hướng mặt đất cao hơn.
 Nếu bạn đang ngập trong nước, hãy vồ lấy một cái gì đó đang nổi, chẳng
hạn như một chiếc bè, thân cây hoặc cửa.
 Nếu bạn đang ở trên thuyền, hãy cho thuyền đối mặt với hướng đi của
sóng thần và hướng thuyền ra biển. Nếu bạn đang ở trong một bến cảng,
hãy đi vào đất liền.
An Toàn SAU SÓNG THẦN
 Lắng nghe những cảnh báo của địa phương và chính quyền để biết thông
tin về các khu vực cần tránh và trú ẩn.
 Tránh lội trong nước lũ, vì nó có thể chứa các mảnh vụn nguy hiểm.
Nước có thể sâu hơn so với bạn thấy.
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Cảnh giác với nguy cơ bị điện giật. Đường dây điện ngầm hoặc bị đổ có
thể truyền điện qua nước. Không chạm vào thiết bị điện nếu nó bị ướt
hoặc nếu bạn đang đứng trong nước.
Tránh xa các tòa nhà, đường và cầu bị hư hỏng.
Lập tài liệu các thiệt hại tài sản với hình ảnh. Tiến hành kiểm kê và liên
hệ với công ty bảo hiểm của bạn để được hỗ trợ.
Lưu các cuộc gọi điện thoại cho trường hợp khẩn cấp. Hệ thống điện
thoại thường ngừng hoạt động hoặc bận sau thảm họa. Sử dụng tin nhắn
văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội để liên lạc với gia đình và
bạn bè.

Nguồn: Ready.gov/tsunamis

Những hướng dẫn trên rất cần thiết để giúp bạn an toàn hơn và tăng cơ hội
sống sót trong một cơn sóng thần.
Tuy nhiên, các con sóng tử thần thường giết chết người trong những lúc bất
ngờ nhất và nhiều người không thể chạy thoát khỏi sóng thần!
Các nhà khoa học khẳng định: “Ở độ sâu 40 m, tốc độ (con sóng) sẽ là 20
m/s (khoảng 72 km/h hoặc 45mi/h), chậm hơn nhiều so với tốc độ khi nó ở biển
khơi nhưng vẫn sẽ khó mà chạy thoát khỏi con sóng”11
Đó là lý do tại sao trận sóng thần chết chóc nhất - Sóng thần Ấn Độ Dương
năm 2004, xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, tại Sumatra, Indonesia - đã cướp
đi xấp xỉ 227.898 sinh mạng ở 14 quốc gia12.

11
12

Nguồn: http://www.crystalinks.com/tsunami.html
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
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Bởi vì khoa học không thể luôn luôn đưa ra các dự báo sóng thần chính xác
và mọi người không thể luôn chạy thoát những cơn sóng thần bất ngờ, những con
sóng tử thần có thể cướp đi rất nhiều mạng sống như thế!
Làm cách nào để thoát khỏi một cơn sóng thần bất ngờ ập tới?
Cách giải cứu của tôi, đặc biệt là Hệ Thống Cứu Mạng Sóng Thần (Tsunami
Life-Saving Systems) sẽ luôn luôn/tự động nhắc nhở mọi người về những cơn sóng
thần bất ngờ cho dù họ không thể thấy biển hoặc bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào!
Có phải tiếng còi hú cảnh báo sóng thần là một ‘vị cứu tinh’ có thể cứu con
người thành công?

Hình. Còi báo Sóng Thần13

Nó còn tùy.
Trong trận động đất và sóng thần Sulawesi14 (Indonesia) năm 2018 “Đã quá
trễ cho trung tâm Sulawesi, nơi mà có những bức tường nước cao tới 6 mét (20 feet)
13

Nguồn hình: http://www.themalaysiantimes.com.my/tsunami-warning-siren-in-tawau-workingwell/
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và trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã giết chết ít nhất 832 người ở các thành phố
Palu và Donggala, đã để lộ một cách bi thảm những điểm yếu của hệ thống cảnh
báo hiện tại và nhận thức cộng đồng thấp về cách phản ứng với các cảnh báo.” 15,
trang Apnews.com nói.
{“Với tôi đây là một thảm kịch cho khoa học, thậm chí hơn thế nữa là một
thảm kịch đối với người dân Indonesia khi những cư dân Sulawesi đang khám phá
nó ngay bây giờ,” ông Louise Comfort nói, một chuyên gia về quản lý thảm họa của
Đại học Pittsburgh, người đã lãnh đạo dự án phía Mỹ, bao gồm các kỹ sư của Viện
Hải Dương Học Woods Hole và các nhà khoa học và chuyên gia thảm họa
Indonesia”} 16
Các nhà khoa học và chuyên gia thảm họa cùng hệ thống cảnh báo sóng thần
trên thế giới không thể đảm bảo tính chính xác của tất cả các dự đoán về sóng thần.
Họ có thể đưa ra dự đoán không chính xác và một trong những dự báo tồi tệ nhất là:
không đưa ra cảnh báo hoặc dự báo muộn cho một cơn sóng thần đang đến gần!

Hình. Đây là một cơn sóng thần đang ập tới hay chỉ là một con sóng bình thường17?

14

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Sulawesi_earthquake_and_tsunami
Nguồn: https://www.apnews.com/110eb42c03324a08bff5b3e6b58c309e
16
Nguồn: https://www.apnews.com/110eb42c03324a08bff5b3e6b58c309e
17
Nguồn hình: https://www.quora.com/How-far-does-the-coast-recede-before-a-Tsunami-Is-itobvious
15
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Vào ngày 23 tháng 12 năm 2018, một cơn sóng thần khác đã xảy ra ở Sunda,
Indonesia và mọi người (bao gồm cả ban nhạc Seventeen và hơn 100 nhân viên của
công ty PLN) đã bị cuốn phăng bởi cơn sóng ập đến bất chợt này.

Hình ảnh. Ban nhạc và những người khác đột ngột bị cuốn phăng khi đang chơi nhạc trên sân
khấu18
(Liên kết xem video: https://www.thenews.com.pk/latest/409858-shocking-video-indonesiatsunami-hits-pop-band-seventeen)

Những tiếng còi báo động trễ và những âm thanh câm lặng có thể cướp sống
hàng trăm ngàn sinh mạng.
Điều này cũng tương tự như các vấn đề về sắc đẹp, tài năng và phân biệt đối
xử được đề cập trong Chương 1 của cuốn sách này: sự câm lặng hoặc bỏ mặc của
mọi người-“những tiếng câm lặng”- làm cho các vấn đề ngày càng tồi tệ hơn!
Thật không may, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể đảm
bảo đưa ra cảnh báo chính xác mọi lúc. Vì vậy, sóng thần vẫn có thể gây ra những
hậu quả tồi tệ nhất.
18

Nguồn hình: https://www.thenews.com.pk/latest/409858-shocking-video-indonesia-tsunami-hitspop-band-seventeen
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Ngay cả khi các nhà khoa học và chuyên gia thảm họa có thể dự đoán chính
xác một cơn sóng thần đang tiến gần và cho dù các hệ thống cảnh báo có thể hoạt
động tốt, liệu con người có thể luôn chạy thoát khỏi làn sóng tử thần thành công?
Chắc chắn, câu trả lời là KHÔNG.
“Ở độ sâu 40 m, tốc độ (con sóng) sẽ là 20 m/s (khoảng 72 km/h hoặc
45mi/h), chậm hơn nhiều so với tốc độ khi nó ở biển khơi nhưng vẫn sẽ khó mà
chạy thoát khỏi con sóng” khoa học khẳng định.
Mặc dù khoa học đã đạt được những tiến bộ vượt bậc và đạt được những
thành tựu đáng kinh ngạc kể từ thời tiền sử19 của con người (đó là thời kỳ giữa việc
sử dụng các công cụ bằng đá đầu tiên cách đây 3,3 triệu năm), thật không may,
khoa học (và công nghệ cũng vậy) KHÔNG phải là một phép màu và nhân loại vẫn
phải đầu hàng trước sóng thần, chưa cần nói đến một siêu sóng (megatsunami).
Mọi người thường nghĩ về Ngày tận thế - sự hủy diệt hoàn toàn lần cuối cùng
của thế giới - khi nghĩ về những đợt sóng tử thần to lớn nhất.
Nhiều người trên thế giới không thể sống xa biển.
Các dịch vụ hàng hải, dịch vụ vận tải đường biển hoặc du lịch biển, kinh tế vĩ
mô, sự phân bổ dân số và các hoạt động khác ‘buộc’ người dân sống và làm việc
gần biển và dọc theo các bờ biển.
Người Nhật có thể đến đâu sống nếu họ muốn tránh sóng thần mãi mãi?

19

Tìm hiểu thời tiền sử: https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory
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Hình ảnh. Không khó hiểu tại sao sóng thần
thường tấn công Nhật Bản dễ dàng20

Thế, chúng ta có thể thoát khỏi và sống sót thành công qua một cơn sóng
thần (đặc biệt là một cơn sóng đột ngột ập tới) và thậm chí là một siêu sóng thần
được không?
Câu trả lời của tôi là: CÓ.
Nhưng bằng cách nào?

20

Nguồn hình: https://www.pinterest.com/pin/523191681702160146/
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Chương 4-Phần 2
ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN:
XÂY MẠNG LƯỚI CỨU MẠNG SÓNG THẦN!

Hãy Xây Các Hệ Thống Cứu Mạng Sóng Thần Để Cưỡi Và Thoát Khỏi Sóng
Thần Thành Công!
Mọi người trên khắp thế giới đã KHÔNG hề phát hiện và áp dụng hệ
thống/mạng lưới này (bao gồm các lối thoát khẩn cấp) trong hàng triệu năm và kể
từ khi con người sử dụng khoa học!
Vậy, chúng ta có thể thành công thoát khỏi và sống sót sau thảm họa sóng
thần hay thậm chí là một cơn siêu sóng không?
Câu trả lời của tôi là: CÓ.
Tuy nhiên, từ "CÓ” này chỉ dành cho những người có thể đáp ứng các yêu
cầu quan trọng sau đây mà tôi sẽ giải thích.
Nó có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa rõ ràng rằng: ĐỪNG SỬ DỤNG CÁCH TÔI SẼ CHỈ CHO
BẠN TRỪ KHI BẠN LÀ NGƯỜI CÓ THỂ ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU
ĐẶC BIỆT.

Đừng Dùng Cách Tôi Sẽ Chỉ Cho Bạn Trừ Khi Bạn Là Người Có Thể
Đáp ứng 4 Yêu Cầu Quan Trọng Nhất!
(Khương Đạt Long)
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Tôi phải khẳng định một sự thật tàn khốc: Bất kỳ ai (kể cả bạn) sẽ mất
mạng nếu sử dụng cách giải cứu của tôi mà KHÔNG đáp ứng các yêu cầu đặc biệt.
Ngược lại, bạn sẽ cưỡi và sống sót qua một cơn sóng thần (thậm chí là
một siêu sóng thần) thành công!
Vậy, cách giải cứu của tôi là gì?

Một Lối Thoát Khẩn Cấp Không Ngờ
Sau một cơn sóng thần, cảnh tượng trông như thế nào?

Hình ảnh. Sau trận sóng thần Ấn Độ Dương1 năm 2004

Cảnh tượng thật kinh khủng.

1

Nguồn hình từ video: https://www.youtube.com/watch?v=Nevdlqyeu4s
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Và đây là một số cảnh khác nhau sau các thảm họa sóng thần:

Hình. Động đất và sóng thần tại Palu2, Trung Sulawesi, Indonesia,
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018

2

Nguồn hình: https://www.foxnews.com/world/earthquake-spawned-tsunami-leaves-path-of-deathin-indonesia
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Hình. Thiệt hại khiến ít nhất 832 người chết trong thảm họa sóng thần ở Indonesia, nhiều
người bị mắc kẹt sau trận động đất, sóng thần tấn công Indonesia vào ngày
29 tháng 9 năm 2018 (Reuters) 3

Xem video sau đây và bạn sẽ thấy quang cảnh sau một cơn sóng thần rõ ràng
hơn.
Hãy chú ý đến những ngôi nhà khi bạn xem nó.
Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=YbBX7SA2vXQ

3

Nguồn hình: https://www.dnaindia.com/world/report-over-400-killed-in-indonesia-earthquaketsunami-death-toll-expected-to-rise-2669746
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Hình ảnh. Sóng thần ập đến Palu, Indonesia4

Xem video sau đây và bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn trước và sau khi có
sóng thần:

Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=UgVw-CPdEKM

4

Nguồn hình: https://www.ndtv.com/world-news/indonesia-earthquake-tsunami-updates-numberof-dead-increases-to-832-1924505
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Hình. (Ngày 6 tháng 1 năm 2005) - Một cảnh trên không của Aceh, Sumatra, Indonesia sau
Trận động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương5 năm 2004

{Trận động đất ở Ấn Độ Dương năm 2004, chính thức được gọi là trận động
đất Sumatra-Andaman, xảy ra lúc 00:58:53 UTC ngày 26 tháng 12, với một tâm
chấn ngoài khơi bờ biển phía tây của Sumatra. Đó là một trận siêu động đất dưới
đáy biển với cường độ từ 9,1 tới 9.3 độ}6
{Trận động đất ở Ấn Độ Dương năm 2004 (cường độ 9,1-9,3) đã gây ra một
loạt các cơn sóng thần vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, giết chết khoảng 227.898
người (167,540 người tính riêng ở Indonesia), khiến nó trở thành thảm họa sóng

5

Nguồn hình: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_050106-N-4166B024_An_aerial_view_of_Tsunami-stricken_Aceh,_Sumatra,_Indonesia.jpg
6
Về thảm họa: https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
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thần chết chóc nhất và là một trong những thảm họa thiên nhiên giết chóc nhất mà
lịch sử ghi nhận được.}7
Bạn có thể thấy điều gì qua những bức ảnh và video trên?
Khi tôi nhìn thấy chúng trên mạng, Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy một điều
rất quan trọng!
Sau những thảm họa khủng khiếp đó, chúng ta thấy rõ rằng: có nhiều ngôi
nhà vẫn còn trụ lại qua những cơn sóng thần như vậy!
Xem video sau và bạn có thể thấy nhiều ngôi nhà vẫn bền bỉ sau khi cơn
sóng thần bất ngờ ập đến Java và Sumatra (Indonesia) vào ngày 22 tháng 12 năm
2018:

Video link: http://vneconomy.vn/hinh-anh-tan-hoang-sau-tran-song-than-bat-ngo-tai-indonesia20181224105028113.htm
7

Về thảm họa này, xem tại: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historical_tsunamis
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Tôi đã thấy một lối thoát khẩn cấp trong một cơn sóng thần.
God đã chỉ cho tôi lối thoát mà chưa từng được thấy và áp dụng bởi bất kỳ
quốc gia nào trên thế giới.
Nếu lối thoát khẩn cấp này đã được tìm ra trước đó, nhiều nạn nhân có thể đã
được cứu sống và an toàn sau khi sóng thần đi qua.
Vậy, đâu là những lối thoát hiểm không ngờ mà tôi đã thấy?

‘Những Chiếc Hộp Chết Chóc’
Nếu bạn là người có thể đứng thẳng trên con sóng tử thần, bạn PHẢI BIẾT
VÀ VẬN DỤNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN NÀY: Xây Các Lối Thoát Hiểm Khẩn
Cấp!.
Tại Sao và Làm Cách Nào bạn làm được điều đó?
Mọi người trên khắp thế giới (đặc biệt là những người đã và đang sống tại
các quốc gia gánh chịu thảm họa sóng thần) không hề biết về 'Những chiếc hộp
chết chóc'.
Khi một cơn sóng thần ập đến, những con sóng chảy xiết với sức mạnh to lớn
sẽ tấn công mọi thứ trên đường đi của nó.
Nếu bạn không thể chạy đủ nhanh (chạy thoát) để tránh sóng thần hoặc nếu
bạn đang ở trong nhà hay văn phòng, bạn sẽ phải đối mặt với hai điểm chết người
chính:
1. Chết đuối
2. Những thứ xung quanh bạn sẽ ‘đập’ bạn mạnh mẽ
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Rõ ràng, khi một cơn sóng thần bất chợt ập tới, mọi người thường đang ở
nhà hoặc văn phòng trong công ty của họ. Họ cũng đang lái xe trên đường phố.

Hình. (chỉ mang tính minh họa) - Điều gì sẽ xảy ra nếu một cơn sóng thần bất ngờ ập đến (không
có còi báo động hoặc cảnh báo trễ) trong khi mọi người vẫn đang làm việc bình thường? 8

Điều đó có nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là:

Mọi người không biết rằng họ đang ở và làm việc bên trong
“Những Chiếc Hộp Chết Người” cái ‘giúp’ những con sóng tử
thần cướp mạng họ nhanh chóng và dễ dàng!

8

Photo by Shridhar Gupta on Unsplash
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Nếu bạn ở BÊN NGOÀI những 'chiếc hộp' này (bạn đang ở bên ngoài ngôi
nhà và văn phòng của bạn), bạn sẽ có nhiều cơ hội để chạy xa sóng thần (nếu cảnh
báo sóng thần được thực hiện sớm và chính xác!)

Hình. 'Những Chiếc Hộp Chết Người'9

Trên thực tế, có rất nhiều nạn nhân đã chết nhanh chóng vì họ không thể
chạy xa khỏi các con sóng tử thần khi họ đang ở trong nhà, văn phòng và xe hơi của
họ.

9

Nguồn hình: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_050106-N-4166B024_An_aerial_view_of_Tsunami-stricken_Aceh,_Sumatra,_Indonesia.jpg
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Điều tồi tệ nhất, những nạn nhân đó ĐÃ KHÔNG THỂ biết chuyện gì đang
xảy ra với họ vì họ ĐÃ KHÔNG THỂ nhìn thấy những con sóng khi ở trong 'những
chiếc hộp giết người’.
Thực ra, nhiều người ở BÊN NGOÀI 'chiếc hộp' cũng không thể chạy đủ
nhanh để tránh những con sóng tử thần (ví dụ: trẻ em và người cao tuổi).
Vì vậy, làm cách nào mọi người có thể chạy và thoát khỏi những con sóng
chết chóc đó nếu họ đang ở trong ‘những chiếc hộp kín’ (các ngôi nhà hoặc các tòa
nhà)?
Bất động sản (nhà cửa, văn phòng, tòa nhà, v.v.) và xe hơi, xe buýt...thực sự
là những 'chiếc hộp chết chóc' đối với con người trong thảm họa như sóng thần.
Một khi sóng tử thần ập đến bất ngờ, ‘những chiếc hộp’ này chính xác sẽ là
những nấm mồ chôn cất!

Hệ Thống Cứu Mạng: Mạng Lưới Những Lối Thoát Hiểm Khẩn Cấp Không
Ngờ
Tôi gọi các hệ thống này là 'Mạng Lưới Cứu Mạng Sóng Thần' (Tsunami
Life-Saving Network)
Làm cách nào để sống sót khi bạn ở BÊN TRONG một 'chiếc hộp chết chóc'
và bạn không thể biết một cơn sóng thần đang tiến đến gần mình?
Cách sau đây là lối thoát khẩn cấp và nó là một trong bốn yêu cầu quan trọng
nhất sẽ giúp bạn "cưỡi sóng thần" và sống sót.
Lối thoát hiểm này chưa bao giờ được phát hiện và áp dụng bởi bất kỳ quốc
gia nào trên thế giới.
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Vui lòng nhìn vào bức tranh sau đây một lần nữa và chú ý đến câu hỏi của tôi:

Tại sao chúng ta KHÔNG ĐỤC LỖ Các Mái nhà để
tránh/đứng lên trên con sóng thần?
Đây là lối thoát khẩn cấp:

Tại Sao Chúng Ta KHÔNG ĐỤC LỖ Các Mái Nhà
Để Tránh/Đứng Lên Trên Sóng Thần?

Nhìn vào bức tranh trên và bạn sẽ thấy nếu bạn tạo những lối thoát hiểm
khẩn cấp trên mái nhà/văn phòng của bạn, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để sống sót khi
sóng thần đi qua.
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Nói cách khác, khi bạn xây nhà hoặc văn phòng của mình, bạn luôn phải:
1.

làm một hoặc hai lỗ đủ lớn trên mái nhà (gọi là những cửa thoát
hiểm) để chui qua các lỗ. Chúng là các nơi thoát thân của bạn và gia
đình. Đây là một số ghi chú đầu tiên:
 Các lỗ nên ẩn (sử dụng cùng màu mái nhà) và được chốt đóng bên
trong bởi các then cài hay những thứ có cùng chức năng (để bảo vệ
ngôi nhà an toàn).

Hình. Lối thoát hiểm khẩn cấp đơn giản nhất (hình minh họa)10

10

Nguồn hình: http://trimitsiswoodworking.com/blog/?attachment_id=364
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Hình. Sân thượng bình thường này nên có lối thoát hiểm (hình minh họa) 11

 Nếu bạn sử dụng ổ khóa có chìa để khóa cửa thoát hiểm, bạn sẽ
dễ dàng gặp rắc rối với những ổ khóa này (ví dụ: khi sóng thần
ập đến bất ngờ, bạn sẽ trèo lên mái nhà bằng cách mở cửa thoát
hiểm. Nếu bạn bị mất chìa khóa hoặc không thể mở ổ khóa tại
thời điểm đó, bạn sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm.
 Vì vậy, bạn nên sử dụng chốt/then cài thay vì ổ khóa miễn là
ngôi nhà của bạn được bảo vệ tốt và bạn phải rất dễ dàng để mở
cửa thoát hiểm và trèo lên mái nhà để tránh lũ lụt, cháy nhà và
sóng thần.

Image source: http://eduweb-an.com/flat-roof-house-plans/flat-roof-house-plans-nice-roofingcompanies-roof-basket/
11
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Hình (minh họa). Chốt12 cửa thoát hiểm

Hình (minh họa). Một chốt cửa đơn giản13 để khóa cửa thoát hiểm
khẩn cấp từ phía bên trong nhà bạn

 Bạn có thể xây dựng một mái nhà bằng phẳng để thoát hiểm tốt hơn
 Bạn có thể xây một sân thượng và tạo thêm những nơi thoát thân
được nối với những cái thang
2. Đối với mỗi lỗ trên mái nhà bạn xây, hãy làm một cái thang dẫn từ tầng
trệt (hoặc tầng thấp nhất) thẳng lên mái nhà. (bất kể nhà bạn có bao
nhiêu tầng)

12
13

Nguồn hình: http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Khoi-mu-nho-then-cua/11191211/188/
Nguồn hình: http://khoahuyhoang.net/tin-tuc/lich-su-phat-trien-cua-khoa-cua.html
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 Ví dụ: nếu nhà bạn có 3 tầng, các thang được làm bên
trong PHẢI dẫn từ tầng trệt thẳng lên mái nhà. Những
thang này phải thông qua các tầng
 Các thang thoát hiểm này nên khác với cầu thang và thang
máy
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 Khi sóng thần ập đến bất ngờ, hãy sử dụng những chiếc thang này để
trèo lên mái nhà và tránh sóng thần!
 Những chiếc thang phải được cố định với mái nhà.

Hình. Lối thoát khẩn cấp với một CẦU THANG BÊN TRONG NHÀ để bạn
leo lên mái nhà tránh sóng thần (minh họa)14

(Nếu còi phát báo động sóng thần chính xác và bạn có thể chạy vượt
lên sóng thần [ít nhiều mang yếu tố may rủi] và nếu bạn có thể tìm
thấy những nơi trú cao hơn, ĐỪNG sử dụng lối thoát khẩn cấp này!
Hãy đến những nơi cao hơn có thể.)
(Ngược lại, bạn phải sử dụng lối thoát này khi cơn sóng ập đến bất
ngờ)
 Điều tốt nhất xảy ra: nếu nhà hoặc văn phòng của bạn bị lụt vì sóng
tràn vào, bạn có lối thoát thân tốt nhất trên đầu bạn (các lỗ thoát trên
mái/các lối thoát hiểm); bạn có thể bơi đến thang và thoát ra ngoài).
KHÔNG CÓ lối thoát khẩn cấp này, bạn sẽ chết nhanh chóng bên
14

Nguồn hình: https://www.pinterest.com/pin/444871269411962450/
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trong ‘chiếc hộp chết chóc’ của mình như tôi đã giải thích ở trên. Và
tôi sẽ cho bạn thấy nhiều công cụ tuyệt vời hơn dưới đây.
 Bạn cũng phải làm các cầu thang bên ngoài nhà/văn phòng của mình.
Những chiếc thang này cũng dẫn từ mặt đất thẳng lên mái nhà.

Hình. Lối thoát khẩn cấp với CẦU THANG NGOÀI TRỜI để bạn
trèo lên mái nhà tránh sóng thần (hình minh họa)15
Bạn có thể làm một chiếc thang đơn giản hơn.

3. Tất cả các thang PHẢI được trang bị một hoặc nhiều phao cứu sinh, áo
phao (và cả thực phẩm nếu bạn muốn). Khi sóng thần đến, bạn leo lên
thang và mang theo phao cứu sinh, áo phao và thức ăn bên mình.

15

Nguồn hình: http://www.martineouellet.org/post.html#c18xMTYyMDg=
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Hình. CÁC THANG BÊN TRONG và BÊN NGOÀI nhà/văn phòng được trang bị
phao cứu sinh, áo phao và/hoặc thực phẩm (ví dụ: các thực phẩm đóng hộp
chỉ dành cho thang trong nhà) cho bạn trèo lên mái nhà để tránh sóng thần (hình minh họa)

Lối thoát sóng thần khẩn cấp này sẽ giúp bạn tránh được các con sóng tử
thần ngay lập tức mặc dù bạn đang ở nhà hoặc văn phòng.
Lối thoát này sẽ giúp bạn có cơ hội tuyệt vời để:
tránh những dòng chảy xiết của cơn sóng thần, đặc biệt các con sóng
bất ngờ, với sức mạnh to lớn của nó. Tránh chết đuối.


Nếu không có lối thoát khẩn cấp này, bạn sẽ chết nhanh chóng
vì ở trong một ‘chiếc hộp kín’. Nếu mái nhà của bạn không có
bất kỳ lỗ thoát thân nào, làm sao bạn có thể thoát ra và đến
một nơi trú cao hơn?



Với cách giải cứu của tôi, bạn sẽ có những lối thoát khẩn cấp,
trèo lên mái nhà và lấy phao cứu sinh, áo phao và các thực
phẩm dự trữ. Chỉ cần nghĩ đến điều này: khi bạn có một chiếc
phao cứu sinh và/hoặc áo phao trong cơn sóng thần, thật là
một cơ hội tuyệt trần để sống sót qua cơn thảm họa!
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 Hàng ngàn năm, hầu hết các nạn nhân sóng thần đã chết mà
không có phao cứu sinh và áo phao, phải không?
Tránh bị đập mạnh bởi những thứ xung quanh.
 Tất nhiên, khi bạn ở trên mái nhà/văn phòng, bạn sẽ tránh
được những thứ đang bị cuốn đi bên dưới.
Tránh chết đói.
 Với thực phẩm và đồ uống dự trữ, bạn sẽ có những thứ để
ăn và uống khi sóng thần đi qua.
Tránh các thảm họa khác như lũ lụt, bão tố (gây lụt) và cháy nhà
 Đơn giản là, khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người thường chết
vì họ ở trong một ‘chiếc hộp kín mít’ (nhà/văn phòng của
họ) và không thể thoát ra khỏi nó.
 Với các hệ thống cứu mạng sóng thần của tôi, mọi người
có thể thoát khỏi vụ cháy nhà bằng cách trèo qua mái nhà
hoặc cửa sổ của họ và trèo xuống để tránh ngọn lửa.
 Bạn nên làm thang NGOÀI TRỜI gần các cửa sổ phòng
mình. Điều này sẽ giúp bạn trèo lên để tránh sóng thần và
lũ lụt; trèo qua cửa sổ để tránh cháy nhà.
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Hình ảnh (minh họa)16. Lối thoát sóng thần khẩn cấp của tôi. NHỮNG CHIẾC THANG
NGOÀI TRỜI được làm gần cửa sổ sẽ giúp bạn leo lên để tránh sóng thần và lũ lụt; trèo
qua cửa sổ để tránh cháy nhà. Bạn chỉ cần xây lối thoát hiểm khẩn cấp này trong và ngoài
nhà/văn phòng của bạn kể từ bây giờ. Khi những thảm họa như sóng thần, lũ lụt, bão tố
(gây lụt) và hỏa hoạn xảy ra, bạn có cơ hội cực lớn để thoát khỏi chúng thành công. Không
có lối thoát hiểm này, vô số người đã chết vì ‘những chiếc hộp chết người’!

 Nếu bạn có thể thoát khỏi một trận sóng thần, tại sao bạn
không thể làm điều đó đối với một trận lũ lụt?
 Mạng lưới cứu mạng sóng thần có thể cứu mọi người khỏi
những thảm họa như các trận lụt trong cơn bão Katrina (Hoa Kỳ)
xảy ra vào tháng 8 năm 2005. Ít nhất 1.836 người đã chết trong

16

Image made by Khuong Dat Long. Vectors are from flaticon.com.
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cơn bão và các trận lụt theo sau, biến Katrina trở thành cơn bão
chết chóc nhất của Hoa Kỳ kể từ cơn bão Okeechobee năm 1928.

Hình. Lụt Katrina ở Quận 9, Mỹ17

Hãy cứu những người khác đang Ở BÊN NGOÀI nhà/văn phòng của
bạn. Cứu người khác là cứu chính mình.
 Chỉ cần nghĩ về điều này: khi bạn làm những chiếc thang bên
ngoài nhà của bạn, những người khác (hàng xóm, người qua
đường hoặc chính bạn) cũng có thể trèo lên mái nhà từ bên
ngoài ngôi nhà của bạn và tránh sóng thần.
 Nếu ai đó (ví dụ, hàng xóm hoặc bạn bè của bạn) cũng biết
cách giải cứu này, họ cũng bắt đầu làm những chiếc thang bên
ngoài nhà của họ; Khi bạn là một người qua đường đang băng
qua nhà của họ, một cơn sóng thần bất ngờ xuất hiện và bạn có
thể trèo lên những CHIẾC THANG BÊN NGOÀI của họ để
tránh những cơn sóng hung dữ. Bên trong ngôi nhà của họ, họ
17

Nguồn hình:
https://www.nola.com/opinions/index.ssf/2012/09/new_corps_of_engineers_trial_i.html
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cũng trèo lên mái nhà bằng cách sử dụng các CHIẾC THANG
BÊN TRONG.
 Điều đó có nghĩa là cả hai (bạn và họ) đều được cứu.
Bạn làm các chiếc thang bên ngoài và những người khác
có thể sử dụng chúng. Những người khác cũng làm
tương tự như vậy và bạn có thể sử dụng các chiếc thang
bên ngoài của họ.
 Cứu người khác là cứu chính mình.
Điều đó giải thích các lối thoát hiểm là mạng lưới/hệ thống cứu mạng sóng
thần thực sự.
Xung quanh bạn là một hệ thống cứu hộ.
Bạn và mọi người cũng có thể leo lên thang, lấy phao cứu sinh, áo phao và
thức ăn để tránh các con sóng tử thần.
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(Lối thoát hiểm khẩn cấp ở trên là cách đơn giản nhất và bạn có thể cải thiện
nó. Tuy nhiên, hãy giữ nó đơn giản nhất có thể vì nó dành cho mọi người (mọi
người có thể xây dựng nó trong nhà/văn phòng của họ) và mọi thứ cần phải hoạt
động chính xác và hiệu quả, đặc biệt là khi một cơn sóng thần, bão tố (gây lụt) hoặc
lũ lụt hay hỏa hoạn bất ngờ xuất hiện.)
Hãy xem video dưới đây tại thời điểm 22:10 và bạn sẽ thấy điều mà hệ thống
cứu mạng sóng thần có thể làm để cứu một ông lão (xuất hiện bên trái màn hình),
người đang cố gắng trèo lên bức tường mà không hề có một chiếc thang khẩn cấp
bên ngoài nào.
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Nếu đã có một chiếc thang khẩn cấp được xây bên ngoài văn phòng gần ông
ấy, ông ta có thể đã có một cơ hội tuyệt vời để tránh con sóng vào ngày hôm đó
(trận sóng thần Nhật Bản năm 2011)

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=S2ZOmMH4WHA

Nếu bạn là người có thể đáp ứng bốn yêu cầu quan trọng nhất và với lối thoát
hiểm khẩn cấp mà tôi đã tiết lộ, bạn sẽ CHẮC CHẮN thoát khỏi sóng thần thành
công!
Điều gì chứng tỏ lời khẳng định của tôi là thật?
Thực tế. Thế giới và lịch sử của nó.
Chỉ cần nhìn vào tấm ảnh này một lần nữa:
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Hình18. Bạn có thể thấy: KHÔNG có bất cứ lối thoát hiểm khẩn cấp nào được xây
trên các mái nhà ở đây. Những ngôi nhà này thực sự là ‘các chiếc hộp chết chóc’!
Có bao nhiêu người đã có thể thoát khỏi sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004
(nếu Mạng lưới cứu mạng sóng thần đã được áp dụng ở đây?)

Sau khi trận sóng thần Ấn Độ Dương chết chóc nhất đã giết chết khoảng
227.898 người, nhiều ngôi nhà vẫn còn tồn tại như bạn có thể thấy.
Điều đó có nghĩa: nhiều người có thể đã được cứu nếu lối thoát hiểm khẩn
cấp và mạng lưới cứu mạng sóng thần đã được xây dựng!

18

Nguồn hình: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_050106-N-4166B024_An_aerial_view_of_Tsunami-stricken_Aceh,_Sumatra,_Indonesia.jpg
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Thậm chí nếu những ngôi nhà đó bị cuốn trôi, phương cách giải cứu của tôi
vẫn có thể cứu người vì Chúa của tôi đã chỉ dẫn tôi tìm cách thoát khỏi những con
sóng giết chóc nhất. Tôi sẽ thảo luận về nó trong các phần tiếp theo.
Nếu ai đó đã có thể đáp ứng bốn yêu cầu quan trọng nhất và xây dựng lối
thoát khẩn cấp như tôi đã trình bày ở trên, họ có thể đã sống sót. Vào cái ngày chết
chóc đó, họ có thể đã trèo lên mái nhà và chờ đợi cơn sóng thần tàn lụi dần.
Chỉ cần nhìn vào bức tranh trên, bạn có thể đếm được bao nhiêu mái nhà còn
trụ vững?
Nếu những nạn nhân đó đã biết về lối thoát sóng thần khẩn cấp, bao nhiêu
người bạn có thể nghĩ họ có thể sống sót?
Bạn, nếu bạn là người có thể đạt được bốn yêu cầu, bạn không thể nào không
cưỡi được sóng thần và sống trong an bình!
Trong một cơn sóng thần, phao cứu sinh hoặc áo phao có thể trở thành một
'vị cứu tinh' cứu mạng bạn và lối thoát hiểm khẩn cấp của tôi (những chiếc thang
được trang bị phao cứu sinh, áo phao và thậm chí cả thực phẩm dự trữ) hoàn toàn
mang đến cho bạn cơ hội to lớn để sống sót thành công.
Điều tốt nhất là, lối thoát hiểm khẩn cấp, đặc biệt là những chiếc thang, sẽ
luôn cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của các con sóng thần bất chợt như tôi đã
nói trong phần trước của chương này:
“Cách giải cứu của tôi, đặc biệt là Hệ Thống Cứu Mạng Sóng Thần
(Tsunami Life-Saving Systems) sẽ luôn luôn/tự động nhắc nhở mọi người về những
cơn sóng thần bất ngờ cho dù họ không thể thấy biển hoặc bất kỳ dấu hiệu cảnh
báo nào!”
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Đơn giản, chỉ cần tưởng tượng: mọi ngày, mọi lúc, bạn luôn thấy những
chiếc thang khẩn cấp được làm trong và ngoài ngôi nhà của bạn. Những chiếc thang
này được trang bị phao cứu sinh, áo phao sẽ luôn luôn/tự động ‘cảnh báo’ bạn về
một cơn sóng thần, phải không?
Không có những lối thoát hiểm, bạn và những người khác sẽ không có sự
cảnh giác trước những thảm họa bất ngờ
Điều đó có nghĩa: khi bạn có những cảnh báo về những thảm họa bất ngờ,
bạn sẽ biết chuẩn bị để đối phó với những thảm họa đó một cách cẩn thận và điều
đó sẽ mang lại cho bạn cơ hội cực lớn để giúp và cứu bạn.
Điều gì chứng tỏ lời khẳng định của tôi là đúng đắn và chân thật?
Thực tế đã cho thấy rõ: những cơn sóng thần chết chóc nhất đã cướp đi rất
nhiều sinh mạng chỉ vì con người đã không biết gì về chúng cho đến khi những
thảm họa đó xảy ra!

Câu hỏi quan trọng số 1: Nếu bạn đang sống trong một thành phố hoặc một
nơi cách xa bờ biển, bạn có cần phải lo lắng về sóng thần và xây lối thoát hiểm
khẩn cấp không?
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Hình19

Theo các chuyên gia, “sóng thần có thể đổ xa 10 dặm (16 km) trong đất liền,
tùy thuộc vào hình dạng và độ dốc của bờ biển.” 20
Trong trường hợp tốt nhất (nếu sóng thần không thể tiến đến vị trí của bạn),
lối thoát hiểm khẩn cấp (mạng lưới cứu hộ sóng thần) có thể giúp bạn thoát khỏi
bão tố (gây lụt), lũ lụt và hỏa hoạn nguy hiểm (như đã giải thích ở trên)
Trong trường hợp xấu nhất (nếu sóng thần có thể tiến đến vị trí của bạn), lối
thoát hiểm khẩn cấp cũng có thể giúp bạn thoát khỏi sóng thần nguy hiểm, lũ lụt,
bão tố và hỏa hoạn (như đã giải thích ở trên)
Nói tóm lại, lối thoát hiểm khẩn cấp cũng có thể cứu bạn khỏi những thảm
họa khác ngoài sóng thần.

19
20

Nguồn hình: http://www.map-of-usa.co.uk/large-physical-usa-map.htm
Nguồn: https://www.livescience.com/37497-no-outrunning-tsunami.html
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Có phải lối thoát khẩn cấp này là tất cả những gì bạn cần để đứng thẳng trên
một con sóng thần (và những thảm họa khác như lũ lụt)?
Lối thoát hiểm này có phải là điều kiện tiên quyết và là một phép màu có thể
cứu bạn khỏi làn sóng tử thần?
Nó có thể cứu tất cả mọi người trong tất cả các tình huống của cơn thảm
họa?
Tôi phải khẳng định rằng: ngay cả khi bạn có lối thoát hiểm tốt nhất,
KHÔNG CÓ Những Điều Quan Trọng Nhất Sau Đây, bạn cũng không thể luôn
luôn thoát khỏi các thảm họa.
Bạn sẽ hiểu điều này khi đọc sáu lý do, đặc biệt là lý do thứ sáu trong phần
tiếp theo.
Bạn có tự hỏi: “Nếu các con sóng đạt đến độ cao quá cao và còn cao hơn
nhiều so với các tòa nhà hoặc các ngôi nhà thì phải làm sao?
Trong trường hợp này, bạn PHẢI sử dụng một công cụ diệu kỳ.

Câu hỏi quan trọng số 2: Nếu bạn đang thuê một ngôi nhà hoặc một căn hộ
nơi bạn không thể xây dựng lối thoát hiểm, bạn cần làm gì?
Chỉ cần nhìn vào bức tranh sau đây:
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Tôi đang thuê một ngôi nhà cũ với những tấm gỗ trần nhà ở thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam và tôi luôn đặt những vật dụng đó
(một cái thang + áo phao + phao cứu sinh + rìu/búa + thức ăn) gần một nơi
mà tôi có thể dễ dàng ĐỤC PHÁ trần và mái nhà sau đó
trèo lên mái nhà để chuẩn bị cho ‘cuộc chiến’

Đây là chiếc thang trong nhà mà tôi đặt gần bể nước

235

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Bạn cũng nên chuẩn bị đồ hộp dự trữ cho gia đình (nhớ chọn đồ có hạn sử dụng lâu).
Tôi đã chuẩn bị các món ăn mình thích. Thật ra, bạn có thể lấy ra dùng khi cần và MUA BỔ SUNG
LẠI NGAY SAU ĐÓ. Như vậy bạn vừa có đồ ăn khi cần và có đồ dự trữ qua các thảm họa.
Thật tiện lợi!

Tôi cũng đã làm một chiếc thang bên ngoài. Tôi đã mua 2 cái phao và 2 cái áo bơi.
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Việt Nam chưa bao giờ phải đối mặt với sóng thần cho đến bây giờ.
Hầu hết người Việt Nam không nghĩ đến một cơn sóng thần tấn công nơi
sinh sống của họ và nó thật nực cười nếu bạn nói với họ rằng sẽ có những con sóng
tử thần tấn công các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội.
Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

Những thành phố lớn ở Việt Nam21. Nhiều nơi không xa biển

Có phải tôi có thể thấy trước một thảm họa sẽ quét sạch mọi thứ ở thành phố
Hồ Chí Minh?
Trên thực tế, tôi không quan tâm nếu sóng thần có thể xảy ra ở Việt Nam hay
không.

21

Image source: http://www.vietnam-guide.com/maps/
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Hệ Thống Cứu Mạng Sóng Thần có thể cứu tôi khỏi những thảm họa
nguy hiểm như sóng thần, lũ lụt, bão tố (gây lụt lớn) và hỏa hoạn.
Tại sao tôi lại không chuẩn bị mọi thứ tôi cần để sống sót?
(Khương Đạt Long)

Thảm họa khủng khiếp thường đến bất ngờ.
Con người thường chết vì thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nó luôn là điều tốt nhất khi bạn có một sự chuẩn bị tốt.
Nếu bạn là một người cẩn thận, bạn cũng nên mua Bảo hiểm Thảm họa
hoặc Thiên tai.
Nếu chủ nhà của bạn không muốn bạn phá hủy (đục lỗ) mái nhà của họ, bạn
cũng nên chuẩn bị những vật dụng cần thiết giống như tôi.
Khi thảm họa xảy ra, bạn có sẵn các vật cứu sinh để cứu bản thân và gia
đình ngay lập tức!
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Bão Dorian (Cơn Bão Nhiệt Đới 2019): Bằng Chứng Sống Động Và
Mạnh Mẽ
Nước Mỹ luôn luôn ‘trễ’, và họ, đặc biệt là Chính phủ và các công ty Công nghệ
Hoa Kỳ thường không làm gì hoặc đưa ra phản hồi chậm trễ đối với các đề xuất
và cảnh báo của tôi.

Họ thường hành động thực sự chỉ khi phải đối mặt và chịu đựng các thiệt hại và
nguy hiểm.
Bạn đã thấy rõ điều đó trong các phần trước (về 7 bằng chứng quan trọng và vấn
đề Phân biệt đối xử).
Tôi cũng đã giải thích cách mà Chính phủ Mỹ, những gã khổng lồ công nghệ và
những người có liên quan phản hồi những đề xuất của tôi trong những lá thư của
tôi về tin tức giả và những điều độc hại đã được lan truyền trên các nền tảng trực
tuyến và gây hại cho cuộc sống của mọi người.

Nhấp chuột phải để tìm hiểu thêm tại đây: https://khuongdatlong.com/adolfhitler-still-alive-so-the-world-needs-a-real-leader

Và bây giờ, “thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước” xảy ra vào
tháng 9 năm 2019 đã tiếp tục chứng minh giải pháp của tôi cho những cơn
sóng thần và lũ lụt là chính xác và nó cũng cho thấy phản ứng chậm chạp của
họ đối với những đề xuất của tôi.
Xảy ra vào ngày 1 tháng 9 năm 2019, “cơn bão Dorian là cơn bão nhiệt đới dữ

dội nhất được ghi nhận đã tấn công quần đảo Bahamas và được coi là thảm họa
thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước.” (Wiki)
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CNN đã đưa tin “Những bức ảnh xuất hiện ở Bahamas ngay sau cơn bão Dorian
thực sự rất đáng sợ. Cả khu phố chìm dưới nước. Người dân sử dụng thuyền và
Jet Skis để giải cứu hàng xóm của họ. Sự tàn phá trong sách khải huyền dường
như hiện diện ở khắp mọi nơi.” (nguồn)

Những cơn bão như Katrina hay Dorian thường xuyên đi kèm lũ lụt nguy hiểm.
Theo Hurricanescience: “Tất cả các cơn bão nhiệt đới có thể tạo ra những cơn
mưa xối xả trên diện rộng, gây ra lũ lụt lớn và gây ra lở đất và dòng chảy mảnh
vỡ. Lũ quét, mực nước tăng nhanh, có thể diễn ra nhanh chóng do lượng mưa
lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn” (nguồn)

Khi giải pháp thoát những cơn sóng thần, lũ lụt và hỏa hoạn của tôi được công
bố vào ngày 5 tháng 2 năm 2019 (bản phát hành thứ nhất của cuốn sách điện tử
này), tôi đã gửi nó cho nhiều người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của các quốc

gia và Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, nhiều lần.
Hoa Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản là bốn trong số nhiều quốc gia tôi đã
gửi các giải pháp của mình đến cho họ trước. Những quốc gia này thường phải
đối mặt với các thảm họa tự nhiên nhiều hơn những quốc gia khác.
Trong khi khoa học và công nghệ chưa thể tìm ra giải pháp có thể cứu con người
thoát khỏi những cơn sóng thần và lũ lụt ấp đến bất ngờ, tôi đã cho họ thấy rõ
(trong lần phát hành lần thứ hai của cuốn sách này phiên bản tiếng Anh) rằng:

chúng ta phải LÀM NHỮNG CÁI LỖ/LỐI THOÁT TRÊN MÁ NHÀ để
tránh/đứng thẳng trên sóng thần
(Nguồn: khuongdatlong.com/God-7-Beauty-Commandments-Ride-TheTsunami-Khuong-Dat-Long.pdf)
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Các lối thoát hiểm khẩn cấp tôi đã chỉ cho họ thấy họ thực sự có thể cứu nhiều
người nếu họ có sự chuẩn bị tốt. Chúng ta không cần phải trải qua một thảm họa
thực sự để thấy sự hiệu quả của giải pháp này.
Đơn giản, vì giải pháp của tôi chính là cuộc sống thực tế.
Tuy nhiên, nước Mỹ đã chẳng làm gì để đáp lại các đề xuất và cảnh báo của tôi
(đối với các vấn đề về thảm họa) mặc dù đất nước này đã nhiều lần gặp thiên tai.
Chỉ đến khi họ đối mặt với ‘con quái thú’ Dorian là “thảm họa thiên nhiên tồi tệ
nhất trong lịch sử đất nước”: “Người dân được bảo rằng họ phải phá mái nhà
bằng búa để thoát khỏi lũ lụt khi cơn bão Dorian tấn công Bahamas” (nguồn)
Trong cơn khủng hoảng thực sự, chỉ khi đối mặt với cái chết, họ mới nhận ra lời
nói và giải pháp của tôi thật đến mức nào.
“Ít nhất 50 người chết, hàng ngàn người mất tích. Cuộc khủng hoảng ở Bahamas
vẫn chưa qua.”, Vox.com cho biết.
Không làm gì và Phản ứng chậm trễ (trong tình huống nguy hiểm) cuối cùng
mang lại hậu quả và những kết thúc thảm thương.

Chắc chắn, các hệ thống cứu mạng sóng thần có thể cứu được rất nhiều
người.
Nếu chính phủ Hoa Kỳ, các công ty công nghệ (đặc biệt là Facebook,
Twitter, Youtube, Google) và những người có liên quan (đặc biệt là những người đã
nhận được email của tôi) đã cảnh báo và cho mọi người biết về giải pháp (Mạng
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lưới cứu mạng sóng thần, lối thoát hiểm khẩn cấp), mọi người lẽ ra đã không cần
thiết phải “phá mái nhà bằng búa” như họ đã làm.
Trong thảm họa như cơn bão Dorian, bạn sẽ phải đối mặt với những sự cố
bất ngờ (mà bạn không thể biết rõ), những cảm xúc tồi tệ nhất và vì thiếu sự chuẩn
bị tốt, bạn đã không có sự chuẩn bị tinh thần. Điều này làm cho việc sống sót qua
thảm họa trở nên khó khăn hơn.

Câu hỏi quan trọng số 3: Nếu bạn đang sống trong/thuê một căn hộ hoặc
chung cư có nhiều tầng (bạn không thể xây dựng lối thoát hiểm khẩn cấp bên trong
và ngoài nó), làm thế nào bạn có thể sống sót nếu sóng thần hoặc lũ lụt bất ngờ ập
đến?
Nó phụ thuộc vào vị trí phòng bạn đang ở.
Bản thân một căn hộ chung cư là vật cứu mạng (nếu bạn có thể chạy lên sân
thượng đúng lúc. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể làm điều đó khi
một cơn sóng thần hay lũ lớn bất ngờ ập đến).
Nếu bạn đang sống trong một căn hộ chung cư và ở bất kỳ tầng nào, bạn
cũng phải luôn có các vật cứu sinh (thang + áo phao + phao cứu sinh + búa / rìu +
và/hoặc thức ăn dự trữ) bên mình.
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Ví dụ, khi mực nước sóng thần hay nước lũ dâng cao và bạn không thể chạy
nhanh lên tầng sân thượng căn hộ, bạn có thể mở cửa sổ phòng, mang theo các vật
cứu hộ, ĐỢI đúng thời điểm và nhảy xuống nước. Sau đó, bạn sẽ bơi và tìm một nơi
cao hơn và tốt hơn để sống sót.

Đó là lý do bạn nên luôn luôn chuẩn bị và có các vật cứu sinh bên mình!
Bất kể bạn đang sống ở đâu.
Nhưng bạn chỉ nên nhảy khi mực nước có thể đạt đến vị trí của bạn
hoặc nhảy khi bạn thấy an toàn.
(Minh họa bởi Khương Đạt Long)
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Trên thực tế, đây là giải pháp chính cho những người đang sống, làm việc
trong các căn hộ chung cư lớn hay tòa nhà. Sân thượng các tòa nhà không thể chứa
được quá nhiều người.
Vì vậy, giải pháp này thực sự có thể cứu được rất nhiều người. Thay vì ở
trong “những chiếc hộp chết người”, giải pháp của tôi sẽ giúp bạn tìm một nơi để
thoát khỏi thảm họa.
Ngay cả khi bạn là một người lười biếng, hãy tận dụng mực nước dâng cao!
Những con sóng tử thần hoặc lũ lụt sẽ dâng lên và tự động ’đẩy’ hay đưa bạn
lên trên sân thượng (hoặc lên những nơi cao hơn)!
Đừng hoảng loạn22 và bạn sẽ có cơ hội to lớn để sống sót sau thảm họa.

Rõ ràng, tôi vừa cho bạn thấy phép màu:
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God và Mạng lưới cứu mạng sóng thần của tôi thực
sự làm cho ‘kẻ thù lớn nhất của bạn’ (chính là cơn sóng thần hoặc lũ lụt lớn) trở
thành một trong những vật cứu mạng tốt nhất.
Sự dâng lên của mực nước sóng thần hoặc mực nước lũ sẽ có thể cứu bạn
trong trường hợp này!
Hãy buộc chính những cơn sóng tử thần làm lợi cứu sống bạn!
Đối với Khoa học, Công nghệ và con người trên thế giới: khi mực nước sóng
thần hoặc nước lũ dâng cao, họ sẽ phải đối mặt với cái chết.
22

Tôi sẽ chỉ bạn cách mà 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God giúp bạn vượt qua nỗi sợ và hoảng loạn
trong các phần tiếp theo.
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Còn đối với tôi (dưới sự chỉ dạy của God): khi mực nước sóng thần hoặc
nước lũ dâng cao, mọi người thậm chí còn có thể thoát khỏi cái chết một cách dễ
dàng!
Nó phụ thuộc vào sức mạnh của dòng nước. Tất nhiên, nếu dòng nước mạnh,
bạn nên tìm và tiến đến một nơi tốt hơn. Hãy linh hoạt!
Mặc dù các lối thoát hiểm, phao cứu sinh hoặc áo phao có thể được coi là
phép màu khi bạn đối mặt với con sóng tử thần, lối thoát hiểm khẩn cấp tôi đã tiết lộ
ở trên không phải là điều kiện tiên quyết.
Khoa học và Công nghệ KHÔNG phải là phép màu và điều kiện tiên quyết
trong một thảm họa như sóng thần.
Khoa học đã xuất hiện cách đây 3,3 triệu năm trước. Mặc dù nó có tiến trình
phát triển vượt bậc và những thành tựu to lớn, khoa học vẫn phải đầu hàng trước
sóng thần cho đến tận bây giờ.
Hệ thống cảnh báo sóng thần không hoàn hảo.
Dự báo sóng thần vẫn còn mắc sai lầm nghiêm trọng. {“Với tôi đây là một
thảm kịch cho khoa học, thậm chí hơn thế nữa là một thảm kịch đối với người dân
Indonesia khi những cư dân Sulawesi đang khám phá nó ngay bây giờ,” ông Louise
Comfort nói, một chuyên gia về quản lý thảm họa của Đại học Pittsburgh, người đã
lãnh đạo dự án phía Mỹ, bao gồm các kỹ sư của Viện Hải Dương Học Woods Hole
và các nhà khoa học và chuyên gia thảm họa Indonesia”}23
Tuy nhiên, khoa học và công nghệ có thể giúp con người rất nhiều trong các
thảm họa và chúng có thể làm cho các tình huống khó khăn trở nên dễ dàng hơn để
giải quyết.
23

Nguồn: https://www.apnews.com/110eb42c03324a08bff5b3e6b58c309e
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Vậy, nếu khoa học đầu hàng trước sóng thần, nếu lối thoát hiểm khẩn cấp
không phải là điều kiện tiên quyết, vậy điều kiện tiên quyết để cưỡi và đứng thẳng
trên con sóng tử thần là gì?

HÃY HÀNH ĐỘNG:
1. Hãy nghĩ về ‘Các Chiếc Hộp Chết Chóc’ xung quanh bạn.
 Nếu sóng thần xuất hiện bất thình lình (mà không có bất kỳ tiếng
còi báo động nào) và bạn không thấy bất cứ nơi nào cao hơn mái
nhà của mình, bạn có thể thành công chạy thoát con sóng ở nơi
đâu?
 Nếu bạn đang ở trong nhà, làm thế nào bạn có thể chạy thoát khỏi
nó?
 Nếu bạn ở bên ngoài ngôi nhà/văn phòng của bạn, bạn đang đi bộ
hoặc lái xe trên đường phố, bạn sẽ làm gì nếu con sóng tử thần xuất
hiện ngay trước mặt mình?
 Trong khi leo lên các thang, bạn sẽ lấy những gì theo mình?
Chỉ cần nghĩ về lối thoát hiểm khẩn cấp và mạng lưới cứu mạng sóng thần
của tôi, sau đó hãy tự mình trả lời những câu hỏi trên nhé.
2. Hãy thử đi bộ trên các đường phố xung quanh khu vực của bạn, nơi
bạn đang sống. Bạn sẽ thấy những cơ hội tuyệt vời mà bạn và những
người khác có được nếu lối thoát sóng thần khẩn cấp được xây dựng.
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Những lối thoát hiểm này có thể cứu bạn và mọi người khỏi sóng thần,
lũ lụt, bão tố hoặc hỏa hoạn.
3. Nếu bạn thực sự muốn xây dựng lối thoát hiểm khẩn cấp để tránh các
thảm họa, hãy làm những chiếc thang BÊN NGOÀI nữa như tôi đã
làm. Cứu những người khác đang ở bên ngoài nhà/văn phòng của bạn.
Cứu người khác là cứu chính mình.
4. Sau khi xây thành công các lối thoát sóng thần khẩn cấp (đọc những
hướng dẫn tôi đã chỉ cho bạn ở trên), hãy thực hành kế hoạch thoát
thân khỏi thảm họa sóng thần/lũ lụt/bão táp/cháy nhà.
 Chỉ cần tưởng tượng: nếu một cơn sóng thần ập đến bất ngờ,
bạn sẽ làm gì?
 Kiểm tra cẩn thận các lối thoát hiểm khẩn cấp cho đến khi bạn
hoàn toàn cảm thấy an toàn và tự tin.
5. Nếu bạn không thể xây dựng lối thoát hiểm khẩn cấp (vì bạn đang thuê
nhà hay ở căn hộ chung cư), hãy luôn có các vật cứu hộ bên mình
 Nếu bạn đang sống trong một căn hộ và ở bất kỳ tầng nào, bạn
phải luôn có các vật cứu sinh (thang + áo phao + phao cứu sinh +
búa / rìu + thức ăn) bên mình.
 Đặt chúng ở nơi tốt nhất mà bạn có thể dễ dàng đục phá mái nhà
(nếu bạn ở trong nhà) hoặc nơi bạn có thể dễ dàng ra khỏi phòng
và mang chúng theo (nếu ở trong một căn hộ chung cư)
6. Kể cho mọi người và những người thân yêu của bạn về giải pháp này!
URL để bạn chia sẻ ebook này với mọi người:
☞(Bản Tiếng Việt):

http://bit.ly/2O0OG7d
☞(Bản Tiếng Anh):

http://bit.ly/2QxESTQ
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 Một ngày nào đó, bạn có thể được cứu bởi chính những người bạn
đã kể.
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Chương 4-Phần 3
ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:
ĐÒI HỎI QUAN TRỌNG NHẤT!

Lối thoát hiểm khẩn cấp có thể cứu bạn khỏi sóng thần/siêu sóng hoàn toàn
hay không?
Chắc chắn KHÔNG!
Lối thoát khẩn cấp có thể đem đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời để thoát
khỏi sóng thần như trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004.
Đối với siêu sóng thần megatsunami, lối thoát sóng thần khẩn cấp nếu chỉ
mình nó là vô ích và chúng ta không thể chỉ dựa vào lối thoát hiểm đó!
Như tôi đã nói từ đầu, lối thoát khẩn cấp chỉ là một trong bốn điều quan trọng
nhất giúp bạn “cưỡi sóng thần” và sống sót thành công qua thảm họa này.
Đòi hỏi quan trọng nhất là gì?
Câu trả lời là: 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God.
Không có những điều tối quan trọng này, bạn không thể nào đứng thẳng trên
làn sóng tử thần.
Như thế nào và tại sao?
Trước tiên, bạn cần đọc và hiểu các chương trước đã giải thích những điều răn
quan trọng đó.
Tại sao 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God lại là điều kiện tiên quyết?
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Các nhà khoa học không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp nào có thể cứu sống con
người trong thảm họa như sóng thần, chưa cần đề cập tới một trận siêu sóng.
Lối thoát hiểm khẩn cấp có thể đã cứu nhiều mạng sống trong trận sóng thần
Ấn Độ Dương năm 2004 nếu nó được tìm ra vào thời điểm đó và mọi người đã biết
và áp dụng nó.
Tuy nhiên, đối với sóng thần bất thường và siêu sóng thần, lối thoát khẩn cấp
là không đủ, rõ ràng như vậy.
Tại sao God và 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God rất quan trọng trong việc sống
sót trong thảm họa sóng thần và siêu sóng thần?
Phải chăng Thiên Chúa/Đức Phật/Thần Shiva hoặc Các Đấng Tối Cao khác
của bạn sẽ xuất hiện và cứu bạn khỏi những con sóng chết chóc?
Nếu bạn là người vô thần và không có God, làm thế nào bạn có thể sống sót
trong trường hợp này?
Chương này chứa đựng những điều bí ẩn lớn nhất mà chưa từng ai nhận ra
trong hàng triệu năm qua.
Trước tiên, trong một thảm họa như sóng thần, bạn KHÔNG THỂ sống sót
nếu bạn một mình, đặc biệt là nếu không có những người tốt bên cạnh bạn.
Bạn có còn nhớ những chiếc thang được làm bên ngoài một ngôi nhà/văn
phòng mà tôi đã giải thích trong phần trước không?
Nếu ai đó (ví dụ, hàng xóm của bạn) không muốn làm những chiếc thang khẩn
cấp bên ngoài nhà của họ, điều đó có nghĩa là họ không muốn giúp đỡ người khác
(và bạn), vậy làm sao bạn có thể trèo lên mái nhà của họ để tránh sóng thần?
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Trong một thảm họa như sóng thần, sự giúp đỡ là quá quan trọng.
Đối với các cơn sóng thần bất ngờ, bạn không thể biết chính xác khi nào và
nơi nao chúng đến. Nếu bạn đang đi bộ trên một con phố nơi có ai đó không (muốn)
xây các thang bên ngoài nhà của họ, thì khi sóng thần xảy ra, bạn sẽ khó có bất kỳ cơ
hội thoát thân nào. (Do đó, đòi hỏi đầu tiên là bạn phải xây dựng các thang bên trong
và bên ngoài)
Hãy nhìn vào 7 Điều Răn Sắc Đẹp sau đây và chú ý đến các từ màu đỏ:

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng
Mình Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI
NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD

Mối liên hệ mật thiết nào giữa 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God và việc sống sót
qua thảm họa sóng thần?
Nói một cách đơn giản hơn, 7 Điều Răn Sắc Đẹp có thể làm gì để giúp bạn
cưỡi sóng thần thành công?
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Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng:
Để có cơ hội tuyệt vời trong việc tránh và sống sót qua thảm họa sóng thần,
chúng ta phải có MẠNG LƯỚI CỨU MẠNG SÓNG THẦN – Tsunami Life Saving
Network (đòi hỏi thứ nhất - Chương 4 Phần 2)
Hàng triệu năm, hầu hết các nạn nhân sóng thần đã chết mà không có phao cứu
sinh, áo phao hoặc không có bất cứ thứ gì bảo vệ họ khỏi chết đuối, phải không?
Những chiếc thang bên trong và bên ngoài được trang bị phao cứu sinh, áo
phao và thực phẩm dự trữ sẽ là hệ thống cứu mạng giúp mọi người đối phó với thảm
họa này.
Tôi đã nói lối thoát hiểm khẩn cấp là rất quan trọng, nhưng nó không phải là
điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, không có lối thoát hiểm, không có những chiếc thang
bên trong và ngoài dẫn thẳng từ mặt đất lên mái nhà, bạn khó có cơ hội sống sót.
Nói ngắn gọn, bạn KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG có/xây lối thoát khẩn cấp!
Mọi người thường nghĩ rằng họ có thể CHẠY THOÁT KHỎI sóng thần,
nhưng “Ở độ sâu 40 m, tốc độ (con sóng) sẽ là 20 m/s (khoảng 72 km/h hoặc 45mi/h),
chậm hơn nhiều so với tốc độ khi nó ở biển khơi nhưng vẫn sẽ khó mà chạy thoát
khỏi con sóng”1
Do đó, những chiếc thang được trang bị những đồ vật (cứu nạn) quan trọng là
ĐIỀU BẮT BUỘC.
Nếu tất cả những người sống trong cùng một khu vực tạo ra các lối thoát khẩn
cấp giống nhau, điều đó sẽ tạo ra một mạng lưới cứu hộ sóng thần giúp bất cứ ai có
thể nhanh chóng leo lên mái nhà.
1

Nguồn: http://www.crystalinks.com/tsunami.html
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Một ghi chú quan trọng: Nếu có nhiều người trèo lên mái nhà của bạn để tránh
sóng thần, vậy bạn phải tính xem mái nhà của riêng ngôi nhà bạn có thể chịu sức
nặng bao nhiêu cân? Từ đó, bạn có thể tính toán số người (cân nặng người lớn) mà
mái nhà / sân thượng của bạn có thể chứa.
Bạn cần biết mái nhà/sân thượng của bạn có thể chịu được sức nặng bao nhiêu
người trước khi nó sụp đổ. Hãy hỏi kiến trúc sư hoặc nhà thầu xây dựng của bạn,
người đã xây hoặc sẽ xây nhà hoặc văn phòng cho bạn!
Vì thế, bạn phải đặt một cảnh báo như sau trên mái nhà/sân thượng của bạn:

Hình (minh họa) – Tương tự như cảnh báo sức chứa của thang máy2

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào bạn đang ở hoặc làm việc, bạn và những người
khác có thể sử dụng lối thoát hiểm ngay lập tức.

2

Nguồn hình: http://elevation.wikia.com/wiki/Capacity
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 Ví dụ: nếu mọi người tụ tập trong quán rượu/quán bar và thưởng thức
âm nhạc cùng rượu vang, quán rượu/quán bar đó phải được trang bị nhiều
thang khẩn cấp (bên ngoài và bên trong) để mọi người thoát khỏi cơn sóng
thần bất ngờ càng sớm càng tốt.
 Nếu quán bar/quán rượu vẫn là một ‘chiếc hộp kín mít’, sẽ có những
hậu quả tồi tệ nhất xảy ra.

Để đối phó sóng thần, Kiến trúc và Xây dựng phải được
thay đổi.
‘Những Chiếc Hộp Kín’ Phải Được ‘Mở Ra’!
(Khương Đạt Long)

Khoa học và Công nghệ chưa bao giờ phát hiện ra điều này.
Lời khẳng định của tôi có đúng không?
Chỉ cần tưởng tượng và nhìn thấy các lối thoát hiểm trong tâm trí của bạn, bạn
nghĩ gì khi nhìn lại bức tranh này?
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Hình. (Ngày 6 tháng 1 năm 2005) – “Những chiếc hộp chết người” sau trận động
đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 - trận sóng thần kinh hoàng nhất từ trước đến
nay3

Rõ ràng, trong trận sóng thần Ấn Độ Dương vào năm 2004, nếu có các hệ
thống cứu mạng (có các chiếc thang trong và ngoài) như tôi đã giải thích ở trên, rất
nhiều nạn nhân có thể đã được cứu.
Việc tạo các lối thoát hiểm khẩn cấp rất đơn giản, các nhà thầu xây dựng hoặc
kiến trúc sư có thể giúp bạn làm điều này. Chi phí để làm điều đó không phải là vấn
đề. Bạn cần những chiếc thang tốt.
Tuy nhiên, lối thoát hiểm không phải là điều kiện tiên quyết.

3

Nguồn hình: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_050106-N-4166B024_An_aerial_view_of_Tsunami-stricken_Aceh,_Sumatra,_Indonesia.jpg
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Một Bí Mật Khác Chưa Từng Ai Khám Phá
Bạn có nghĩ về điều này không: mặc dù bạn có những vật trang bị quan trọng
đó trong một cơn sóng thần, nó rất khó để bạn tránh được những cơn sóng tử thần.
Tại sao?
Không Có 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God, Các Lối Thoát Hiểm Là Vô Dụng!
Tại sao?
1) Lý Do Đầu Tiên: Lòng Tốt Trong Cơn Khủng Hoảng
Câu trả lời là: Lối thoát khẩn cấp trở nên vô ích nếu không ai thực sự muốn
giúp bạn khi đối mặt với sóng thần.
Kẻ xấu sẽ không giúp bạn khi thảm họa xảy ra.
Sự ích kỷ và vô nhân đạo có thể được thể hiện rõ khi những thảm họa khủng
khiếp nhất xảy ra.
Trong một cơn sóng thần hay một thảm họa khủng khiếp, ai biết nhiều người
chết vì sự ích kỷ và bị bỏ rơi chứ không phải vì chính thảm họa…
Làm sao bạn có thể hy vọng ai đó đối xử tệ với bạn, phân biệt đối xử với bạn,
coi thường bạn sẽ quan tâm và sẵn sàng cứu bạn trong một thảm họa như sóng thần?
Một thảm họa có thể biến một người ác thành một người tốt?
Câu hỏi này nên được trả lời bởi chính họ.
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Những Phép lạ CÓ LẼ xảy ra trong thảm họa, nhưng tại sao bạn lại nghĩ rằng
họ, kẻ xấu, sẽ tôn trọng và giúp đỡ bạn trong khi họ luôn đối xử tàn nhẫn với bạn?
Hoặc bạn chỉ cần thử tưởng tượng và trả lời câu hỏi này với chính mình:
Nếu bạn thực sự đang phân biệt đối xử với ai đó (vì các khác biệt của họ), bạn
có muốn giúp đỡ và đưa cánh tay mình ra giúp anh ta/cô ta, người mà bạn thực sự
coi thường và nghĩ rằng anh ta/cô ta thấp kém? Bạn có quan tâm đến con người đáng
ghét đó khi thảm họa xảy ra không?
Thậm chí ngay cả khi chính phủ và luật pháp buộc họ xây dựng lối thoát khẩn
cấp (đặc biệt là các chiếc thang bên ngoài), thật khó cho bạn leo lên chiếc thang của
họ và đứng lên trên mái nhà của họ nếu họ thực sự không muốn điều đó, phải không?
Ngược lại, nếu bạn là một người tốt, tôi chắc chắn bạn luôn sẵn sàng mở cửa
nhà để người khác chạy vào nhà bạn và sử dụng lối thoát khẩn cấp với bạn (nếu có
sóng thần bất ngờ xuất hiện), phải không?
7 Điều Răn Sắc Đẹp của God luôn làm cho con người đẹp cả bên trong lẫn
bên ngoài và đó là điều kiện tiên quyết để sống sót qua những đợt sóng tử thần.
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Nếu một người hoặc chính bạn không thể “nhìn vào chính bản thân và người
khác thông qua Đôi Mắt Nhân Văn”, thì thật là khó cho họ và chính bạn trong việc
biết quan tâm đến mạng sống của con người và cứu những người khác trong cơn
thảm họa.
Đó là lý do tại sao 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God là điều quan trọng nhất trong
việc sống sót qua thảm họa sóng thần.

Hai Thảm Họa Cùng Một Lúc!
Khi một người đối mặt với con sóng tử thần, có phải người đó đang phải đối
mặt với hai thảm họa cùng một lúc?
Một câu hỏi quan trọng: Liệu kẻ xấu đối xử bất nhân với người khác có thể
sống sót sau thảm họa sóng thần không? Hoặc những kẻ độc ác (ví dụ, người kỳ thị
người khác tàn nhẫn) có thể đứng trên và sống sót qua cơn sóng thần nếu họ cũng xây
dựng các lối thoát hiểm khẩn cấp?
Bạn nghĩ gì về những câu hỏi đó?
Câu trả lời đơn giản của tôi: Tàn nhẫn hoặc đối xử tệ với người khác có nghĩa
là chính họ, kẻ xấu, tự nguyện gạt phăng những cánh tay giúp đỡ ra khỏi họ.
Do đó, kẻ xấu tự làm hại mạng sống của chính họ nếu một trận sóng thần hoặc
bất kỳ thảm họa nào khác xảy ra. Cho dù họ xây dựng những lối thoát hiểm tốt nhất,
không có 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God, họ khó mà sống sót qua thảm họa sóng thần.
Tôi luôn khẳng định rằng: Bạn chỉ có thể cưỡi sóng thần hoặc thậm chí là một
trận siêu sóng thần và thoát khỏi nó thành công CHỈ KHI bạn có thể đáp ứng 4 đòi
hỏi quan trọng nhất!
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Trong một cơn sóng thần hoặc bất kỳ thảm họa nào, những kẻ xấu phải đối
mặt với hai mối nguy hiểm lớn nhất:
1. Chính cơn thảm họa
2. ‘Thảm họa’ ẩn sâu bên trong con người họ (việc họ tự nguyện gạt phăng
những cánh tay giúp đỡ ra khỏi họ)
Mọi người thường nghĩ đến và dựa vào khoa học khi đối phó với sóng thần,
nhưng hôm nay bạn có thể hiểu rõ rằng: God và 7 Điều Răn Sắc Đẹp của God là điều
kiện tiên quyết để sống sót qua những đợt sóng tử thần.
2) Lý Do Thứ Hai: Sự Tồn Tại Của Các Hệ Thống Cứu Mạng Sóng Thần
Mạng lưới cứu hộ sóng thần CHỈ tồn tại KHI mọi người thực sự muốn giúp
đỡ và cứu nhau.
Lý do đầu tiên đã giải thích điều đó.
Đơn giản là, cho dù chính phủ ‘buộc’ người dân của họ xây dựng lối thoát
hiểm sóng thần khẩn cấp, nếu họ - kẻ xấu - không muốn cho người khác sử dụng
những chiếc thang khẩn cấp (khi thảm họa xảy ra), những lối thoát đó sẽ trở nên vô
dụng. Điều đó có nghĩa là hành động của họ giết người khác và giết chính họ.

Hãy thử tưởng tượng: mọi người thường xây nhà sát nhau.
Điều đó có nghĩa là mọi người có thể sử dụng mái nhà/sân thượng của nhau
trong trường hợp có sóng thần xảy ra. Nói đơn giản, bạn có thể trèo qua mái nhà hàng
xóm của mình để tránh các cơn sóng/lũ lụt/cháy nhà chết người và họ cũng có thể
làm như vậy.
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Giờ hãy tưởng tượng: nếu bạn phân biệt đối xử với người hàng xóm hoặc đối
xử tệ với họ, khi xảy ra thảm họa sóng thần hoặc cháy nhà, làm sao bạn dám nhìn vào
mặt họ và trèo qua mái nhà của họ (trong trường hợp mái nhà/sân thượng của bạn bị
hư hại hoặc sụp đổ?)
Điều đó có nghĩa là ngày nào đó bạn sẽ tự sát (tự giết mình) vì hành vi phân
biệt đối xử của chính mình.

Đó là lý do tại sao tôi đã khẳng định: Không Có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của
God, Lối Thoát Hiểm Khẩn Cấp Là Vô Dụng!
Tôi nghĩ rằng bạn và những người khác bây giờ có thể hiểu tại sao God và
Lòng Nhân Đạo quan trọng hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác.
Mọi người có thể sử dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra các
công cụ giúp đỡ và cứu người, nhưng nếu không có những điều cực kỳ quan trọng
của God, những công cụ đó sẽ trở nên vô dụng hoặc những công cụ đó thậm chí sẽ
trở thành những công cụ hữu dụng cho kẻ xấu để họ ‘khuếch đại’ những điều xấu xa.
Trong trường hợp xấu nhất mọi người xung quanh bạn không (muốn) xây dựng
lối thoát hiểm, bạn vẫn có thể xây dựng nó và tự cứu mình và những người thân yêu
của bạn cùng những người khác.
Đôi khi, ai đó sẽ nghĩ lại và khi họ được cứu bởi những chiếc thang của bạn
(trong trận hỏa hoạn/lũ lụt/bão tố hoặc sóng thần), ai biết họ cũng sẽ bắt đầu xây dựng
những lối thoát hiểm đó?...
Điều đó có nghĩa là tấm lòng của bạn sẽ cứu chính bạn một ngày nào đó.
3) Lý Do Thứ Ba: Đảm Bảo An Ninh Cho Ngôi Nhà Của Bạn
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Chỉ tưởng tượng đến việc này: khi bạn xây các lối thoát hiểm khẩn cấp bên
trong và đặc biệt là bên ngoài ngôi nhà của bạn để tránh sóng thần, các chiếc thang
(bên ngoài) của bạn có thể trở thành công cụ hữu dụng cho…những kẻ trộm cướp!
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God làm gì để ngăn chặn điều tồi tệ này?

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Mình
Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNGCỘI NGUỒN CỦA GOD

Tôi nghĩ bạn có thể hiểu sự ảnh hưởng quan trọng của các điều răn hệ trọng
(đặc biệt là các điều răn với dòng chữ màu đỏ ở trên).
Luật pháp có thể giúp ngăn chặn trộm cướp. Tuy nhiên, cái ngăn chặn gốc rễ
của trộm cướp là ‘những trái tim tốt’ và đặc biệt là chống lòng tham lam.
‘Những trái tim tốt’ có nhiều nghĩa khác nhau:
Một lương tâm tốt có thể chặn lòng tham trộm cắp.
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Mọi người nói: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Trong trường hợp này,
‘Những trái tim tốt’ là những người tốt bụng (cá nhân và tổ chức/chính
phủ/công ty), người có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của
những người nghèo và điều này thực sự làm giảm vấn đề cướp của.
Nếu mọi người “Không Bao Giờ Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí”, nếu họ
biết cách “Làm Sắc Đẹp và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị”, “Hủy Diệt ‘Con Mắt Định
Kiến’” và nếu họ “SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD”, chắc chắn, họ sẽ KHÔNG phạm tội ác như cướp của (hoặc
trộm cắp).
Chúng ta cần những ổ khóa chất lượng tốt và luật pháp để giảm bớt vấn nạn
trộm cướp và 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God thực sự ngăn ham muốn trộm cướp từ
sâu bên trong một con người.
Những chiếc thang bên ngoài được trang bị phao cứu sinh và áo phao LÀ
DÀNH ĐỂ sống sót qua những thảm họa (sóng thần/lũ lụt/báo tố/hỏa hoạn). Nếu
không có các điều răn sắc đẹp tối quan trọng, chúng, những chiếc thang thoát nguy
khẩn cấp, sẽ trở thành công cụ hữu ích cho các tên trộm cướp.
Do đó, bạn và những người khác KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG CÓ và ÁP
DỤNG 7 Điều Răn Sắc Đẹp đó trong việc cưỡi sóng thần thành công!
4) Lý Do Thứ Tư: Chịu Trách Nhiệm Và Hành Động Thực Tế
Bạn có còn nhớ điều răn sắc đẹp đầu tiên không?
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Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Mình
Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNGCỘI NGUỒN CỦA GOD

Chịu trách nhiệm 100% là điều rất quan trọng trong việc chống chọi sóng thần.
Tại sao?
Bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống, cuộc sống của riêng bạn.
Nếu bạn không tự chịu trách nhiệm với chính mình, bạn sẽ đợi ai đến và cứu
bạn?
Bạn sẽ đợi ai để xây dựng lối thoát hiểm? Hay bạn sẽ chờ đợi làm các thang
an toàn cho đến khi một cơn sóng thần bất ngờ ập đến và phá hủy ngôi nhà của bạn?
Vậy bạn nên làm gì?
* Hãy nghĩ về sóng thần và lối thoát hiểm khẩn cấp.
Bạn có thể thêm một số trang thiết bị cần thiết (ví dụ: bộ đồ lặn, quần áo, v.v...)
và thay đổi cấu trúc ngôi nhà của bạn.
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* Hãy suy nghĩ về 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God.
Đọc toàn bộ ebook này một cách cẩn thận. Cho dù bây giờ bạn không có Thiên
Chúa/Đức Phật/Shiva hay các Đấng Tối Cao khác để dựa vào, bạn vẫn có thể sử dụng
các giải pháp trong ebook này và nhận được những lợi ích to lớn của nó.
Bạn có thể là một trong vô số người sẽ được cứu bởi các lối thoát hiểm khẩn
cấp và 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God.
Khoa học và Công nghệ có thể mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho con
người. Tuy nhiên, cho đến nay, khoa học và công nghệ vẫn chưa thể đối phó với thảm
họa này thành công. Dự báo sóng thần không hoàn hảo và còi báo động có thể gây ra
những sai lầm nghiêm trọng nếu đưa ra cảnh báo không chính xác hoặc trễ.
Chịu trách nhiệm 100% trong cuộc sống của bạn và trong việc đưa ra quyết
định.
Trong một cơn sóng thần, bạn là người đầu tiên sẽ tự cứu mình trước!
Chuẩn bị mọi thứ để chống chọi thảm họa cho thấy trách nhiệm thực sự của
bạn, phải không?
Tại sao bạn không có/xây một lối thoát hiểm khẩn cấp khi bạn đã biết nó là
gì?
Nếu bạn có ý định xây một ngôi nhà mới, hãy nghĩ đến việc xây dựng lối thoát
hiểm khẩn cấp cái có thể cứu bạn thoát khỏi một thảm họa bất ngờ.
Đừng để ‘những chiếc hộp kín bít’4 giết chết bạn!
Hãy nhìn vào những bức ảnh sau các cơn sóng thần một lần nữa và bạn sẽ thấy
những gì tôi vừa khẳng định.

4

Về “những chiếc hộp kín bít’, vui lòng đọc Chương 4-Phần 2
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Nếu bạn chia sẻ ebook này và nói cho những người khác biết về lối thoát hiểm
khẩn cấp và 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để sống sót sau
thảm họa sóng thần. Bởi vì khi có nhiều người xây dựng lối thoát hiểm khẩn cấp, bạn
cũng nhận được lợi ích bằng cách leo lên những chiếc thang của họ để tránh sóng
thần, phải không?
Hơn cả việc sống sót qua sóng thần, 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God chắc chắn
cứu bạn khỏi thảm họa bằng cách ‘tạo ra’ nhiều người tốt, người sẽ cứu bạn trong
cơn khủng hoảng (đọc lý do thứ nhất và thứ hai).
5) Lý Do Thứ Năm: Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Mình Và
Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ Chấp
Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp
IV. Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.
V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI. Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’
VII. SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD

Thật vậy, điều răn sắc đẹp thứ hai “Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ” không
chỉ để giải quyết vấn đề sắc đẹp và phân biệt đối xử, mà còn để đối phó với cả con
sóng tử thần và các thảm họa khác!
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Chỉ cần tưởng tượng một cơn sóng thần hoặc thậm chí là một siêu sóng thần
(megatsunami) ngay trước mắt bạn. Bạn cảm thấy thế nào?
Kinh khủng? Hoảng loạn? Tội lỗi? Hoảng sợ? Mất bình tĩnh? Rối loạn? Vô
cảm và quá đỗi buồn bã 5?
Trong một cuộc khủng hoảng lớn như sóng thần, cảm giác tồi tệ có thể giết
chết bạn.
Ví dụ, thay vì bình tĩnh trèo lên mái nhà (sử dụng lối thoát hiểm khẩn cấp trong
nhà) khi sóng thần bất ngờ xuất hiện, bạn lại mất bình tĩnh và chạy ra khỏi nhà/văn
phòng. Và rồi những con sóng tử thần sẽ cuốn bạn đi cùng với dòng chảy mạnh của
nó.
Nếu bạn thường xuyên hấp thụ 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God và ghi nhớ điều
răn sắc đẹp thứ hai, trong một thảm họa như sóng thần, bạn có thể bình tĩnh và đưa
ra những quyết định đúng đắn.
Cảm giác hoảng loạn hoặc sợ hãi có thể khiến mọi người mất mạng trong cơn
thảm họa.
Thật không dễ dàng kiểm soát các cảm xúc lẫn lộn trong lòng bạn trong cơn
sóng thần, nhưng nếu bạn áp dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc sống
hàng ngày và ghi nhớ những điều răn sắc đẹp quan trọng đó trong thảm họa này, bạn
có thể kiểm soát bản thân và thoát khỏi nó thành công!

5

Đọc mảnh chuyện: https://www.bbc.com/news/30462238 or
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O6v6xPjPG1gJ:https://www.bbc.com/ne
ws/30462238+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn
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Quá rõ ràng rằng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God đóng vai trò quan trọng nhất
trong việc sống sót qua những đợt sóng tử thần.
Và điều này giải thích tại sao nếu không có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God,
lối thoát hiểm khẩn cấp là vô ích!
Cách tốt nhất: Bạn phải đáp ứng cả hai yêu cầu quan trọng nhất: Lối thoát hiểm
khẩn cấp (Mạng lưới cứu mạng Sóng Thần) và các Điều răn sắc đẹp, nhất là điều thứ
hai “Vượt qua mọi cảm giác tồi tệ”.
Cách giải cứu mà tôi đang tiết lộ cho bạn sẽ chắc chắn khiến bạn giảm stress
khủng khiếp và vượt qua nỗi sợ chết trong cơn khủng hoảng như vậy.
Tại sao?

Mạng Lưới Cứu Mạng Sóng Thần (Tsunami Life-Saving Network): ‘Liều
Thuốc’ Có Thể Giết Chết Nỗi Sợ Chết
Khi bạn đi biển, nếu bạn không biết bơi, điều gì sẽ khiến bạn thoải mái và
không sợ đuối nước?
Rõ ràng là, trong một thảm họa như sóng thần/lũ lụt/hỏa hoạn, nếu bạn có lối
thoát hiểm khẩn cấp của tôi và xung quanh bạn là một mạng lưới cứu hộ sóng
thần, nếu bạn có phao cứu sinh, áo phao và thậm chí cả thực phẩm như tôi đã
hướng dẫn trong phần trước và bạn áp dụng “Vượt qua mọi cảm giác tồi tệ” trong
cuộc sống của bạn mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn rất rất nhiều,
phải không?
Lý do là: bạn biết những điều đó có thể cứu bạn khỏi cái chết!
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Và khi bạn biết và áp dụng tất cả 4 yêu cầu quan trọng nhất, bạn sẽ biết những
điều đó CHẮC CHẮN cứu bạn thoát khỏi cái chết!

Nếu không có hệ thống cứu mạng sóng thần này (lối thoát khẩn cấp) và Điều
răn sắc đẹp thứ hai “Vượt qua mọi cảm giác tồi tệ”, con người trở nên cuồng loạn
trong cơn sóng thần/lũ lụt/bóa tố (gây lụt)/hỏa hoạn vì họ biết rằng họ sẽ chết trong
những ‘chiếc hộp kín mít’…

6) Lý Do Thứ Sáu: God!
Rõ ràng rằng, trong một cơn sóng thần hoặc bất kỳ thảm họa nào, khi bạn có
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, bạn hoàn toàn có ơn phước và sự bảo vệ của God.
Lý do thứ 6 không cần nhiều lời giải thích.
Bạn có yêu God (Chúa Ba Ngôi-Jesus/Đức Phật/Thần Shiva/Đấng
Allah/v.v…) của bạn không?
Bạn tin cậy vào God nhiều bao nhiêu?
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Nếu bạn hoàn toàn yêu mến và tin tưởng vào God, làm sao God, Cha Mẹ Thánh
Thiện của bạn, có thể bỏ rơi bạn trong cơn thảm họa như vậy?

Nếu bạn hoàn toàn yêu mến và tin tưởng vào God, làm sao
God, Cha Mẹ Thánh Thiện của bạn, có thể bỏ rơi bạn
trong cơn thảm họa như vậy?
(Khương Đạt Long)

Ngay cả khi một người mất đi những người thân yêu (gia đình, bạn bè của
mình) trong một cơn sóng thần, thì luôn có ít nhất một ‘Người’ đặc biệt ở cùng với
họ trong cơn khủng hoảng…

***
Những lý do trên chỉ là sáu trong số những lý do chính tại sao 7 Điều Răn Sắc
Đẹp Của God là điều kiện tiên quyết.
KHÔNG CÓ God và 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, bạn khó mà sống sót qua
cơn sóng thần!
Nếu bạn là người vô thần, liệu bạn có thể sống sót không khi mà bạn không
có God để nương tựa và không thể vận dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God?
Chỉ cần đọc các chương trước (đặc biệt là Chương 1) bạn sẽ có câu trả lời.
Chỉ khi bạn hấp thụ và áp dụng những điều răn quan trọng đó trong cuộc sống
của mình, bạn mới hiểu được sự giải cứu kỳ diệu của nó.
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Tất nhiên, bên cạnh đòi hỏi đầu tiên (lối thoát hiểm khẩn cấp) và đòi hỏi thứ
hai (7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God), bạn phải có hai điều quan trọng nữa và một công
cụ thần kỳ để có thể cưỡi (siêu) sóng thần thành công.
Để đảm bảo sống sót sau thảm họa sóng thần hoặc cưỡi siêu sóng thần, bạn
phải có công cụ kỳ diệu đó.
Vậy là tôi vừa tiết lộ hai điều quan trọng nhất (những yêu cầu).
Và tôi phải nhắc bạn về điều này một lần nữa. Nó rất quan trọng:

Đừng Dùng Cách Tôi Đang Chỉ Cho Bạn Trừ Khi Bạn Là Người Có
Thể Đáp ứng 4 Yêu Cầu Quan Trọng Nhất!
(Khương Đạt Long)

Bạn phải chịu trách nhiệm 100% khi đưa ra quyết định sử dụng cách giải cứu
này.
Cách giải cứu KHÔNG dành cho bạn nếu bạn không thể đáp ứng những yêu
cầu đó!
Nếu bạn có một niềm tin yếu đuối nơi Cha Mẹ Thánh Thiện của mình, đừng
bao giờ bận tâm đến cách cứu nguy này!
Nếu bạn cảm thấy chương này không dành cho bạn; nếu bạn không muốn hấp
thụ và áp dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc sống; đặc biệt nếu bạn không
có một tình yêu đủ lớn cho God của mình, xin vui lòng bỏ qua chương này!
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Đó là lời khuyên chân thành nhất của tôi.
Ngược lại, bạn cần biết về các đòi hỏi (yêu cầu) còn lại và một công cụ kỳ
diệu mà sóng thần và thậm chí là một siêu sóng thần cũng KHÔNG THỂ nhấn chìm
bạn trong phần tiếp theo.

HÃY HÀNH ĐỘNG:
1. Hãy tìm hiểu, suy ngẫm kỹ hơn về 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong
ebook này
2. Áp dụng chúng trong cuộc sống.
3. Chia sẻ những bí mật bạn vừa biết (cách thoát sóng thần/lũ lụt/bão tố/hỏa
hoạn) mà hàng triệu năm qua chưa ai biết cho mọi người nhé.
4. Phần này chứng minh một sự thật: Một con người tốt LUÔN LUÔN có
những cơ hội tuyệt vời hơn rất nhiều để sống sót qua các thảm họa!
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Chương 4-Phần 4
GIẢI CỨU HOÀN TOÀN

Các lối thoát hiểm khẩn cấp, hệ thống cứu hộ sóng thần và 7 Điều Răn Sắc Đẹp
Của God rất quan trọng để sống sót qua thảm họa sóng thần và siêu sóng thần, nhưng bạn
cũng phải có điều sau đây.
Để sống sót qua một Siêu Sóng Thần, bạn phải có một công cụ thần diệu!
Chương 4 này không phải để đối phó với một trận động đất mặc dù động đất và
sóng thần có sự tác động mật thiết lẫn nhau.
Cách giải cứu trong chương này là để bạn có thể cưỡi và sống sót sau thảm họa
(siêu) sóng thần
Vậy,
 Bạn sẽ làm gì nếu những ngôi nhà bị phá hủy và bị sóng thần cuốn đi? Làm
thế nào bạn có thể sử dụng lối thoát hiểm trong trường hợp này?
 Mặc dù bạn có thể trèo lên mái nhà và thậm chí bạn còn có phao cứu sinh
và áo phao bên mình, nhưng rất khó để bạn có thể sống sót trước những đợt
sóng tử thần quá mạnh. Làm thế nào bạn có thể bơi trong những con sóng
như trong các dòng chảy của sóng thần?
 Làm thế nào để cảnh báo mọi người có một cơn sóng thần đang đến gần
(đúng ngay lúc đó)? Làm thế nào để biết chính xác khi nào và nơi nao sóng
tử thần sẽ đến?
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 Không phải tất cả các ngôi nhà có thể chịu đựng sau một cơn sóng thần.
Làm thế nào các hệ thống cứu hộ sóng thần1 có thể hoạt động trong trường
hợp các ngôi nhà bị phá hủy?
Thật may mắn khi tôi có một câu trả lời rõ ràng từ God của tôi (Chúa Ba Ngôi Chúa Giêsu).
Với sự giải cứu đầy đủ mà tôi có, bên cạnh những điều răn quan trọng, Thiên Chúa
đã chỉ cho tôi một công cụ kỳ diệu cái không thể không cứu bạn.
Mọi người chỉ có thể cưỡi sóng thần hoặc siêu sóng thần khi họ có công cụ thần
kỳ này.
Cho dù nhà cửa và văn phòng có bị cuốn trôi, nhưng với công cụ đặc biệt này, bạn
có thể thoát khỏi những cơn sóng tử thần.

Với công cụ kỳ diệu mà God đã chỉ cho tôi, cho dù
một Siêu Sóng Thần muốn nhấn chìm bạn, nó cũng
KHÔNG THỂ!
(Khương Đạt Long)

Công cụ kỳ diệu này CHƯA BAO GIỜ được phát hiện kể từ khi những cơn sóng
thần xuất hiện trên trái đất.

1

Đọc chương 4-Phần 2
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Nếu không có công cụ đặc biệt này, phao cứu sinh và áo phao, thậm chí ngay cả
những con tàu tốt nhất và to lớn nhất trên thế giới cũng không thể cứu bạn khỏi những
cơn sóng thần khổng lồ.

Công cụ kỳ diệu mà Chúa chỉ cho tôi có một sức bền lớn hơn
nhiều so với tất cả những con tàu tốt nhất và to nhất trên thế giới.
(Khương Đạt Long)

Công cụ đặc biệt này là một phép màu của God. Một megatsunami (siêu sóng
thần) có thể dễ dàng nhấn chìm con tàu Titanic có chiều dài 269m và Knock Nevis2, con
tàu dài nhất từ trước đến nay, được chế tạo ở mức 458,45m và con tàu này còn cao hơn
cả Tháp Petronas (451,9 m).

Hình. Con tàu lớn nhất Knock Nevis3

2

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Seawise_Giant
Nguồn: https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-4779070/History-Seawise-Giant-world-slargest-ship.html
3
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Hình. So sánh Knock Nevis với các tòa nhà lớn khác4

Nhưng, những con sóng chết chóc nhất không thể làm điều đó với công cụ kỳ diệu!
Kể từ thời tiền sử cách đây 3,3 triệu năm trước, khoa học đã không thể nhận ra
điều kỳ diệu này.
Thật quá may mắn khi con người có thể tạo ra công cụ này, nhân bản và sử dụng
nó để sống sót qua những đợt sóng thần chết chóc. Tôi có thể hướng dẫn bạn và mọi người
tạo ra công cụ đặc biệt đó.

Vậy, Công Cụ Thần Kỳ Và Cách Giải Cứu Hoàn Toàn Của Tôi Là Gì?
Trong những cơn sóng thần khổng lồ, khoa học và công nghệ của chúng ta với
những thành tựu tiên tiến nhất cho thấy chúng KHÔNG phải là phép màu giúp chúng ta
thoát khỏi làn sóng tử thần thành công.

4

Nguồn:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison_of_Knock_Nevis_with_other_large_buildings.svg
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Bên cạnh các điều răn về sắc đẹp của God và các lối thoát hiểm sóng thần khẩn
cấp được đề cập trong các phần trước, cách giải cứu đầy đủ còn bao gồm hai điều quan
trọng nữa và đặc biệt là công cụ kỳ diệu.
Như tôi đã giải thích trong các phần trước, không có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God,
bạn sẽ không thể sống sót sau một thảm họa như sóng thần.
Trong Phần 3 của chương này, (khi giải thích lý do thứ hai), tôi đã nói rằng:
“Mạng lưới cứu hộ sóng thần CHỈ tồn tại KHI mọi người thực sự muốn giúp đỡ
và cứu nhau.”
“…cho dù chính phủ ‘buộc’ người dân của họ xây dựng lối thoát hiểm sóng thần
khẩn cấp, nếu họ - kẻ xấu - không muốn cho người khác sử dụng những chiếc thang khẩn
cấp (khi thảm họa xảy ra), những lối thoát đó sẽ trở nên vô dụng”
“Mọi người có thể sử dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra các công
cụ giúp đỡ và cứu người, nhưng nếu không có những điều cực kỳ quan trọng của God,
những công cụ đó sẽ trở nên vô dụng hoặc những công cụ đó thậm chí sẽ trở thành những
công cụ hữu dụng cho kẻ xấu để họ ‘khuếch đại’ những điều xấu xa.”
Do đó, tôi sẽ không tiết lộ công cụ kỳ diệu và những yêu cầu còn lại tại thời điểm
này.
Bạn cần phải hấp thụ 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God TRƯỚC KHI xây lối thoát
hiểm khẩn cấp; có trong tay công cụ thần kỳ và đáp ứng các đòi hỏi đặc biệt còn lại!
Tuy nhiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn hai câu hỏi để bạn tự tìm ra công cụ kỳ diệu và
tự mình biết các yêu cầu còn lại.
Các câu hỏi là:
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1. ‘Kẻ thù’ của những con sóng chết chóc là gì?
2. Nếu không có các dự báo thảm họa, bạn phải
làm gì để ‘ĐI TRƯỚC’ một cơn sóng thần?

Thành công trong việc trả lời hai câu hỏi trên và với những gì tôi đã chỉ cho bạn
trong các phần trước, bạn sẽ có cách giải cứu đầy đủ giúp bạn thậm chí cưỡi siêu sóng
thần thành công.
Nếu bạn đúng là người có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu đòi hỏi, bạn có thể tìm ra
nó, công cụ kỳ diệu cái không để làn sóng tử thần nhấn chìm bạn.
Thậm chí khi bạn không thể tìm thấy các câu trả lời cho những câu hỏi đó, với lối
thoát hiểm khẩn cấp và 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God mà tôi đã tiết lộ, bạn hoàn toàn có
cơ hội tuyệt vời để sống sót sau một cơn sóng thần như cơn sóng cuồng nộ ở Ấn Độ
Dương năm 2004.
Bởi vì ít nhất, bạn đã biết hai trong bốn yêu cầu quan trọng nhất.
Hãy nhớ rằng: Cho dù bạn có các hệ thống cứu hộ sóng thần (những lối thoát hiểm
khẩn cấp), công cụ kỳ diệu và bạn có thể đáp ứng các yêu cầu còn lại, nhưng nó sẽ vô ích
để thoát khỏi sóng thần hoặc siêu sóng thần mà không cần các điều răn sắc đẹp tối quan
trọng đó.

Khi Nào Tôi Sẽ Tiết Lộ Cách Giải Cứu Hoàn Toàn?
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Tôi sẽ chỉ cung cấp cách giải cứu đầy đủ nếu người dân của một quốc gia (ví dụ:
quốc gia của bạn) xây dựng các hệ thống cứu hộ sóng thần và tất cả mọi người đều áp
dụng 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc sống của họ.
Nếu mọi người xung quanh bạn biết về lối thoát hiểm khẩn cấp, Bảy Điều Răn Sắc
Đẹp Của God và họ xây dựng các thang khẩn cấp bên trong và bên ngoài như được hướng
dẫn, bạn hoàn toàn có ơn phước lành to lớn để sống sót sau thảm họa thành công.
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Chương 4-Phần 5
FAKE NEWS: ‘SÓNG THẦN TRÊN MẠNG’?!

Trong một thảm họa, tin tức giả mạo (false/fake news) và những trò lừa bịp tràn
lan có thể khiến cuộc khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn và gây ra nhiều thiệt hại
hơn.
Theguardian.com báo cáo rằng: “Những báo cáo sai, bao gồm một trận động đất
khác nghiêm trọng hơn gây ra bởi các va đập trong khu vực và vỡ đập, đã bồi thêm vào
nỗi sợ hãi ở tỉnh Trung Sulawesi, nơi tổng số người chết vì trận động đất và sóng thần
gây ra đã đạt tới 1.400 người và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa.”1
Trong trận động đất và sóng thần Sulawesi năm 2018 xảy ra vào ngày 28 tháng 9,
“Người dân cũng đã đăng những bức ảnh về xác chết mà họ nói là do trận động đất, trong
khi những bức ảnh lại thực sự cho thấy các ảnh hưởng từ các thảm họa khác, bao gồm cả
trận Sóng Thần Ngày Lễ Từ Thiện (Boxing Day)2 năm 2004”3
{Một bài đăng Facebook khác đã sử dụng một bức ảnh về hậu quả trận sóng thần
Boxing Day năm 2004 để mô tả cái nó đã tuyên bố là một cảnh từ thành phố biển Palu.
Chú thích ảnh nói rằng: "Những ai chia sẻ bài đăng này sẽ tránh được tai họa".}4 Phys.org
cho hay.

1

Nguồn: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/04/sulawesi-tsunami-indonesia-battles-fakenews-as-hoaxers-spread-panic
2
Tên gọi khác của Động đất và sóng thần Ấn Độ Dương 2004
3
Nguồn: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/04/sulawesi-tsunami-indonesia-battles-fakenews-as-hoaxers-spread-panic
4
Nguồn: https://phys.org/news/2018-10-indonesia-fake-news-quake-tsunami-disaster.html
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Hình5. (Ảnh giả mạo). Đây không phải là nạn nhân của
trận động đất sóng thần trên Đảo Indonesia Indonesia Sulawesi

Những tin tức giả mạo và trò lừa bịp này có thể gây ra những họa gì?
"Nếu bạn truyền bá loại thông tin này, bạn sẽ gây thêm đau khổ và nhầm lẫn cho
mọi người." 6
Và {“Tôi đã đi xung quanh nói chuyện với mọi người ở Palu sáng nay và họ đã ở
lại, chúng tôi nghe nói sẽ có trận động đất lớn nhất vào ngày mai [Thứ Sáu],” cư dân của
Palu, Badarudin, nói với tờ The Guardian.

5

Nguồn hình: https://factcheck.afp.com/no-these-are-not-victims-quake-tsunami-indonesias-sulawesiisland
6
Nguồn: https://phys.org/news/2018-10-indonesia-fake-news-quake-tsunami-disaster.html
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“Tôi đã nói với họ rằng đó là trò lừa bịp. Nếu bạn rời khỏi nhà, mọi người sẽ đến
và ăn cắp, đó là lý do tại sao họ phát tán thông điệp giả mạo này,” anh nói.}7, tờ The
Guardian viết.
Internet là đại dương thông tin, nơi bây giờ là một mớ hỗn độn của tin tức thật và
giả.
Tin tức sai/giả, thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật, những tin đồn đã gây ra
những thiệt hại, mất mát và chúng làm hại cuộc sống của con người.
Như tôi đã nói trong Chương 4 - Phần 3:
 “Trong một cơn khủng hoảng lớn như sóng thần, cảm giác tồi tệ có thể giết
chết bạn.”
 “Ví dụ, thay vì bình tĩnh trèo lên mái nhà (sử dụng lối thoát hiểm khẩn cấp
trong nhà) khi sóng thần bất ngờ xuất hiện, bạn lại mất bình tĩnh và chạy
ra khỏi nhà/văn phòng. Và rồi những con sóng tử thần sẽ cuốn bạn đi cùng
với dòng chảy mạnh của nó.”
Nếu bạn hình dung nó, tin tức giả mạo lan truyền trong một thảm họa như sóng
thần trở thành một ‘cơn sóng thần khác’ vì ‘những làn sóng tử thần trực tuyến’ này cũng
có thể giết chết nhiều người. ‘Làn sóng tử thần trên mạng’ là tin tức giả mạo và những trò
lừa bịp (nổi) tràn lan bề mặt (internet) và được lan truyền trên các nền tảng xã hội như
Facebook, Youtube hay Twitter.
Tin tức giả trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, y tế, thảm họa, kinh
doanh, v.v ... có thể gây ra những hậu quả tồi tệ nhất.

Source: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/04/sulawesi-tsunami-indonesia-battles-fake-news-ashoaxers-spread-panic
7
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"24 người thiệt mạng trong các cuộc đám đông tấn công năm 2018; các phân tích
cho thấy các sự cố như vậy đã tăng 4,5 lần8 kể từ năm 2017", FistPost.com báo cáo.
Một cuộc điều tra của The Indian Express đã tiết lộ9: {Trong số 20 người bị hành
hình trong ba tháng qua trên khắp đất nước bởi những đám đông giết người được thúc
đẩy bởi những tin đồn về những kẻ bắt cóc trẻ em, 13 người là “con mồi ngon” sống bên
lề xã hội, là những người “dễ bị tổn thương nhất cho các cuộc tấn công như vậy’”}
Theo BOOM10 (một trong hai tổ chức kiểm tra tin tức thật duy nhất ở Ấn Độ): "33
người bị giết trong 69 cuộc đám đông tấn công kể từ tháng 1 năm 2017. Trước đó chỉ có
1 cuộc tấn công năm 2012"
Xử lý vấn đề sóng thần cũng bao gồm việc giải quyết tin tức giả.
Nếu mọi người (đặc biệt là các Chính phủ và các công ty Công nghệ như
Facebook, Google-Youtube, Twitter) không thể giải quyết/ngăn chặn thông tin sai lệch
và những trò lừa đảo được phát tán tràn lan trên mạng trong một thảm họa, mọi người sẽ
phải chịu đựng nhiều nỗi sợ hãi, mất mát và thiệt hại hơn.
Thật là một may mắn to lớn khi God (Thiên Chúa) đã chỉ tôi cách giải quyết cả hai
vấn đề (sóng thần và tin tức giả).

8

Nguồn: https://www.firstpost.com/india/24-persons-killed-in-mob-attacks-in-2018-analysis-shows-suchincidents-rose-by-4-5-times-since-2017-4698181.html
9
Nguồn: https://indianexpress.com/article/india/murderous-mob-lynch-mobs-acted-with-impunityknowing-victims-lived-on-margins-5251481/
10
Source: https://www.boomlive.in/child-lifting-rumours-33-killed-in-69-mob-attacks-since-jan-2017-beforethat-only-1-attack-in-2012/
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“Với sự chỉ dẫn đơn giản của tôi (giải pháp của tôi),
Một đứa con nít cũng có thể giải quyết nạn tin giả!”

Bạn có thể đọc tất cả các lá thư của tôi về việc giải quyết tin tức giả thành công tại
đây:
http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-ofinformation/1-win-fake-news-disinformation-war.php
Để cung cấp cách giải nguy đầy đủ, như tôi đã nói trong Chương 4, Phần 4, “Tôi
sẽ chỉ cung cấp cách giải cứu đầy đủ nếu người dân của một quốc gia (ví dụ: quốc gia
của bạn) xây dựng các hệ thống cứu hộ sóng thần và tất cả mọi người đều áp dụng 7
Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc sống của họ.”
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Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng
Mình Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI
NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD

Và bây giờ, tuy bạn không có cách giải cứu đầy đủ, bạn hoặc ai đó vẫn có CƠ HỘI
TUYỆT VỜI để đứng trên và sống sót qua cơn sóng thần nếu bạn có lối thoát sóng thần
khẩn cấp và các điều răn sắc đẹp hết sức quan trọng của God.
Hãy nhớ lời khuyên chân thành nhất của tôi trong chương này!

God bless you,
Khương Đạt Long.
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Chương 5 – Phần 1
2 SAI LẦM CHẾT CHÓC NHẤT CỦA
Y HỌC VÀ CHÍNH PHỦ

Dịch Bệnh Viêm Đường Hô Hấp Cấp 2019 được gọi “COVID-19”, đang giết
chết hơn 2,360 người! Hơn 77,8101 bệnh nhân trên toàn thế giới đã bị nhiễm bệnh từ
cuối tháng 12 năm 2019.
“…gần như một nửa số dân của 1,3 tỷ dân Trung Quốc vẫn phải chịu các hình
thức hạn chế đi lại khác nhau và các biện pháp kiểm dịch khác.” 2 CNN cho hay.
Mọi người trên khắp thế giới, không chỉ ở Trung Quốc (trung tâm của sự bùng
phát dịch bệnh do chủng vi rút corona mới này gây ra), đang cố gắng ngăn chặn loại
coronavirus này lan truyền rộng rãi.
Không chỉ mạng sống của con người mà cả nền kinh tế, du lịch, tài chính, kinh
doanh, hàng không, v.v ... của nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi
sự hủy diệt của con virus này.
Loài người đang chiến đấu chống lại kẻ thù truyền kiếp của họ: Virus!
Y học là người lãnh đạo chính trong cuộc chiến khốc liệt này, nơi các bác sĩ
và y tá là những người lính dũng cảm. Bên cạnh đó, Chính phủ là người lãnh đạo thứ
hai và công an, quân đội, các tổ chức cũng như mọi người dân khác nhau là những
‘hậu phương’ đóng góp cho cuộc chiến.

1

Thông tin được trích từ Bộ Y tế Việt Nam vào lúc 14:30 ngày 22 tháng 2 năm 2020. Nguồn:
https://ncov.moh.gov.vn/
2
Source (Nguồn): https://edition.cnn.com/2020/02/17/asia/coronavirus-covid-19-update-intl-hnk/index.html

286

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Một loại virus như chủng coronavirus mới có thể khiến mọi người trên khắp
thế giới trở nên đồng tâm đoàn kết với nhau.
Bởi vì Covid-19 là kẻ thù chung của nhân loại.
Nói khác đi, Sự Đoàn Kết là điều mà mọi quốc gia và người dân của nó cần
có để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh y tế này.
Nhưng không may, Y học và các Chính phủ, những người lãnh đạo, đã bị ‘mù
một mắt’ trong đại họa Covid-19.

Đoàn Kết Bị Phá Vỡ Và Mọi Người Đang Giết Lẫn Nhau Và Giết Chính Mình
Trong Cuộc Chiến Hiện Tại!
Bạn có biết sự gia tăng của nạn phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc chống
người Châu Á, phát ngôn thù địch và thậm chí cả bạo lực ở những nơi khác nhau trên
thế giới?
{John Pomfret, phóng viên của tờ báo Washington Washington viết, “tại một
trường cấp hai cách nhà tôi vài khu, một tin đồn lan truyền trong bọn trẻ rằng tất cả
trẻ em châu Á đều bị nhiễm coronavirus và nên được cách ly”. Người dân ở Los
Angeles và Toronto cũng đã trải nghiệm các trường hợp quấy rối mang tính bài ngoại,
từ những bình luận phân biệt chủng tộc của các đặc vụ TSA đến việc bị quấy rối trên
đường phố bằng lời nói. Ở Anh, các nhà hàng Trung Quốc nói rằng họ đang vật lộn
với việc kinh doanh vì những quan niệm sai lầm phổ biến về “sự sạch sẽ” trong các
món ăn của họ. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross đã khuyến
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khích cuộc khủng hoảng ở Trung Quốc như là một cơ hội để tăng việc làm ở Mỹ.” 3
Vox viết.
TheHill.com nói rằng: “Hiện tại coronavirus đang gây ra sự bùng phát nạn
phân biệt chủng tộc Á Châu ở Mỹ.” 4
Vào ngày 01 tháng 2 năm 2020, trang web CBC.ca của Canada đã cho biết:
{Thủ tướng Justin Trudeau kêu gọi người dân Canada hãy đoàn kết và cảnh
báo chống lại sự gia tăng của sự phân biệt đối xử vì lo ngại về sự lây lan của
coronavirus.
"Không có chỗ cho sự phân biệt đối xử ở đất nước chúng ta do sợ hãi hoặc
thông tin sai lệch"5, ông Trudeau nói trong lễ đón Tết Nguyên đán tại một phòng tiệc
ở Scarborough, một quận ở Toronto. "Đây không phải là điều mà người Canada sẽ
ủng hộ."}
Ở Việt Nam, trang tin tức Zing nói:
{Không phải virus corona, kỳ thị người gốc Á mới là 'đại dịch' mới.
Dịch virus corona ở Trung Quốc dẫn đến sự phân biệt đối xử, lời lẽ thù ghét,
thậm chí là bạo lực nhắm vào người gốc Á ở nhiều nước - với những ví dụ được chia
sẻ rộng trên mạng.}6
Rõ ràng, Phân biệt chủng tộc (một loại phân biệt đối xử) đang trở nên tồi tệ
hơn do con vi-rút này.

3
4

Source: https://www.vox.com/2020/2/7/21126758/coronavirus-xenophobia-racism-china-asians
Source: https://thehill.com/changing-america/respect/diversity-inclusion/480749-the-coronavirus-is-

causing-an-outbreak-in-anti
5
Source: https://www.cbc.ca/news/politics/coronavirus-canada-trudeau-february-1-1.5448834
6

Source: https://news.zing.vn/khong-phai-virus-corona-ky-thi-nguoi-goc-a-moi-la-dai-dich-moipost1044587.html
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Bên cạnh những tin tức về sức khỏe liên quan đến bệnh Covid-19, mọi người
- đặc biệt là Truyền thông - cũng đang chú ý đến Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (Phân
biệt chủng tộc chống người Á châu).

Báo The Guardian nói:
{Tiến sĩ Simon Judkins, chủ tịch trước đây của ACEM, cho biết các bác sĩ đã
báo cáo sự gia tăng các trường hợp phân biệt chủng tộc trong các khoa cấp cứu, với
các bệnh nhân và nhân viên có ngoại hình Trung Quốc bị phân biệt chủng tộc.
“Đây là thời điểm chúng ta cần phải cùng nhau trở thành một cộng đồng đa
văn hóa, toàn diện và đa dạng để hỗ trợ lẫn nhau và những người bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh; và không sử dụng một sự kiện như thế này để thúc đẩy sự chia rẽ và bài
ngoại.”
Bác sĩ Lai Heng Foong, chủ tịch ủy ban y tế và thảm họa công cộng ACEM,
cho biết nạn phân biệt chủng tộc “đã được các bác sĩ chứng kiến tại tuyến đầu của y
học cấp cứu.”}7
Tổ chức Y tế Thế giới WHO8 cũng đã lên tiếng cảnh báo về “Chủ nghĩa phân
biệt chủng tộc và cảm tính bài Trung Quốc có liên quan đến coronavirus” 9
"Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi tất cả các quốc gia không áp đặt các hạn chế
gây cản trở không cần thiết đến du lịch và thương mại quốc tế.
Những hạn chế đó có thể có tác dụng làm tăng sự sợ hãi và kỳ thị, với rất ít lợi
ích cho sức khỏe cộng đồng"10 (Dịch từ Twitter của WHO)

7

Source: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/04/australian-doctors-warn-of-rise-in-racist-

abuse-over-coronavirus
8

The World Health Organization
Source: periodico26.cu/index.php/en/worlds-news-2/1461-who-warns-of-racism-and-anti-chinese-sentimentlinked-to-coronavirus
10
Source: https://twitter.com/who/status/1224734993966096387
9
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Mặc dù Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một vấn đề nghiêm trọng đang ngày
càng trở nên rõ ràng và tồi tệ hơn vào thời điểm này, nhưng WHO và các Chính phủ
cũng như những người khác đều rất đáng khen ngợi cho những nỗ lực đầu tiên mà họ
đã thực hiện để ngăn chặn sự phân biệt đối xử.

Một Loại Phân Biệt Đối Xử Đặc Biệt Bị Bỏ Quên
Tuy nhiên, hầu hết mọi người trên thế giới đều không chú ý đến một loại Phân
biệt đối xử đặc biệt chết chóc hơn trong kiếp nạn coronavirus này ngay từ những
ngày đầu.
Và sự phân biệt đối xử đặc biệt này đang ‘thúc’ người dân (trên toàn thế giới)
giết hại lẫn nhau và tự giết chính họ!
Sự phân biệt đối xử nguy hiểm này là gì?
Thực ra, loại phân biệt đối xử đặc biệt này đã được chú ý trong đại dịch HIV.
Tuy nhiên, trong nạn dịch Covid-19 này mà mai kia sẽ có thể trở thành một
đại dịch chết người, hầu hết mọi người và các phương tiện truyền thông trên thế giới
đang bỏ quên nó và chỉ chú ý đến nạn Phân biệt chủng tộc.
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Họ không biết hay không hề nghĩ đến về nạn phân biệt đối xử cổ xưa mà hiện
tại đang làm cho bệnh dịch trở nên chết chóc hơn bằng cách lây truyền coronavirus
một cách rộng rãi và dễ dàng.
Phân biệt chủng tộc làm cho Covid-19 trở nên tồi tệ hơn, tất nhiên rồi.
Nhưng, Sự Phân Biệt Đối Xử Giữa Những Người Bị Bệnh (Bị Nhiễm Bệnh)
Và Những Người Khỏe Mạnh (Không Bị Nhiễm Bệnh) làm cho dịch trở nên chết
người hơn!
Nếu WHO, các tổ chức y tế và các Chính phủ đã nhận ra sự phân biệt đối xử
đặc biệt này ngay từ ban đầu, họ có lẽ đã thực hiện những hành động khác để có thể
ngăn chặn sự lây nhiễm tốt.

Mọi Người Đang Giết Lẫn Nhau Và Giết Chính Mình Một Cách Tiềm Ẩn!
Tại sao tôi nói thế?
Bởi vì hầu hết mọi người đều không nhận ra sự phân biệt đối xử đặc biệt này
ngay lúc đầu và họ không có giải pháp đúng cho vấn đề này, nên họ đang giết lẫn
nhau trong Thinh lặng.
Rất nhiều người trên thế giới, trong cuộc chiến không có tiếng súng này, đã
nghĩ rằng: thật quá ngu khi đất nước hoặc cộng đồng của họ giúp đỡ những người bị
nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ bị nhiễm.
Đó là lý do tại sao họ phân biệt đối xử với người dân Trung Quốc và người
châu Á.
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Tệ hơn, người Trung Quốc cũng phân biệt đối xử với chính đồng hương của
họ.
"Giữa dịch corona, người Vũ Hán bị chính dân Trung Quốc kỳ thị"11 – Zing.vn
cho hay.
Một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để vừa giúp đỡ người khác vừa bảo vệ
chính mình?
Hãy đọc hết chương đặc biệt này và bạn sẽ có câu trả lời/giải pháp rõ ràng.
Nạn Phân biệt chủng tộc không phải là loại phân biệt đối xử CHÍNH trong
dịch Covid-19.
Họ quên rằng con virus corona có thể truyền bệnh cho mọi người một cách
rộng rãi và dễ dàng bằng cách ‘trục lợi’ loại Phân biệt đối xử đặc biệt này.
Nếu bạn biết về đại dịch HIV12, bạn sẽ có câu trả lời rõ ràng!
Vì định kiến hay sự kỳ thị người nhiễm HIV, người nhiễm bệnh thường che
giấu căn bệnh của mình.
Khi một người bị mang cái mác bệnh tật của họ, họ cảm thấy sợ bị phân biệt
đối xử. Những định kiến của xã hội buộc họ, bệnh nhân HIV, phải che giấu sự lây
nhiễm của họ và đó là một điều kiện lý tưởng để có thể lây lan HIV một cách rộng
rãi và dễ dàng.

Source: https://news.zing.vn/giua-dich-corona-nguoi-vu-han-bi-chinh-dan-trung-quoc-ky-thipost1043440.html
11

12

HIV là viết tắt của human immunodeficiency virus, Hội chứng nhiễm virus (làm) suy giảm miễn dịch ở
người. Đây là loại virus có thể dẫn đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải hoặc AIDS nếu không được
điều trị. AIDS là giai đoạn nhiễm HIV nặng nhất. Những người bị AIDS có hệ thống miễn dịch bị tổn hại nặng
nề đến nỗi họ ngày càng có nhiều bệnh nặng, được gọi là bệnh cơ hội. Không giống như một số loại virus
khác, cơ thể con người không thể loại bỏ hoàn toàn virus HIV, ngay cả khi điều trị. Vì vậy, một khi bạn bị
nhiễm HIV, bạn sẽ có nó suốt đời. Nguồn: https://www.cdc.gov/hiv/basics/whatishiv.html
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Tuy nhiên, việc truyền nhiễm bệnh này diễn ra trong ẩn giấu hoặc âm thầm.
Thật quá dễ hiểu, phải không?
Bình thường chẳng ai bị nhiễm HIV (hay các bệnh lây lan khác) lại đi hô to
“Tôi bị nhiễm HIV đây” cho người khác biết.
Những người nhiễm HIV không muốn người khác biết về căn bệnh của họ.
-HIV lây lan qua ba con đường chính: tiếp xúc tình dục, tiếp xúc đáng kể với
chất dịch hoặc mô cơ thể bị nhiễm bệnh và từ mẹ sang con trong khi mang thai, sinh
nở hoặc cho con bú (được gọi là lây truyền dọc)
-Ví dụ: khi một cô gái làng chơi cố gắng che giấu căn bệnh HIV của cô ta và
quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông, cô ta sẽ truyền bệnh cho nhiều người đàn
ông khác nhau.
-Những người đàn ông này, sau đó, sẽ truyền HIV cho nhiều phụ nữ hoặc vợ
của họ bởi vì họ không biết rằng họ đã bị nhiễm bệnh từ cô gái đó.
-Sau đó, những người phụ nữ này liên tục truyền virus cho những người đàn
ông khác…
Tôi gọi đó là Một Mạng Lưới Lây Nhiễm!
Nhiều người trong chúng ta đã biết điều này.

293

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Mạng Lưới Lây Nhiễm (HIV) (minh họa13)

Định kiến càng nặng, xã hội/mọi người càng đối xử bất nhân với người bị
nhiễm hay nghi ngờ có bệnh thì họ càng muốn che giấu tình trạng sức khỏe của họ.
-Người nhiễm bệnh càng muốn che giấu nó, việc lây nhiễm bệnh càng dễ dàng.
-Con người không thể biết chính xác ai và bao nhiêu bệnh nhân đã che giấu
bệnh tật của họ và lây lan HIV cho những người khác.
-Và nỗi sợ bị lây nhiễm lại là một ‘công cụ’ hoàn hảo làm cho ‘môi trường’
đó phát triển tốt.

13

Thực hiện bởi KDL. Nguồn hình: Unsplash and flaticon.
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- Phân biệt đối xử giữa người bị nhiễm bệnh và những
người khỏe mạnh không bị nhiễm bệnh là ‘một môi trường tuyệt
vời’ cho những con virus (vi trùng) sống khỏe và truyền bệnh
tốt!
Khương Đạt Long

UNAIDS14 Việt Nam cho hay:
{“Chúng ta đã có rất nhiều bằng chứng mới được thu thập về việc nhiều người
nhiễm HIV còn đang bị cô lập và chối bỏ ngay trong chính gia đình của mình, cũng
như trong cộng đồng và các mối quan hệ xã hội. Các bằng chứng cũng cho thấy việc
phát hiện nhiễm HIV có thể dẫn đến bị mất việc làm, mất quyền sở hữu tài sản, và
không được nhận vào trường học. Người nhiễm HIV còn bị bạo hành, bị từ chối cung
cấp các dịch vụ y tế hay dịch vụ trợ giúp xã hội, và gặp khó khăn trong việc tiếp cận
trợ giúp pháp lý.
Tuy nhiên, kỳ thị và phân biệt đối xử không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người
nhiễm HIV hoặc những người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV, mà còn tiếp
tay cho HIV âm thầm lây lan trong cộng đồng. Những người nhiễm HIV e sợ thái độ
kỳ thị hoặc bị phân biệt đối xử sẽ tránh né xét nghiệm và không áp dụng các biện
pháp dự phòng lây nhiễm HIV. Sợ hãi không dám xét nghiệm HIV đồng nghĩa với
việc họ có thể vô tình làm lây lan HIV sang người thân hoặc những người khác trong
cộng đồng. Ví dụ, một người chồng có thể lây HIV sang vợ, rồi người vợ lại có thể
truyền HIV sang đứa bé còn nằm trong bào thai. Do vậy, từ chỗ lẽ ra chỉ có một người
nhiễm HIV, nhưng do không biết tình trạng nhiễm của bản thân, nên đã để HIV lây
lan, hậu quả có tới ba người nhiễm HIV. Điều này xảy ra khi người dân sợ hãi không

14

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS.
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dám xét nghiệm HIV vì quá hoảng sợ, không biết sẽ bị đối xử thế nào khi có kết quả
xét nghiệm dương tính.”}15.
Họ càng sợ bị nhiễm bệnh, sự phân biệt đối xử càng tệ.
-Và sự phân biệt đối xử càng tệ, họ lại càng sợ!
-Một vòng luẩn quẩn nguy hiểm làm cho việc lây bệnh trở nên rộng hơn và dễ
dàng hơn.
Thống kê16 toàn cầu về HIV & AIDS – Dữ liệu thông tin năm 2019 đã được
báo cáo trên trang UNAIDS.org17:
• 24,5 triệu người [khoảng 21,6 triệu người - 25,5 triệu người] toàn cầu đang
tiếp cận với liệu pháp kháng vi-rút (cuối tháng 6 năm 2019).
• 37,9 triệu người [khoảng 32,7 triệu người - 44,0 triệu] trên toàn cầu đang
sống chung với HIV (cuối năm 2018).
• 1,7 triệu [khoảng 1,4 triệu người - 2,3 triệu] người mới bị nhiễm HIV (cuối
năm 2018).
• 770 000 [570 000 - 1.1 triệu] người chết vì các bệnh liên quan đến AIDS
(cuối năm 2018).
• 74,9 triệu [58,3 triệu người - 98,1 triệu người] người đã bị nhiễm HIV kể từ
khi bắt đầu dịch (đến cuối năm 2018).
• 32,0 triệu [23,6 triệu người - 43,8 triệu người] người đã chết vì các bệnh liên
quan đến AIDS kể từ khi bắt đầu dịch (cho đến cuối năm 2018).

Đối Với Virus Corona Chủng Mới Và Các Đại Dịch Chết Chóc Nhất: Loại Phân
Biệt Đối Xử Đặc Biệt Chính Là ‘Đối Tác Giết Người’ Hoàn Hảo!

Source: http://unaids.org.vn/mo-long-de-xoa-bo-ky-thi-va-phan-biet-doi-xu/
Source: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
17
Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS - Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS (UNAIDS)
15
16
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Theo CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Mỹ), có một số
cách lây lan bệnh truyền nhiễm.
“Có một số cách thông thường mà vi trùng di chuyển trong môi trường chăm
sóc sức khỏe - thông qua tiếp xúc (ví dụ đụng chạm vào), tác động phun và bắn, hít
phải và chấn thương bởi vật sắc nhọn (ví dụ, khi ai đó vô tình bị đâm bởi kim hoặc
dụng cụ sắc nhọn)
Đối với việc nhiễm virus, dịch Covid-19 còn tệ hơn cả HIV bởi vì việc lây
truyền dễ dàng và nhanh hơn.
{“(Bằng việc) đến gần hoặc nói chuyện, bạn có thể gây lây nhiễm, không giống
như SARS,”}18 tiến sĩ Leong, người thực hành tại Mount Elizabeth Novena Specialist
Centre cho biết.
{“Giống như cúm, (các nhà nghiên cứu của chúng tôi) đã phát hiện ra rằng
COVID-19 bị nhiễm khi các triệu chứng còn nhẹ. Bởi vì điều này, nó cũng là trường
hợp mà COVID-19, giống như bệnh cúm, có thể lây lan khá nhanh.”} 19
Hãy suy nghĩ về việc lây nhiễm sau đây, bạn sẽ biết tại sao các ca nhiễm
Coronavirus trên thế giới lại có thể vượt quá con số 77,81020:
 Những người đã thực sự bị nhiễm coronavirus (từ các nguồn khác nhau)
nghi ngờ hoặc không hề biết bản thân mình đã bị lây nhiễm. Họ chưa thực
hiện các xét nghiệm.
 Trong thời gian ủ bệnh (thời gian từ khi bị nhiễm virus corona tới lúc khởi
phát triệu chứng từ 0-14 ngày) 21, những người bị nhiễm bệnh có các triệu
Source: https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/scale-of-covid-19-contagion-may-be-moreserious-than-we-think-12437412
19
Source: https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/scale-of-covid-19-contagion-may-be-moreserious-than-we-think-12437412
18

20

Thông tin được trích từ Bộ Y tế Việt Nam vào lúc 14:30 ngày 22 tháng 2 năm 2020. Nguồn:
https://ncov.moh.gov.vn/

Nguồn từ WHO. Source: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=6e50645_2
21
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chứng rõ ràng/chưa rõ ràng (mơ hồ) hoặc thậm chí chưa hề có triệu chứng
nào như ho, sốt và khó thở.
 Trong khoảng thời gian ủ bệnh này, có những người sẽ thực hiện bảo vệ bản
thân tốt (ví dụ đeo khẩu trang và rửa tay) cũng như thực hiện cách ly hay
hạn chế tiếp xúc với cộng đồng để tránh bị nhiễm bệnh.
 Tuy nhiên, chính đây là lúc vấn đề nguy hiểm phát sinh:
 Các phương tiện truyền thông, TV, tạp chí, trang web xã hội như Weibo,
Facebook, Twitter, Youtube, Google và các trang web trực tuyến trên
thế giới thường xuyên báo cáo sự phân biệt đối xử bất nhân, đặc biệt là
nạn Phân biệt chủng tộc chống người Châu Á, phát ngôn thù địch, thậm
chí bạo lực đối với người bị nhiễm hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Những
người này (trên thế giới) cảm thấy không được tôn trọng, sợ hãi và thấy
rõ xã hội chống lại họ.
o Trong thế giới công nghệ này, các phương tiện truyền thông
xã hội, mạng xã hội và thiết bị di động đang giúp những kẻ
xấu lan truyền và khuếch đại tin tức giả, những định kiến và
phân biệt đối xử một cách nhanh hơn, rộng hơn và dễ dàng
hơn. Tổn thương thì sâu sắc hơn.


Họ nhìn thấy các chính phủ và cảnh sát đang cố gắng ‘săn lùng’ họ và
coi họ như tội phạm. Điều này khiến họ càng căng thẳng hơn. Tình trạng
sức khỏe của họ càng trở nặng, họ càng sợ hãi. Nhiều người đã chạy
trốn sự kiểm dịch trước khi chính phủ của họ ra tay.



Bên cạnh đó, tin tức giả mạo trên các nền tảng xã hội đã biến môi trường
cô lập và cách ly người nhiễm bệnh thành các trại giam bệnh hoặc các
‘nhà tù y tế’ khủng khiếp mà những người bị nhiễm bệnh và nghi ngờ
bị nhiễm không bao giờ muốn bước chân vào.



Tin tức giả cũng khuyến khích sự phân biệt đối xử với người nhiễm,
phân biệt chủng tộc Châu Á và bạo lực leo thang vô nhân hơn.
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Những điều đó đã ‘thúc’ những người bị nhiễm bệnh (mà họ đang nghi
ngờ hay không hề biết bản thân đã bị nhiễm) giấu tình trạng sức khỏe
của họ cẩn thận.



Chính vì sự phân biệt đối xử và thù hận, những người này đã không
muốn đeo khẩu trang và họ phải giả vờ khỏe mạnh trước mặt người
khác. Mọi người xung quanh họ đã không thể nào biết về tình trạng sức
khỏe thực sự của họ. Nhiều người thậm chí đã cố không ho trước mặt
người khác vì sợ bị tẩy chay. Và đây là lý do tại sao việc lây lan virus
trở nên tồi tệ hơn.



Hơn nữa, nạn phân biệt giới tính khiến nhiều người đàn ông cảm thấy
yếu đuối, xấu hổ hoặc lo lắng khi phải đeo khẩu trang. Họ nói rằng “Chỉ
đàn bà và trẻ con mới đeo khẩu trang”22. Do đó, họ đã không đeo và có
thể đã truyền coronavirus cho người khác.
o Những người đàn ông này đang giết chính họ và gia đình
vì chính sự phân biệt giới tính của họ.



Nhiều người bị nhiễm bệnh, do sự phân biệt đối xử tàn nhẫn và thù ghét
mà họ đang chịu đựng, đã không còn quan tâm đến sức khỏe và sự an
toàn của người khác. Những cá nhân này (nhất là những người đã có
một số triệu chứng) không muốn đeo khẩu trang hoặc tự bảo vệ mình
và không quan tâm đến việc họ có thể truyền vi-rút chết người cho
người khác hay không.



Điều tồi tệ nhất, chính vì sự thù hận và nạn phân biệt đối xử hoặc điều
gì khác mà họ đang phải chịu đựng, những người bị nhiễm này muốn
trả thù và cố tình truyền vi-rút cho những người xung quanh. Điều này
thường xảy ra một cách ẩn giấu. Thử đọc các tin tức hiện tại, bạn sẽ
thấy việc này xảy ra không hiếm .

 Hậu quả đương nhiên là:

Source: https://cafebiz.vn/hay-deo-khau-trang-vao-no-khong-lam-ban-tro-nen-yeu-duoi-hay-nu-tinhma-the-hien-ban-la-nguoi-co-trach-nhiem-voi-gia-dinh-va-cong-dong-20200203115141746.chn
22
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Trong thời gian ủ bệnh, những người nhiễm bệnh đã truyền coronavirus
chủng mới cho những người xung quanh họ một cách vô tình hay cố ý.



Cuối cùng, những bệnh nhân mới này người đã bị nhiễm virus corona
(do tiếp xúc với những người đã che giấu sức khỏe của họ) bây giờ
đang tiếp tục truyền coronavirus cho những người khác.



Và tin tức giả, sự phân biệt đối xử vô nhân, bạo lực và thù ghét giờ cũng
đang tiếp tục ‘thúc’ những bệnh nhân mới che giấu tình trạng sức khỏe
của họ, trốn việc cách ly, thậm chí trả thù những lời thóa mạ và truyền
coronavirus cho những người khác.

Mạng lưới lây bệnh (Covid-19) (minh họa)
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Y học và các Chính phủ khắp thế giới đã thất bại một nửa vì họ đã không nhận
ra điều đó ngay từ đầu.
Hiện giờ, họ cũng KHÔNG tập trung vào việc xóa bỏ loại Phân biệt đối xử
đặc biệt mặc dù Covid-19 lần đầu tiên nổi lên ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối tháng
12 năm 2019.
Cho đến tận bây giờ (cuối tháng 2 năm 2020), hầu hết mọi người trên thế giới
chỉ tập trung vào các phương pháp điều trị y tế, Phân biệt chủng tộc và quên đi sự
phân biệt đối xử cổ xưa (dù là họ đã nếm trải nó trong đại dịch HIV).
Tổ chức Y Tế Thế Giới dù đã có những hướng dẫn chính thức để đối phó với
sự kỳ thị người bệnh, nhưng chưa coi nó là việc hệ trọng và tập trung giải quyết nó.
Hãy đọc tin tức trực tuyến bây giờ và bạn sẽ nhận ra những gì tôi vừa khẳng
định.
Bảo vệ mình là bảo vệ người khác.
Cứu người khác chính là cứu mình.
Tôi thường nói thế.
Chỉ cần một số người trong cộng đồng không muốn bảo vệ sức khỏe cho người
khác và thù hận những kẻ đối xử với họ tàn nhẫn, cả đất nước và thậm chí cả thế giới
có thể gặp nguy hiểm khi Covid-19 hay các căn bệnh truyền nhiễm khác có thể trở
thành đại dịch chết chóc.
Bệnh dịch này đã trở nên nguy hiểm hơn khi “một nửa số dân Vũ Hán đã bỏ
trốn trước cả lệnh phong tỏa, làm tăng nguy cơ lây lan coronavirus” 23, tờ New York
Post đưa tin.

Source: https://nypost.com/2020/01/27/half-of-wuhans-population-fled-town-before-lockdown-raisingrisk-of-spread/
23
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“Chủ tịch Vũ Hán, ông Zhou Xianwang, đã nói hôm Chủ nhật rằng khoảng 5
triệu người đã rời khỏi thành phố trong thời gian du lịch Tết Nguyên đán, làm dấy lên
những lo ngại mới về đại dịch toàn cầu.”

‘Đòn Bẩy’ Chí Mạng!
Phân biệt đối xử, thù ghét không chỉ là ‘Đối Tác Giết Người’ Hoàn Hảo mà
còn là ‘Đòn Bẩy’ Chí Mạng của coronavirus và các bệnh truyền nhiễm khác.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu:
Thời gian ủ bệnh của Covid-19 dài hơn?


South China Morning Post đưa tin: “Chủng coronavirus gây bệnh

Covid-19 có thời gian ủ bệnh dài bất thường trong một số ít trường hợp,
một trong những chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc cho biết
hôm thứ ba.” 24


“Trong tài liệu nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi phải trung thực

và do đó chúng tôi đã tuyên bố rằng thời gian ủ bệnh dao động từ 0 đến
24 ngày,” ông Zhong nói trong cuộc họp ngắn vào thứ ba.” 25
không có bất kỳ triệu chứng nào, người bị nhiễm coronavirus vẫn có thể lây
cho người khác?


Báo Zing cho biết: “Một cô gái 20 tuổi người Trung Quốc ở Vũ
Hán đã đi 675 km về phía bắc đến An Dương, Trung Quốc và lây
virus cho 5 người thân. Tuy nhiên cô gái này không có triệu chứng
nhiễm bệnh, các nhà khoa học Trung Quốc thông báo vào hôm 21/2.
Đây là bằng chứng mới cho thấy rằng virus corona mới gây ra dịch

24

Source: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3051235/rare-coronavirus-can-can-have-

long-incubation-period-warns
25
Source: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3051235/rare-coronavirus-can-can-havelong-incubation-period-warns
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Covid-19 có thể lây lan khi người mang virus không có triệu chứng
bệnh, Reuters đưa tin.” 26
Thời gian tạo và sản xuất vắc-xin y tế lâu hơn?
Trong trường hợp xấu nhất, như HIV, điều gì sẽ xảy ra nếu các thử nghiệm y
tế về vắc-xin cho bệnh Covid-19 thất bại và con người vẫn không thể tạo ra
vắc-xin thành công hoặc họ phải chờ trong một thời gian dài như 5 hoặc 10
năm?
Do những ảnh hưởng nghiêm trọng của coronavirus, các khía cạnh khác như
kinh tế, nông nghiệp, tài chính, công nghiệp, v.v...sẽ phải chịu những khủng
hoảng lớn. Các thành phần và nguyên liệu được sử dụng để chế tạo các thiết
bị, dụng cụ và máy móc y khoa, thuốc chữa bệnh, kháng sinh và thậm chí các
loại vắc-xin khác nhau sẽ trở nên thiếu hoặc khan hiếm. Việc thiếu hụt các sản
phẩm y tế là một điều chắc chắn.
 Hậu quả này sẽ khiến việc điều trị các bệnh khác trở nên khó khăn hoặc
tồi tệ hơn.
 Một ví dụ thực tế: “Trung Quốc là nhà sản xuất khẩu trang y tế lớn nhất
thế giới, nhưng nhu cầu gia tăng trong bối cảnh dịch coronavirus đã tạo
ra sự thiếu hụt nghiêm trọng” 27, South China Morning Post cho hay.
 Cfr.org nói: “Nghiên cứu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy 97 phần
trăm tất cả các loại kháng sinh ở Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc.” 28
 “Thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng sinh nếu
các vấn đề về nguồn cung của ngành công nghiệp dược phẩm do dịch
coronavirus ở Trung Quốc không sớm được giải quyết, người đứng đầu

Source: https://news.zing.vn/them-bang-chung-cho-thay-virus-corona-lay-khi-khong-co-trieu-chungpost1050353.html
27
Source: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3050717/coronavirus-chinas-surgicalmask-shortage-ripples-through
28
Source: https://www.cfr.org/blog/us-dependence-pharmaceutical-products-china
26
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một nhóm kinh doanh châu Âu tại Trung Quốc cảnh báo vào hôm thứ
Ba.”29 Reteurs.com viết.

Rõ ràng, khi Y học, các quốc gia và mọi người trên khắp thế giới không (muốn)
tập trung vào việc xóa bỏ Phân biệt đối xử, thì dịch Covid-19 và tất cả các bệnh gây
tử thương nhất (những bệnh truyền nhiễm hoặc không truyền nhiễm) có 'một đòn bẩy
chí tử' mà nó sẽ 'giúp' chúng giết càng nhiều người càng tốt.

Những Cái Chết Trong Thinh Lặng…
Bây giờ, hãy thử nghĩ về những người đã phải che giấu tình trạng sức khỏe
của họ và đi du lịch khắp thế giới, điều gì sẽ xảy ra?
Trước khi họ được xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới, những
người khác xung quanh họ có thể bị lây bệnh rồi.
Nó chính là mạng lưới nhiễm bệnh mà tôi đã giải thích.
Chỉ cần xem video sau đây và bạn sẽ thấy tại sao những người bị nhiễm bệnh
và người nghi nhiễm phải giấu bản thân họ:

Source: https://www.reuters.com/article/china-health-pharma-antibiotics/china-virus-threatens-globalantibiotics-supply-european-business-group-idUSS7N29S004
29
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“Người dân Ukraina ném đá vào người sơ tán từ Trung Quốc đang trên
đường đến nơi kiểm dịch giữa nỗi sợ coronavirus” 30
Xem video:
https://www.msn.com/en-au/news/world/ukrainians-hurl-stones-at-evacuees-fromcoronavirus-hit-china/ar-BB10f9YX

{“Kể từ sáng sớm, hàng trăm cư dân của làng Novi Sanzhary ở Ukraina, khu
vực trung tâm Poltava của Ukraina đã chặn đường đến một nhà dưỡng bệnh dự định
lập ra cho những người di tản, vì sợ họ có thể bị nhiễm bệnh. Những người biểu tình,
một số người trong số họ có vẻ say xỉn, dựng lên các rào chắn, đốt lốp xe và đụng độ
với cảnh sát chống bạo động người đã giúp dọn đường đến nhà dưỡng. Một người
biểu tình đã cố gắng đâm vào hàng người cảnh sát bằng xe của anh ta.”
“Những nỗ lực của Ukraina để cách ly hơn 70 người sơ tán khỏi Trung Quốc
vì sự bùng phát virus mới đã rơi vào cảnh hỗn loạn hôm thứ Năm khi người dân địa

Image from Zing.vn and Source: https://www.msn.com/en-au/news/world/ukrainians-hurl-stones-atevacuees-from-coronavirus-hit-china/ar-BB10f9YX
30
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phương người đã phản đối việc di tản ném đá vào những người di tản và đụng độ với
cảnh sát.”}31
Có một số cách khác nhau mà bệnh Covid-19 lây lan, chẳng hạn như thiếu
kiến thức y tế và sự phòng vệ cẩn thận, nhưng Phân biệt đối xử, đặc biệt là loại phân
biệt chống lại người bị bệnh, là một trong những yếu tố then chốt giúp việc truyền
Covid-19 trở nên dễ dàng, rộng hơn và nhanh hơn.
Thật không may, trong bệnh dịch Covid-19, mọi người (đặc biệt là các tổ chức
y tế và các chính phủ) đã không sớm nhận thức được sự phân biệt đối xử đặc biệt này
và giải quyết nó.
Điều tồi tệ hơn: Họ không chỉ không ngăn chặn và tiêu diệt loại phân biệt đối
xử này, mà họ còn áp dụng các biện pháp không phù hợp để làm cho nó tồi tệ hơn!
Các chính phủ và người dân của họ không những phân biệt đối xử với người
nhiễm bệnh mà còn biến họ thành ‘những kẻ phạm tội hình sự’!
Trang MSN của hãng Miscrosoft đưa tin:
{Ngày 10/2, Cục trưởng Cục Y tế và Vệ sinh thực phẩm Hong Kong Trần
Khởi Thủy (Sophia Chan) cho biết 9 người đã bị phát hiện rời khỏi cơ sở được chỉ
định để cách ly, từ khi các biện pháp phòng chống dịch được đưa ra. Cảnh sát vẫn
đang cố gắng xác định vị trí của hai trong số những người này.
…
Những người vi phạm lệnh này sẽ bị phạt tối đa 25.000 HKD (3.220 USD) và
6 tháng tù giam.}32

31
32

Source: https://time.com/5788203/ukrainians-hurl-stones-china-evacuees/
Source: https://www.msn.com/vi-vn/money/news/c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t-hong-kong-truy-

t%C3%ACm-2-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%8F-tr%E1%BB%91n-kh%E1%BB%8Fi-khuc%C3%A1ch-ly-virus-corona/ar-BBZQrxR
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Các trang web tiếng Việt đưa tin:
{Người Vũ Hán ở Trung Quốc bị kỳ thị, săn lùng như tội phạm
Theo tờ The Straits Times ngày 3-2, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã bắt
đầu chiến dịch truy tìm người đến từ Vũ Hán để tiến hành kiểm tra sức khỏe, thậm
chí treo tiền thưởng cho người cung cấp thông tin}33
Rõ ràng, họ càng sợ người nhiễm, hành động phân biệt đối xử càng tệ
Tệ hơn thế, con vi rút corona chết người đang khiến mọi người thậm chí phân
biệt đối xử với ngay cả các bác sĩ và y tá, người mà đang cố gắng cứu mạng họ!
Ngày nay, sự phân biệt đối xử được đẩy lên một cấp độ mới và bất nhân hơn!
{"Họ đi khắp nơi với virus đầy người’ - y tá bị kỳ thị giữa dịch corona"
"Trong khi nhân viên y tế ở Singapore vất vả chống dịch virus corona, một bộ
phận người dân lại có thái độ miệt thị, xa lánh mỗi khi thấy họ mặc đồng phục xuất
hiện ở nơi công cộng.
Hanna Wong - nhân viên y tế tại Singapore - bị hủy chuyến taxi rạng sáng 11/2
vì tài xế từ chối chở cô tới bệnh viện. Sự việc khiến cô thấy chua xót.
“Tôi bị tẩy chay như thể mắc bệnh hủi. Anh không tôn trọng chúng tôi. Anh
không xem những gì chúng tôi làm là đáng quý. Nhưng không sao, tôi vẫn tiếp tục
làm công việc của mình", Wong viết tại trang cá nhân.} 34
Con người đang tự sát trong bệnh dịch khủng khiếp này.

33

Source: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/nguoi-vu-han-o-trung-quoc-bi-ky-thi-san-lung-nhu-toi-pham-

887070.html
34
Source: https://news.zing.vn/ho-di-khap-noi-voi-virus-day-nguoi-y-ta-bi-ky-thi-giua-dich-coronapost1045790.html
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Reuters.com đã viết35:
{Nạn bắt nạt và tấn công người Mỹ gốc Á đang được báo cáo từ New York
đến New Mexico, gây ra bởi những lo ngại vô căn cứ rằng họ bằng cách nào đó có
liên quan đến một loại virus có nguồn gốc từ Trung Quốc.
…
Nhà thiết kế tại New York Yiheng Yu làm việc trong một văn phòng nơi nhiều
đồng nghiệp gần đây đã trở về từ Trung Quốc và nơi mà cô và những người khác đeo
khẩu trang để đề phòng.
Vào một dịp nọ, khi cô ấy đeo mặt nạ bên ngoài văn phòng, cô ấy đã bị một
người phụ nữ dồn ép sấn tới.
“Bà ta bắt đầu la hét, "Cô có điên không? Biến khỏi đây đi,” Yu, 34 tuổi, nói.
“Tôi nhận ra rằng đó là vì tôi đang đeo khẩu trang.”
Ngay cả những cơn ho cũng có thể gây ra sự sợ hãi, Ron Kim, một thành viên
hội đồng bang New York đại diện cho quận Queens có dân số người Mỹ gốc Á và
châu Á đông đảo nói.}
Câu chuyện này giờ chẳng hiếm.
Giờ chúng ta thử tưởng tượng điều này:
Do bị phân biệt đối xử, nhiều bệnh nhân đã bị nhiễm virus corona không dám
đeo khẩu trang ở New York. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ phải giả vờ là những người
khỏe mạnh, làm việc và gặp gỡ mọi người trong thành phố này?
Những kẻ phân biệt đối xử sẽ bị lây nhiễm và điều đó sẽ giết chính họ vào một
ngày nào đó (không trong dịch Covid-19 này thì cũng trong các dịch bệnh khác ở
tương lai). Những định kiến ma quỷ sẽ ‘giết chết’ thành phố này mà không thương
tiếc!
Trong dịch bùng phát virus Corona này, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Source: https://www.reuters.com/article/us-china-health-usa-discrimination/fake-flyers-and-face-maskfear-california-fights-coronavirus-discrimination-idUSKBN208063
35
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Tương tự với các thảm họa tự nhiên như sóng thần hoặc lũ lụt lớn: cứu người
khác là tự cứu mình, ‘giết’ hoặc phân biệt đối xử với người khác chính là sự tự sát.
Tôi đã đề cập đến điều này36 khi cho mọi người biết giải pháp để sống sót qua
các thảm họa sóng thần/lũ lụt/bão tố (gây lụt) và cháy nhà của mình.
Đại dịch coronavirus này đã củng cố đáng kể các giải pháp của tôi trong cuốn
sách này.
Virus corona đang khiến con người giết lẫn nhau và khiến họ tự giết bản thân
trước khi nó ‘ra tay dứt điểm’.
Khi những người bị nghi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh giấu tình trạng sức khỏe
của họ, điều đó cũng có nghĩa là Định kiến và Phân biệt đối xử ‘đã bảo vệ’ các con
coronavirus không bị phát hiện.
Hầu hết mọi người bao gồm cả WHO cũng như Chính phủ đều đã không nhận
ra điều này ngay lúc ban đầu.
Bởi vì nếu họ đã nhận ra loại Phân biệt đối xử đặc biệt này (không phải Phân
biệt chủng tộc), họ có lẽ đã có những hành động khác rồi!

Thay vì xóa bỏ sự phân biệt đối xử bất nhân, sự thù hận
và ngăn chặn sự bùng phát của coronavirus trở nên nghiêm trọng
hơn, mọi người lại đang tự động ‘đẩy’ cuộc chiến y tế lên một
mức độ tử thương nặng hơn mà nó sẽ giết họ!
(Khương Đạt Long)

36

Vui lòng đọc chương 4
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Đó là lý do tại sao Y học lại thất bại một nửa khi nó chỉ chữa bệnh và không
(muốn) giải quyết sự phân biệt đối xử tàn nhẫn (đặc biệt là phân biệt đối xử với người
bị bệnh) ngay từ ban đầu.

Y Học Đã Bị ‘Mù Một Mắt’ Trong Hàng Ngàn Năm
Không ai (đặc biệt là các bác sĩ, chuyên gia y tế, các tổ chức y tế và chính phủ
các nước) đã phát hiện ra quy luật sau đây trong khi họ điều trị bệnh nhân và đối
phó với các đại dịch nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại.

z

Trong Một Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Như Covid-19 Hoặc

HIV, Những Định Kiến Và Đặc Biệt Là Sự Phân Biệt Đối Xử
Giữa Những Người Mắc Bệnh (Bị Nhiễm Bệnh) Và Những
Người Khỏe Mạnh (Không Bị Nhiễm Bệnh) Là Một Trong
Những Vấn Đề Chủ Chốt.
Loại Phân Biệt Đối Xử Này Phải Được Giải Quyết
Thành Công Ngay Từ Đầu Hoặc Thậm Chí Ngay Cả Trước Khi
Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Bắt Đầu.
(Khương Đạt Long)

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chắc chắn có tác động xấu đến đại họa
Coronavirus, nhưng Sự Phân Biệt Đối Xử Giữa Người Bị Bệnh Và Người Khỏe Mạnh
là sự phân biệt đối xử tồi tệ nhất.
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Y học đã có từ hàng ngàn năm.
“Y học là một lĩnh vực khoa học và thực hành liên quan đến việc thiết lập chẩn
đoán, tiên lượng, điều trị và phòng ngừa bệnh. Y học bao gồm một loạt các thực hành
chăm sóc sức khỏe được phát triển để duy trì và phục hồi sức khỏe bằng cách phòng
ngừa và điều trị bệnh. Y học đương đại áp dụng khoa học y sinh, nghiên cứu y sinh,
di truyền và công nghệ y tế để chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa chấn thương và bệnh
tật, điển hình là thông qua dược phẩm hoặc phẫu thuật, mà còn thông qua các liệu
pháp đa dạng như tâm lý trị liệu, thanh nẹp ngoài và lực kéo, thiết bị y tế, sinh học,
và bức xạ ion hóa, và những thứ khác.” 37
Và đó chính là sai lầm chết chóc nhất của Y học.

Sai Lầm Đầu Tiên Chết Chóc Nhất
Chỉ cần nhìn vào đại dịch HIV và sự bùng phát virus corona hiện nay và chúng
ta sẽ thấy rằng: Y học KHÔNG chỉ là về “lĩnh vực khoa học và thực hành liên quan
đến việc thiết lập chẩn đoán, tiên lượng, điều trị và phòng ngừa bệnh.”
Khi không nhận ra sự phân biệt đối xử chết người đó, những tác hại chết chóc
của nó và giải quyết nó thành công Ngay Từ Đầu Hoặc Thậm Chí Ngay Cả Trước
Khi Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Bắt Đầu, việc phòng ngừa và điều trị bệnh sẽ trở nên
phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều.
Có một số cách khác nhau khiến việc lây nhiễm bệnh trở nên nghiêm trọng
hơn.

37

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
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Nhưng khi mọi người (đặc biệt là WHO, các tổ chức y tế, các Chính phủ và
các mạng xã hội) không chú ý đến vấn đề quan trọng này và giải quyết nó ngay từ
đầu, nó sẽ khiến một bệnh dịch chết người như Covid-19 trở nên chết chóc hơn!
Vậy Làm Thế Nào Để Vừa Tự Bảo Vệ Bản Thân Bạn, Vừa Giải Quyết Loại
Phân Biệt Đối Xử Đặc Biệt Được Thành Công?
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Chương 5 – Phần 2
VẮC-XIN ĐẦU TIÊN
DÀNH CHO DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CHO
TẤT CẢ ĐẠI DỊCH CHẾT NGƯỜI NHẤT

Loại Vắc Xin Đặc Biệt Cho Kỷ Nguyên Y Học Mới
Rõ ràng, Thời đại Y học cũ vẫn chưa phát hiện ra quy luật quan trọng mà tôi
đã đề cập trong phần trước.
Đại dịch HIV và bệnh dịch Covid-19 là những bằng chứng rõ ràng.
Không biết quy luật quan trọng đó, thế giới y học chỉ tập trung vào các phương
pháp điều trị y tế.
Kỷ nguyên Y học mới này sẽ là giai đoạn mà mọi người phải tuân theo quy
luật sau được gọi là “Quy Luật Không Bùng Phát” (tiếng Anh: Rule Zero Outbreak)
để vượt qua các đại dịch nguy hiểm nhất.

Trong Một Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Như Covid-19 Hoặc
HIV, Những Định Kiến Và Đặc Biệt Là Sự Phân Biệt Đối Xử
Giữa Những Người Mắc Bệnh (Bị Nhiễm Bệnh) Và Những
Người Khỏe Mạnh (Không Bị Nhiễm Bệnh) Là Một Trong
Những Vấn Đề Chủ Chốt.
Loại Phân Biệt Đối Xử Này Phải Được Giải Quyết
Thành Công Ngay Từ Đầu Hoặc Thậm Chí Ngay Cả Trước Khi
Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Bắt Đầu.
(Quy Luật Không Bùng Phát - Khương Đạt Long)
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Nếu không áp dụng quy luật này trong cuộc chiến chống lại các đại dịch chết
người, Y Học Và Các Chính Phủ sẽ thất bại một nửa cho dù họ có thể tạo được các
vắc-xin thành công.
Bằng việc chỉ tập trung vào các phương pháp điều trị y tế và không chú ý đến
việc xóa bỏ loại phân biệt đối xử đặc biệt, nền Y học, Chính phủ và các phương tiện
truyền thông đã bị ‘mù một mắt’.
Điều này khiến sự lây truyền bệnh rộng hơn và nguy hiểm hơn.
Tại sao tôi nói “Y Học Và Các Chính Phủ sẽ thất bại một nửa”?
Đơn giản là, Covid-19 KHÔNG phải là dịch bệnh cuối cùng!
Cho dù Y học có thể tạo ra vắc-xin thành công cho dịch bệnh này, nhưng loài
người vẫn sẽ phải đối mặt với những đại dịch khác nguy hiểm nhất trong tương lai.
Nếu mọi người không nhận ra điều này và không tuân theo quy luật đó ngay
từ đầu hoặc thậm chí ngay cả trước khi một dịch hay một đại dịch bắt đầu, họ sẽ
phải trả giá đắt hơn.
Bằng cách giải quyết nạn Phân biệt đối xử, đặc biệt là loại đối xử phân biệt
chống lại người nhiễm bệnh, ngay từ đầu, mọi người có thể ngăn chặn Mạng lưới lây
bệnh trở nên rộng lớn và chết người hơn.

“Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh”: Lý Do Quy Luật Không Bùng Phát Tối Quan
Trọng
“Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh”
Y học luôn khẳng định điều này.
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Đó là lý do tại sao trước khi vắc-xin cho bệnh covid-19 được sản xuất thành
công, WHO và các Chính phủ phải ngăn chặn dịch bệnh trở thành đại dịch chết chóc
hơn trong tương lai.
Bằng cách áp dụng Quy Luật 0 Bùng Phát (cái ngụ ý rằng 'Hãy Giải Quyết
Sự Phân Biệt Đối Xử Ngay Từ Đầu Hoặc Thậm Chí Ngay Cả Trước Khi Một Dịch
Hay Một Đại Dịch Bắt Đầu’), chúng ta sẽ chặn được và kiểm soát sự bùng phát dịch
theo cách tốt nhất.
Những người bị nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ bị nhiễm sẽ cảm thấy được tôn
trọng và họ sẽ hợp tác với các cơ quan y tế và Chính phủ thay vì che giấu sự lây nhiễm
của họ và chạy trốn khỏi các khu vực cách ly.
Các chỉ dẫn y tế và các vắc-xin y tế rất quan trọng, nhưng Phòng ngừa (nhiễm
bệnh) lúc dịch đang hoành hành còn quan trọng hơn vì:
1. Phòng ngừa giúp giảm số ca nhiễm và số tử vong ngay từ ban đầu
2. Phòng ngừa được thực hiện ngay từ đầu trong khi vắc-xin y tế được thực
hiện trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
3. Một loại vắc-xin thì thường dành để ngăn ngừa một căn bệnh điển hình
trong khi Quy Luật 0 Bùng Phát không những để ngăn lây lan bệnh mà còn để điều
trị các bệnh nhân trong tất cả các dịch bệnh nguy hiểm nhất (cả bệnh lây nhiễm lẫn
bênh không lây nhiễm).
4. Trong lúc đợi vắc-xin y tế được sản xuất thành công mà có thể mất nhiều
tháng hoặc nhiều năm; hoặc trong trường hợp xấu nhất con người chưa/không thể
tạo vắc-xin (ví dụ, HIV đã trải qua hơn 100 năm mà chưa có vắc-xin từ lúc nó xuất
hiện năm 1920) thì Quy Luật 0 Bùng Phát sẽ càng trở nên tối quan trọng trong việc
giải quyết các đại dịch (nhất là các bệnh lây nhiễm).
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Do đó, Quy Luật 0 Bùng Phát chính xác là “Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh”!
Tại sao chúng ta lại không áp dụng quy luật này ngay bây giờ1?

Vắc Xin Đầu Tiên Cho Dịch Covid-19 Phải Sử Dụng Ngay Bây Giờ
“Không giống như hầu hết các loại thuốc dùng để điều trị hoặc chữa các bệnh,
vắc-xin dùng để ngăn ngừa chúng.”, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
Hoa Kỳ khẳng định.
Điều đó có nghĩa những người đã nhiễm coronavirus không thể được chữa trị
khỏi bệnh và Y học chỉ đang giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh Covid-19.
Điều đó cũng cho thấy rõ rằng: Phòng bệnh/Ngăn ngừa bệnh cũng chính là
1 loại Vắc xin đặc biệt!
Trong khi các nhà khoa học y học đang tìm kiếm một loại vắc-xin y tế để ngăn
ngừa coronavirus trong tương lai, may mắn thay tôi đã tạo được một loại vắc-xin đặc
biệt (cùng với Quy Luật 0 Bùng Phát) để giúp việc xứ lý bệnh dịch Coronavirus này
và tất cả các đại dịch khác trong tương lai trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Tôi gọi loại vắc-xin đặc biệt này “Vắc-Xin Kỳ Thị”
Loại vắc-xin này cũng giúp ngăn ngừa bệnh tật và cả thế giới đang xác thực
điều đó!
May mắn thay, tôi đã thực hiện loại vắc-xin đạo đức này một vài năm trước.
Và điều tốt nhất là, chính thế giới đã tự động chứng thực loại vaccine đặc biệt
này đúng đắn và hiệu quả.

1

Khi tôi gõ dòng này, nó là ngày 24 tháng 2 năm 2020 và dịch Covid-19 đang trở nên tồi tệ hơn. Số người
chết là 2.464
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Nếu bạn đã đọc cuốn ebook này “7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God” ngay từ những
ngày đầu, bạn có thể biết nó là gì.
Loại Vắc-xin đạo đức này dành cho tất cả các bệnh và trong một đại họa như
bệnh HIV hoặc Covid-192, đây chính là vắc-xin đầu tiên phải được sử dụng ngay từ
đầu.
Giống như một loại vắc-xin y tế thứ là “một chế phẩm sinh học cung cấp khả
năng miễn dịch chủ động đối với một bệnh cụ thể” 3, loại vắc-xin đặc biệt này giúp
mọi người 'miễn dịch' (được bảo vệ) khỏi căn bệnh (Phân biệt đối xử vô nhân đạo)
gây ra bởi các Định kiến/sự Kỳ thị và nỗi sợ nhiễm trùng.
Loại vắc xin đạo đức này cũng giúp bảo vệ những người khác xung quanh bạn.
Phân biệt đối xử vô nhân {đặc biệt là loại phân biệt đối xử giữa người bị bệnh
(bị nhiễm bệnh) và người khỏe mạnh (không bị nhiễm bệnh) có thể được coi là một
‘đại dịch gây chết người’ do Định kiến và Thiếu kiến thức.
Rõ ràng, thiếu kiến thức y tế giúp loại Phân biệt đối xử đặc biệt này trở nên tồi
tệ hơn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rõ rằng: nhiều người vẫn sợ và phân biệt đối
xử với bệnh nhân HIV mặc dù họ biết nhiều về cách phòng căn bệnh này.
Do đó, vắc-xin đạo đức này sẽ giúp họ và tất cả chúng ta chiến đấu chống lại
và xóa bỏ sự phân biệt đối xử nguy hiểm.

2

Vào thứ ba (11 tháng 2 năm 2020), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tên chính thức của bệnh
coronavirus mới: COVID-19 – để đảm bảo không dẫn chiếu đến Vũ Hán, thành phố trung tâm của Trung
Quốc nơi có nguồn gốc virus. COVID-19 là viết tắt của Corona Virus Disease 19. Source:

https://time.com/5782284/who-name-coronavirus-covid-19/
3
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
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Prejudice Vaccine - Vắc Xin (Chống) Kỳ Thị: Liều Vắc Xin Đầu Tiên Cho Kỷ
Nguyên Y Học Mới
Trong khi vắc-xin y tế cho bệnh gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng
(COVID-19) đang được chế tạo và thử nghiệm bởi các nhà khoa học và chuyên gia y
tế, tôi đã tạo ra loại vắc-xin duy nhất này để giúp ngăn chặn sự lây truyền của
coronavirus và làm cho cuộc chiến chống đại dịch tiềm tàng này đạt kết quả tốt hơn.
Một may mắn đặc biệt là: Vắc-xin này đã tự động được chứng minh là đúng
đắn, an toàn và hiệu quả 100%.
Nó (vắc-xin) thì “đúng đắn, an toàn và hiệu quả 100%” vì con người không
thể xóa bỏ sự phân biệt đối xử tàn nhẫn mà không có các ‘nguyên liệu đạo đức’ được
sử dụng để tạo ra vắc-xin chống kỳ thị này.
Thế giới, Thực tế đã tự động chứng minh điều đó và mọi người trên thế giới
đã thấy những bằng chứng rõ ràng nhất được đề cập trong toàn bộ ebook này.
Hãy đọc hết chương này và các phần còn lại của tài liệu này, bạn sẽ thấy điều
đó.
Hãy đọc bảng sau và bạn sẽ hiểu về Vắc-xin Kỳ thị

Vắc-xin cho Covid-19

Vắc xin (Chống) Kỳ Thị

 Vắc-xin cho bệnh

 Vắc xin (chống) định kiến hoặc kỳ

COVID-19 là loại vắc xin

thị là một loại vắc-xin đặc biệt bảo

Tác dụng

bảo vệ chống lại sự lây

vệ chống lại ‘căn bệnh’ (Phân biệt

chính?

nhiễm virus corona lần đầu

đối xử vô nhân đạo, đặc biệt là

tiên xuất hiện tại Vũ Hán,

phân biệt chống lại người bị

Nó là gì?

bệnh/bị nhiễm bệnh) do Định
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Trung Quốc vào cuối tháng

kiến/sự Kỳ thị và nỗi sợ nhiễm các

12, năm 2019.

bệnh.

 Đây là vắc-xin với các

 Đây không phải là vắc-xin y học.
 Đây là một loại vắc-xin đạo đức

thành phần y học

và nó hỗ trợ Y học trong việc đối
phó với (đại) dịch bệnh và chữa trị
các bệnh.
 Tên tiếng anh: Prejudice/Stigma
Vaccine
 Vắc-xin COVID-19 được

 Vắc Xin Kỳ Thị được sử dụng để

Khi nào sử

sử dụng để ngăn ngừa

đối phó với tất cả các bệnh/(đại)

dụng? Sử

bệnh Covid-19 và virus

dịch bệnh (bao gồm cả COVID-19

dụng cho

SARS-CoV-2.

và HIV)

bệnh nào?

 Đối với một trận dịch mới

 Vắc xin kỳ thị luôn được thực hiện

như Covid-19, vắc-xin này

và sử dụng ngay từ đầu hoặc

luôn được tạo ra sau khi

thậm chí ngay cả trước khi một

dịch bệnh đã xảy ra.

bệnh/dịch hay một đại dịch bắt
đầu (Quy tắc 0 Bùng Phát)

Thời gian để  “Cần phải mất một thời
tạo ra vắc

gian dài để phát triển một

xin

loại vắc-xin mới - thường

 Vắc xin chống Kỳ thị đã có sẵn.

là từ 10 đến 15 năm.” 4
 Tổ chức Y tế Thế giới cho
biết5 có thể mất 18 tháng

4
5

Source: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/vaccines
Source: sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away
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trước khi vắc-xin chống
coronavirus được công bố.
Chủng ngừa
thế nào?

(Trong y học, có nhiều  Đối với vắc-xin kỳ thị, cũng có
cách khác nhau để chủng

nhiều cách thú vị khác nhau để

ngừa:

chủng ngừa.

 Tiêm phòng

 Tuy nhiên, cách quan trọng đầu tiên

 Vắc-xin vi tiêm

là: Y học, Chính phủ, các Mạng xã

 Vắc-xin xịt mũi

hội và tất cả mọi người phải hiểu rõ

 Vắc-xin tiêm da

‘các nguyên liệu đạo đức’ (được sử

 Vắc-xin

dụng để tạo Vắc xin Kỳ thị) và

Microneedle-

tuyên truyền loại vắc-xin đạo đức

patch
 Vắc xin dạng hít

này cũng như tính nhân văn tuyệt

 Các dạng khác

vời của nó.
 Đồng thời, Y học và Chính phủ
phải ban hành luật chống phân biệt
đối xử, đặc biệt là luật chống phân
biệt đối xử với người nhiễm bệnh.
(Đây chỉ là những nhiệm vụ đầu tiên,
nhưng chúng là những bước quan trọng
nhất)

Hiệu quả

 Tùy thuộc vào loại vắc-xin  Nó phụ thuộc vào nỗ lực của Y học,

phòng ngừa

 Một số vaccine6 rất có hiệu

Chính phủ, Truyền thông xã hội,

của vắc-xin

quả, không kể vaccine đậu

các mạng xã hội, các tổ chức và

mùa nổi tiếng, ví dụ

người dân khác; và đặc biệt là phụ

vaccine ngừa bệnh uốn

thuộc vào mỗi cá nhân.

6

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine
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ván, sởi,.... Một số vaccine  Tính hiệu quả của Vắc-xin chống
khác có hiệu quả vừa phải

Kỳ thị đặc biệt phụ thuộc vào

(hiệu quả của BCG chỉ vào

hành Xử Nhân Đạo của một dân

khoảng 50%).

tộc. Nếu một đất nước đề cao các

 Ngược lại, có những bệnh

hành xử nhân văn thì mỗi cá nhân

đến đầu thế kỷ 21 vẫn chưa

(người dân) của nước đó sẽ được

có

hưởng lợi (và ngược lại)

vaccine

thích

hợp

(AIDS, sốt rét,....).

Những Gì Có Trong Vắc-Xin Đạo Đức? Vắc Xin Chống Kỳ Thị Chứa Những
Gì?
Vắc-xin chống kỳ thị có chứa những gì và tại sao chúng, những nguyên liệu
đặc biệt, lại có thể giúp mọi người bảo vệ bản thân họ và chống lại căn bệnh (Phân
biệt đối xử vô nhân đạo) gây ra bởi Định kiến/sự Kỳ thị và nỗi sợ nhiễm bệnh?
CDC cho biết:
{Ngày nay, vắc-xin chỉ sử dụng các thành phần/nguyên liệu cần thiết để an
toàn và hiệu quả nhất có thể.
Mỗi thành phần7 trong vắc-xin phục vụ một mục đích cụ thể:
1. cung cấp sự miễn dịch (bảo vệ)
 Ví dụ: Thimerosal (chỉ có trong các lọ vắc-xin cúm đa liều) Để ngăn
ngừa sự truyền nhiễm
2. giữ vắc-xin an toàn và lâu dài
 Ví dụ: Đường, gelatin Để giữ hiệu quả vắc-xin sau khi sản xuất.
3. để sản xuất vắc-xin

7

Read more from source: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm
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 Ví dụ: Protein trứng Để phát triển đủ virus hoặc vi khuẩn để tạo ra vắcxin
Giống như những mục đích của vắc-xin y tế, Vắc-xin Kỳ thị cũng có các thành
phần/nguyên liệu giúp:
cung cấp sự bảo vệ: những người có vắc-xin kỳ thị sẽ không bị tổn
thương và có sức mạnh để chống lại sự phân biệt đối xử và những thành
kiến xấu xa (những thứ khiến cho các đại họa như COVID-19 trở nên
chết chóc hơn)
Vắc xin Kỳ thị an toàn 100%.
Nó (vắc-xin) thì “đúng đắn, an toàn và hiệu quả 100%” vì con người
không thể xóa bỏ sự phân biệt đối xử tàn nhẫn mà không có các
‘nguyên liệu đạo đức’ được sử dụng để tạo ra vắc-xin chống kỳ thị này.
Trong khi một vắc-xin y tế thường chỉ được sử dụng để ngăn ngừa một
căn bệnh điển hình, Vắc Xin Kỳ Thị được sử dụng để đối phó với tất
cả các bệnh/(đại) dịch bệnh (bao gồm COVID-19).
Vắc-xin định kiến không có các thành phần y học.
Nó chứa những nguyên liệu đạo đức, tất nhiên.
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Chương 5 – Phần 3
CÁC NGUYÊN LIỆU ĐẠO ĐỨC TẠO NÊN
VẮC-XIN CHỐNG KỲ THỊ
Nếu không có những thành phần đạo đức này, mọi người KHÔNG THỂ GIẢI
QUYẾT sự Kỳ thị và Phân Biệt Đối Xử bất nhân - đặc biệt loại Phân biệt đối xử giữa
người bị bệnh (bị nhiễm vi trùng) và người khỏe mạnh (không bị nhiễm) - mà chúng
đang gây ra sự truyền nhiễm bệnh Covid-19 rộng hơn và chết người hơn.
Và các thành phần đạo đức chính là:

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng
Mình Và Chịu Trách Nhiệm 100%

II.

Vượt Qua Mọi Cảm Giác Tồi Tệ Và Không Bao Giờ
Chấp Nhận Mình Bất Tài, Xấu Xí

III.

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

IV.

Theo Đuổi Sự Thật Bên Trong Lẫn Ngoài.

V.

Làm Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị

VI.

Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’

VII.

SỐNG SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI
NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD

Hãy nhìn vào dạng đầy đủ của những điều răn sắc đẹp này:
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1. Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài Năng
Và Sắc Đẹp Của Mình.
2. Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và Tài
Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến Khi Bạn
Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao Giờ Chấp
Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.
3. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn Thế
Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá Của
Bạn Một Cách Cẩn Thận.
4. Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
5. Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con Người
Bạn.
6. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
7. HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.

Trong toàn bộ cuốn sách này (đặc biệt ở các chương 1, 2, 3, 4), tôi đã giải thích
và chỉ cho bạn ý nghĩa các điều răn trên, chức năng, lợi ích và cách áp dụng chúng
trong cuộc sống.
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God giải quyết không chỉ các vấn đề nghiêm trọng
về Sắc đẹp, Tài năng, Phân biệt đối xử, Bắt nạt trên mạng mà còn các Thảm họa (như
Sóng thần/Lũ lụt/Bão/Cháy nhà) và các (Đại) Dịch bệnh (như Covid-19 và HIV).

324

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Giờ đây, những điều răn sắc đẹp này cũng dành để giải quyết vấn đề y tế
nghiêm trọng: Phân Biệt Đối Xử Giữa Người Bệnh Và Người Khỏe Mạnh!
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God là những nguyên liệu đạo đức để tạo thành
công Vắc-Xin Chống Kỳ Thị!

Trong một đại họa chết người như coronavirus (Covid-19), chúng
ta đã có loại vắc-xin đặc biệt đầu tiên (Vắc-xin chống Kỳ thị) để
ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh cái sẽ khiến đại dịch trở nên chết
chóc hơn.
Vấn đề là: Người dân, Chính phủ và đặc biệt là những người khỏe
mạnh, người đã phân biệt đối xử với người bệnh hay người nghi
nhiễm, có muốn sử dụng vắc-xin đặc biệt này không?
(Khương Đạt Long)

Trang New York Post cho biết rằng “vắc-xin ngăn lây nhiễm coronavirus có
thể sẵn sàng trong 18 tháng, WHO nói” 1
Trong 18 tháng đó, coronavirus nguy hiểm này sẽ giết chết nhiều người nhất
có thể.
Bệnh đã xuất hiện ở quá nhiều quốc gia ngoài Trung Quốc

1

Source: https://nypost.com/2020/02/11/coronavirus-vaccine-could-be-ready-in-18-months-who-says/

325

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

Khi mọi người cố gắng che giấu tình trạng sức khỏe của mình, cố gắng tránh
các xét nghiệm y tế và thoát khỏi sự cô lập vì sự phân biệt đối xử vô nhân, dịch
bệnh toàn cầu này sẽ sớm trở thành một đại dịch chết người.

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God – các thành phần/nguyên liệu đạo đức được sử
dụng để tạo ra vắc-xin Kỳ thị - sẽ trả lời cho câu hỏi mà tôi đã đề cập trong phần 1
của chương này:
Làm thế nào để vừa giúp đỡ người khác vừa bảo vệ chính mình?

Câu Trả Lời Rõ Ràng
Vui lòng xem hình thức đầy đủ của 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God, đặc biệt
chú ý đến các từ màu đỏ:

I.

Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài
Năng Và Sắc Đẹp Của Mình.

II.

Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và
Tài Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến
Khi Bạn Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao
Giờ Chấp Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.

326

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn

III.

Thế Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô
Giá Của Bạn Một Cách Cẩn Thận.
IV.

Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.

V.

Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con
Người Bạn.
Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi

VI.

Mắt Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người
Khác
VII.

HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI
NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.

Trong một bệnh dịch chết người như Covid-19, nếu bạn muốn bảo vệ chính
mình, giúp đỡ người khác và xóa bỏ sự phân biệt đối xử, bạn cần phải làm:
Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá Của Bạn Một Cách Cẩn Thận.
Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân Văn’
Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
Cũng như tôi đã nói ở phần trước: “Các chỉ dẫn y tế và các vắc-xin y tế rất
quan trọng, nhưng Phòng ngừa (nhiễm bệnh) lúc dịch đang hoành hành còn quan
trọng hơn”
Điều này được hiểu là:
 Để đối phó với dịch bệnh như Covid-19 hay HIV, bạn không thể nào
không tuân theo các chỉ dẫn y tế hết sức quan trọng để bảo vệ bản thân
không bị lây nhiễm.
 VD: (Covid-19) đeo khẩu trang y tế, rửa tay thường xuyên, v.v…
 Các dịch bệnh cần có các vắc-xin y tế để ngăn ngừa lây nhiễm trong
tương lai.
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 Tuy nhiên, đợi đến khi vắc-xin y tế được tạo (mất nhiều thời gian) hoặc
trường hợp xấu nhất không/chưa tạo được vắc-xin y tế (như
HIV/AIDS), thì Sự Phòng Ngừa vẫn luôn là Quan Trọng Nhất (kể cả
sau khi đã có vắc–xin, vì Covid-19 không phải là đại họa cuối cùng của
nhân loại)
 Sự phòng ngừa bao gồm các công việc chính:
 Các khuyến cáo phòng vệ y tế do WHO và các cơ quan y tế chỉ
dẫn
 Cách ly người nhiễm bệnh và người nghi nhiễm
 Quy luật 0 Bùng Phát giúp chặn dịch bệnh phát tán rộng do sự
phân biệt đối xử và tạo tinh thần tốt cho người bệnh trong khi
điều trị.
Điều răn sắc đẹp thứ 3 “Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá Của Bạn Một Cách
Cẩn Thận” và điều răn thứ 6 “Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi
Mắt Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác” mà tôi đưa ra công chúng
lần đầu tiên2 vào tháng 12 năm 2015 đã bao quát các hành động cần làm để ngăn sự
lây nhiễm trầm trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 này.
Nếu bạn muốn hiểu điều quan trọng còn lại “HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ
SẮC ĐẸP-TÀI NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.” và biết cách sử
dụng Vắc xin Kỳ thị để vượt qua nạn dịch này cùng các nạn dịch khác, hãy hoàn
thành hết các chương trong cuốn sách này.
Dưới sự chỉ dẫn đặc biệt của God (Chúa Ba Ngôi-Giê-xu), tôi đã đưa ra những
điều răn đặc biệt này cho công chúng lần dầu vào tháng 12 năm 2015.

2

Tải đọc tại đây: http://khuongdatlong.com/KhuongDatLong-A-Great-Truth-Revealed.pdf
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Và bây giờ, sự bùng phát của dịch coronavirus vào tháng 2 năm 2020 đã tự
động cho thấy sức mạnh to lớn của những điều răn sắc đẹp quan trọng này trong các
cuộc chiến y tế chống lại mọi bệnh và trong việc bảo vệ sức khỏe của mọi người trên
toàn cầu.
Các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh nặng, khiến
con người cảm thấy yếu đuối, buồn bã, cô đơn, bị bỏ rơi và thậm chí bị phân biệt đối
xử, vô vọng, trầm cảm.
Đó là lý do tại sao Quy luật 0 Bùng Phát và Vắc-xin chống Kỳ thị giúp chúng
ta không chỉ giải quyết sự phân biệt đối xử nghiêm trọng mà còn có được sự điều trị
tốt (sức khỏe tinh thần tốt).
Rõ ràng, bạn không thể giúp đỡ những người khác (đặc biệt là những người bị
nhiễm và bị nghi nhiễm bệnh) trong dịch bệnh coronavirus mới này mà không cần tới
việc “Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá Của Bạn Một Cách Cẩn Thận”.
Bằng cách làm theo các hướng dẫn y tế quan trọng mà WHO và các tổ chức y
tế khác khuyến nghị, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi bị lây nhiễm.
Dĩ nhiên, luôn có một số rủi ro khi bạn giúp đỡ những người này.
Nhiều bác sĩ và y tá ở Vũ Hán cũng đã bị nhiễm bệnh khi điều trị cho bệnh
nhân. Họ đã không màng tới bản thân. Thật là một hành động cao quí và anh hùng!
Nếu bạn không giúp đỡ họ và thậm chí còn phân biệt đối xử với họ, bạn sẽ có
thể tự giết mình một ngày nào đó.
Mạng lưới lây nhiễm có thể giải thích điều này rõ ràng.

Thế giới đang lo lắng về một đại dịch tiềm năng.
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“Từ tuần trước, các quan chức đã báo cáo sự gia tăng nhanh chóng các ca
nhiễm COVID-19 ở một số quốc gia, cụ thể là Hàn Quốc, Iran và Ý. Tính đến thứ
Hai, ngày 24 tháng 2, Hàn Quốc đã xác nhận 763 trường hợp và 7 trường hợp tử
vong-con số gia tăng đáng kể từ 30 trường hợp và không có trường hợp tử vong nào
đã xảy ra chỉ một tuần trước.
Tình hình ở Ý, tương tự, từ 3 trường hợp vào đầu tuần trước đến 124 trường
hợp được xác nhận và hai trường hợp tử vong hôm thứ Hai. Iran từ 0 đến 43 ca trong
cùng thời gian và đã báo cáo tám trường hợp tử vong.” 3
Vì vậy, khi bạn nghĩ rằng việc giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh hoặc nghi
nhiễm là rất ngu xuẩn và nguy hiểm, hãy luôn nhớ rằng: Mạng lưới lây bệnh có thể
khiến bạn phải trả giá đắt một ngày nào đó.

Source: https://arstechnica.com/science/2020/02/who-tries-to-calm-talk-of-pandemic-says-the-worddoes-not-fit-the-facts/
3
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Bạn không thể biết một ngày nào đó, bạn sẽ bị lây nhiễm
từ những người mà chính bạn đã phân biệt đối xử.
Vậy, tại sao bạn không bảo vệ bản thân và “Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định
Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác”?
Và nếu chẳng may con người không thể tìm ra loại vắc-xin y tế dành cho bệnh
Covid-19, Prejudice Vaccine hay Vắc-xin Kỳ Thị sẽ chắc chắn là vắc-xin cuối cùng
mà chúng ta cần.
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Chương 5 – Phần 4
“HÃY ĐỐI XỬ NGƯỜI NHIỄM
NHƯ THỂ
BẠN BỊ NHIỄM”

Cách tốt nhất để ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19 ngay bây giờ?
Trong khi chờ đợi vắc-xin y tế được chế tạo thành công trong tương lai, hãy
làm cho mọi người Có Vắc-Xin Kỳ Thị càng sớm càng tốt!
Như tôi đã nói trước đây:
Cách quan trọng đầu tiên là: Y học, Chính phủ và tất cả mọi người phải hiểu
rõ ‘các nguyên liệu đạo đức’ (được sử dụng để tạo Vắc xin Kỳ thị) và tuyên
truyền loại vắc-xin đạo đức này cũng như tính nhân văn tuyệt vời của nó.
Đồng thời, Y học và Chính phủ phải ban hành luật chống phân biệt đối xử, đặc
biệt là luật chống phân biệt đối xử với người nhiễm bệnhY học và Chính phủ
phải hiểu rõ về vắc-xin đạo đức này và tính nhân văn tuyệt vời của nó.
Các nền tảng xã hội, đặc biệt là những nền tảng lớn nhất như Facebook,
Youtube, Google, Twitter, Weibo phải cho người dùng của họ biết về loại vắcxin đạo đức này và đấu tranh chống sự phân biệt đối xử giữa những người
nhiễm bệnh và người khỏe mạnh. Tại sao? Bởi vì các trang mạng xã hội này
chịu trách nhiệm chính cho việc giúp đỡ những kẻ xấu lan truyền và khuyếch
đại tin tức giả mạo và sự thù hận (Phân biệt đối xử).
Bên cạnh việc cho họ biết, hiểu và tiếp thu 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God,
hãy khởi động các chiến dịch sau đây như các ví dụ điển hình:
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Chiến dịch “Cách Ly và Không Cách Biệt”
Hình ảnh thật bên trên là câu chuyện về Chen Ying, một nữ y tá, “người chung
tay chống lại coronavirus tại khu cách ly bệnh viện của cô ở Hàng Châu, Trung Quốc,
đã bị cách ly khỏi bạn trai. Do các biện pháp phòng ngừa an toàn, cặp đôi yêu nhau
đã không được phép gặp nhau trong 11 ngày. Cuối cùng, họ đã đoàn tụ và không còn
cách nào khác phải hôn nhau qua tấm chắn thủy tinh ngăn cách giữa họ. .” 1
Tôi đã sử dụng hình ảnh này bởi vì nó có thể chứng minh rằng: Trong trận
dịch toàn cầu hoặc thậm chí là đại dịch chết người, mọi người có thể bị cách ly hoặc
đưa vào chỗ kiểm dịch, nhưng nếu họ có Sự Đồng Cảm Sâu Sắc và có Kiến Thức Y
Học Cơ Bản Về Căn Bệnh Này, họ sẽ không sợ hãi và sẽ không phân biệt đối xử lẫn
nhau.

Tốt hơn nữa, hãy sử dụng chiến dịch sau:

1

Cut from Source: https://nypost.com/video/coronavirus-isolation-precautions-are-keeping-this-couple-

apart/
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Hãy nghĩ về điều đó: “Hãy Đối Xử Người Nhiễm Như Thể Bạn Bị Nhiễm”
Tôi tin bạn sẽ hiểu thông điệp của nó. 2
Nếu phong trào hay chiến dịch này đã được sử dụng trong đại dịch HIV, tôi
tin rằng nó đã có lẽ cứu được rất nhiều mạng sống rồi.
Tại sao chúng ta lại không khởi động một chiến dịch tương tự3 để giúp những
người có ‘H’ ngay bây giờ?
(Ở Việt Nam, mọi người gọi bệnh nhân HIV là “bệnh nhân/người có ‘H’”,
mà không gọi là {bệnh nhân/người nhiễm HIV} để giảm đi định kiến/sự kỳ thị bệnh
HIV và làm cho họ cảm thấy tốt hơn.)
2

Với dịch Covid-19, Tôi đã tạo một trang kêu gọi “Hãy Đối Xử Người Nhiễm Như Thể Bạn Bị Nhiễm”. Bạn có
thể tìm thấy nó trên Facebook, Youtube và Twitter bằng cách gõ #PrejudiceVaccine. Nếu bạn (đặc biệt là cơ
quan y tế và Chính phủ) muốn khởi chạy các chiến dịch tương tự hoặc yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ với tôi
trên Facebook.com/prejudicevaccine/.
3
Với dịch HIV/AIDS, Tôi cũng đã kêu gọi “Hãy Đối Xử Người Nhiễm Như Thể Bạn Bị Nhiễm”. Bạn có thể tìm
thấy nó trên Facebook, Youtube và Twitter bằng cách gõ #PeopleWithH. Nếu bạn (đặc biệt là cơ quan y tế và
Chính phủ) muốn khởi chạy các chiến dịch tương tự hoặc yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ với tôi trên
Facebook.com/prejudicevaccine/.
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Thật không may, ngay từ ban đầu Chính phủ và mọi người đã làm điều ngược
lại.
{Trung Quốc ra lệnh cho Vũ Hán vây bắt tất cả các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm
coronavirus và đưa họ vào các trại cách ly khi Bắc Kinh cảnh báo các quan chức ai
chạy trốn khỏi 'cuộc chiến’ sẽ ‘bị đóng đinh vào cây cột của sự ô nhục muôn đời '}4,
Dailymail.co.uk đưa tin.
Họ đang cô lập những người bị nghi ngờ nhiễm bệnh và coi họ như tội phạm
hình sự.
Điều này có gì sai?
Nhiều người (bao gồm cả các nhân viên y tế và các Chính phủ) ngoài kia có
thể sẽ nói: “Nếu không làm vậy, họ (những người bị nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh) sẽ
đi lây cho những người xung quanh!”
Câu trả lời của tôi là:
Nếu bạn muốn cách ly hoặc đưa ai đó vào chỗ kiểm dịch, TRƯỚC TIÊN, bạn
phải thể hiện sự đồng cảm (sâu sắc) của mình và giải thích sự cách ly là tốt cho họ và
những người khác.
Và bạn không thể thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của mình nếu bạn không giải
quyết sự phân biệt đối xử vô nhân đạo (đặc biệt loại đối xử phân biệt chống lại người
nhiễm bệnh) ngay từ đầu!
Sự đồng cảm sâu sắc của bạn KHÔNG PHẢI chỉ là lời nói.
Source: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7977649/China-orders-Wuhan-round-suspectedcoronavirus-patients-quarantine-camps.html
4
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Và sau khi làm điều đó, thông thường, sẽ có hai tình huống xảy ra:


Tình huống 1: Họ sẽ cảm thấy an toàn và hợp tác với bạn. Đây là kết
quả tốt nhất.



Tình huống 2: họ sẽ từ chối và cố gắng thoát khỏi sự cách ly. Hãy tiếp
tục hỏi họ lý do tại sao họ từ chối. Nếu lý do của họ là sai trái và vô
nhân đạo (và bởi vì bạn đã thể hiện sự đồng cảm của mình và đưa cho
họ một lý do theo cách nhân đạo), bạn có quyền cách ly hoặc đưa họ
vào nơi kiểm dịch để bảo vệ chính họ và những người khác.

Có thể (trong tình huống 2) mọi người từ chối cách ly hoặc cô lập vì họ sợ bị
lây nhiễm khi sống trong môi trường đó, chẳng hạn.
Bằng cách hỏi họ và đối xử với họ như những người cần sự giúp đỡ (thay vì
như những phạm nhân), bạn may mắn có thể tìm ra những lý do đặc biệt mà chúng
có thể giúp Y học và các nhà khoa học y học cũng như chính phủ đối phó với đại dịch
theo cách tốt hơn.
Ví dụ, khi họ từ chối đưa vào kiểm dịch, họ có thể đưa ra một lý do: họ sợ bị
lây nhiễm khi sống với nhiều người bị nghi ngờ hoặc bị nhiễm bệnh xung quanh.


Tại thời điểm này, bạn có cơ hội giải thích cho họ rằng: nhờ kiểm dịch,
họ có điều kiện tốt nhất để được phát hiện và chữa khỏi sớm nếu họ
thực sự đang bị nhiễm bệnh (mà họ không biết).



Bằng cách hỏi họ lý do, Y học và Chính phủ sẽ có những hành động
đúng đắn.

Nếu bạn (đặc biệt là các tổ chức y tế và chính phủ) có một chiến lược cẩn thận,
bạn sẽ thực hiện những chiến dịch cho mọi người thấy sự cách ly là như thế nào; họ
và gia đình họ sẽ được hỗ trợ như thế nào khi họ bị cách ly hoặc đưa vào chỗ kiểm
dịch. Mục đích là để mọi người cảm thấy an toàn, được bảo vệ và hợp tác với bạn.
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Trong bệnh dịch này, nhiều người trên thế giới khi nghe thấy ‘cô lập’ và ‘cách
ly’ sẽ nghĩ về “các trại tù y tế”. Và do tin tức giả mạo ở khắp mọi nơi, họ cảm thấy
sợ hãi ‘những nhà tù’ đó.
Trong bệnh dịch toàn cầu hoặc đại dịch, bạn phải nhận ra những tác động nguy
hiểm của Phân biệt đối xử (đặc biệt là Phân biệt đối xử giữa Người bị nhiễm và Người
không bị nhiễm bệnh) và tập trung giải quyết chúng ngay từ đầu.
Sau đó thể hiện sự đồng cảm của bạn và đưa ra những lý do nhân đạo để họ
hợp tác với các quyết định của bạn hoặc thậm chí là lệnh bắt giữ của bạn.
Mọi người đã không nhận ra quy luật quan trọng đó mặc dù họ đã trải nghiệm
nó qua nhiều đại dịch chết người như HIV/AIDS.
Không làm điều đó ngay từ đầu, mọi người sẽ cố tẩu thoát hoặc trốn khỏi sự
cách ly hoặc cô lập và hậu quả là: họ sẽ lây lan coronavirus hoặc HIV hoặc bất kỳ
loại virus nào một cách rộng rãi và dễ dàng!
Thế giới hiện đang cho thấy Tình huống 2 và xác thực những lời nói của tôi.
Chúng ta quả thực đã thấy nhiều người trên thế giới muốn chạy trốn khỏi sự kiểm
dịch.

Làm Gì Trong Việc Giảm Lây Truyền Coronavirus Bây Giờ?
Đây là một vài bước chính:

337

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

338

KhuongDatLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

Và tôi nhớ điều mà tôi đã nói trong chương 1 của ebook này và trong các phiên
bản cũ của nó (bản cập nhật thứ 2 của phiên bản cũ)5 được phát hành vào ngày 29
tháng 4 năm 2016:
Đừng quên kết hợp ‘chìa khóa chính’ đó với luật pháp, giáo dục và các quan hệ
xã hội (hoặc các yếu tố khác như chính sách, công nghệ, v.v.).

5

Tải và đọc trang 27: http://khuongdatlong.com/Gods-Power-Reach-The-Highest-Peak-of-Human-BeautyKhuong-Dat-Long-2nd-update.pdf
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Chương 5 – Phần 5
‘ĐẠI DỊCH’ THỨ BA

Nỗi sợ bị lây nhiễm và phân biệt đối xử đã giúp lan truyền virus corona một
cách bí ẩn, rộng rãi và dễ dàng.
Nếu không có vắc-xin đầu tiên và sự phòng ngừa của các Chính phủ, Covid19 (và các bệnh khác) sẽ có thể biến thành đại dịch chết người.
Trong đại họa Covid-19 này, con người không chỉ đang đối mặt với một, mà
ít nhất là ba ‘đại dịch’ cùng lúc!
Điều xui rủi là: Ba ‘đại dịch’ đang ‘cộng tác’ cùng nhau và lấy đi mạng sống
nhiều nhất có thể.
Đầu tiên (một đại dịch tiềm tàng) chính là COVID-19
Cái thứ hai là ‘Prejudemic’1. (Đại dịch Kỳ Thị)
‘Đại dịch’ thứ ba sẽ gây ra cái chết nhiều nhất trên toàn thế giới. Nó sẽ thúc
đẩy và làm cho tất cả các đại dịch bệnh bao gồm HIV, Covid-19, đại dịch kỳ thị và
các đại dịch khác trong tương lai lan rộng và giết chết nhiều người hơn.
Và con người sẽ không thể tạo ra bất kỳ vắc-xin đặc biệt nào để ngăn chặn nó!
Trên thực tế, con người không cần một vắc-xin cho đại dịch này.
Thay vào đó, mọi người (đặc biệt các nền tảng công nghệ) cần một giải pháp
thực sự hiệu quả.

1

Kết hợp giữa “Preju-” (trong từ ‘prejudice’ – sự kỳ thị) và “-demic” (trong từ ‘pandemic’ – đại dịch bệnh).
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Người dùng Internet đang sử dụng các thiết bị di động để truyền bá nỗi sợ bị
lây nhiễm và Định kiến trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Chừng nào họ có một giải pháp thực sự hiệu quả, thì đại dịch Kỳ thị này sẽ
không thành vấn đề.
Mạng xã hội là công cụ chính giúp họ khuếch đại tin tức giả mạo và khiến cho
đại dịch này và những đại dịch khác trở nên chết chóc hơn!
Thật không may, tất cả các nhà lãnh đạo và người sáng lập của các nền tảng
trực tuyến lớn nhất này đã đầu hàng trước nạn tin tức giả mạo và không thể đối phó
với nó.
-Lĩnh vực công nghệ trên thế giới không có khả năng giải quyết vấn đề
này.
-Khi chủ sở hữu của các nền tảng trực tuyến này đầu hàng, các Chính phủ
cũng không thể giải quyết nó bằng luật hay các chính sách.
-Các nền tảng trực tuyến chịu trách nhiệm chính trong đại dịch thứ ba này.
Họ đã đầu hàng bởi vì họ nghĩ rằng tin tức giả mạo là quá lớn hoặc chỉ đơn
giản là, họ tin rằng không có giải pháp nào sẽ giải quyết vấn đề này thành công.
-Mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể tạo ra tin tức giả, thông tin sai
lệch, trò lừa bịp, điều dối trá như họ muốn.
-Các mạng xã hội không thể xác minh tất cả những điều mà người dùng của
họ đăng hằng ngày và mọi lúc.
Những gì họ đang làm là: Họ nhờ AI (Trí tuệ nhân tạo), nhân viên và các tổ
chức xác minh tin tức để kiểm soát và phát hiện tin tức giả mạo.
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Đây chắc chắn là một giải pháp không khôn ngoan, nhưng họ không có nhiều
sự lựa chọn.

‘Các Cỗ Máy Giết Người’
Một khi sự bùng phát của coronavirus này trở thành một đại dịch chết chóc,
các nền tảng xã hội sẽ trở thành ‘các cỗ máy giết người’.
-‘Nhờ’ các cỗ máy giết người đó, nỗi sợ bị lây nhiễm và phân biệt đối xử sẽ
lan nhanh hơn, rộng hơn và sâu hơn.
Đối với vấn đề tin tức giả mạo, thế giới đang cho thấy nó không có sự lựa chọn
nào, ngoại trừ đầu hàng.
Tôi đã đề nghị họ giải pháp gỉai quyết nạn tin giả của mình2 và cho họ thấy
những gì họ không thể nhìn thấy.
Tin tức giả ‘đã giúp’ bệnh Sởi nay bùng phát.
Cả CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) và ECDC
(Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu) đều báo cáo:
 {Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, 1.282 trường
hợp mắc bệnh sởi đã được xác nhận tại 31 tiểu bang (Hoa Kỳ). Trong số các
trường hợp này, 128 người phải nhập viện và 61 người bị biến chứng, bao gồm
viêm phổi và viêm não.
 Đây là số lượng lớn nhất các trường hợp được báo cáo tại Hoa Kỳ
kể từ năm 1992. Hơn 73% các trường hợp có liên quan đến các vụ bùng phát
gần đây ở New York. Phần lớn các trường hợp là trong số những người không
2

Đọc tất cả lá thư tại đây: https://khuongdatlong.com/what-is-fake-news-misinformation-disinformation-

definition-best-solutions
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được tiêm phòng sởi. Bệnh sởi có nhiều khả năng lây lan và gây ra dịch bệnh
trong cộng đồng Hoa Kỳ nơi các nhóm người không được tiêm phòng.} 3
ECDC cũng cảnh báo4:

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019 có 13.460 ca mắc sởi ở Châu Âu

Tại Vietnam:
"Hiện (2/2019) dịch bệnh sởi đã ghi nhận ở 43 tỉnh, thành phố có bệnh nhân,
đặc biệt tập trung nhiều tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Điều đáng nói là 90% số ca mắc sởi đều chưa được tiêm phòng hoặc không rõ
về tình trạng tiêm phòng. Nếu không triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
quyết liệt hơn, nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất cao." 5 Zing cho biết

Source: https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html
Source: https://www.ecdc.europa.eu/en/measles
5
Source: https://news.zing.vn/dich-benh-soi-lan-rong-tren-43-tinh-thanh-pho-post917799.html
3
4

343

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Hiện mọi người chỉ đang tập trung vào việc chiến đấu chống lại Covid-19 và
có lẽ quên đi những trận bùng phát dịch bệnh nguy hiểm khác.
Tin tức giả không chỉ ảnh hưởng đến bệnh viêm phổi cấp do coronavirus gây
ra này.
Tin tức sức khỏe giả mạo đã khiến nhiều người từ chối tiêm phòng và tự giết
chết chính họ một ngày nào đó.
Y học phải đối phó với không chỉ sự phân biệt đối xử mà còn cả nạn Tin tức
giả cùng lúc để chiến thắng những đợt bùng phát và những đại dịch chết người.
Đó chính là Kỷ Nguyên Y Học Mới như tôi đã nói.

Một Giải Pháp Hiệu Quả
Sau nhiều lần cảnh báo họ về những vấn đề nghiêm trọng (bao gồm phân biệt
đối xử và nạn tin giả) và chứng kiến những cái chết do chúng gây ra trên thế giới:
-Nếu họ, các mạng xã hội, muốn biết giải pháp đó là gì, họ có thể thực hiện đề
xuất này của tôi6.
-Họ, các trang xã hội lớn nhất, hoặc có một giải pháp để có được giải pháp
thắng nạn tin tức giả hoặc trở thành các công cụ giết người gây hại cho xã hội7
Những nền tảng trực tuyến này đang giết chết xã hội bằng cách giúp những kẻ
xấu lan truyền tin tức giả mạo về sức khỏe, nỗi sợ lây nhiễm bệnh và khiến cho sự
phân biệt đối xử trở nên trầm trọng hơn.
6

Read here: https://khuongdatlong.com/fake-news-shooting-livestreams-reality-game-of-two-evil-snakes

7

Hãy đọc 11 lá thư của tôi để biết các hậu quả tin giả mà các mạng xã hội đã gây ra tại đây:

http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-of-information/1-win-fake-newsdisinformation-war.php
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Tôi đã cảnh báo họ về sự bùng phát bệnh sởi trong lá thư thứ 11 của tôi mà
bạn có thể đọc trong chương 1-phần 9 của cuốn sách này.
Giờ đây, bệnh Covid-19 đang thu hút mối quan tâm của mọi người và vấn đề
bệnh Sởi có thể gây ra nhiều cái chết cho trẻ em.
Nếu các Chính phủ, Y học và các công ty công nghệ không giải quyết vấn đề
nghiêm trọng này, con người sẽ phải đối mặt với những tai họa khác trong tương lai
gần.
Vi rút Corona đang ‘giúp’ mọi người trên toàn thế giới chú ý đến sự phân biệt
đối xử và tin tức giả mạo mà họ đã phớt lờ trước đây.
Đến lúc để mọi người nhìn thấy những vấn đề gây tử thương và các hậu
quả chết chóc của chúng.
Khi họ không nhận ra loại phân biệt đối xử đặc biệt ngay lúc đầu, nạn tin giả
và giải quyết chúng thành công, các loại virus và đại dịch khác trong tương lai cũng
sẽ ‘buộc’ họ phải trả giá nặng hơn.
-Mà cái giá không chỉ là mạng sống con người.

Có Phải Cái Giá Tàn Khốc Chưa Đến?
Sự bùng phát của coronavirus bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng
12 năm 2019 đang biểu lộ và ‘dạy’ mọi người rằng mạng sống không phải là điều
duy nhất mà dịch covid-19 hay các con vi trùng muốn ‘cướp’.
Thông qua những lời giải thích của tôi trong các phần trước, mọi người có thể
nhận ra một điều sâu sắc: Định kiến/sự Kỳ thị và Phân biệt đối xử cũng chính là
những căn bệnh nghiêm trọng muốn lấy đi sinh mạng người một cách tiềm ẩn.
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Y học đã không biết về điều đó mặc dù nhân loại đã phải chịu đựng rất nhiều
đại họa.
Y học (và mọi người cũng vậy) chỉ nghĩ rằng chúng chỉ là những vấn đề mà
KHÔNG phải là lĩnh vực CHÍNH của họ.
Như tôi đã nói trong phần một: “Nếu WHO, các tổ chức y tế và các Chính phủ
đã nhận ra sự phân biệt đối xử đặc biệt này ngay lúc ban đầu, họ có lẽ đã thực hiện
những hành động khác để có thể ngăn chặn sự lây nhiễm tốt.”
Điều đó đã chứng minh rằng: Trong sự bùng nổ của dịch Covid-19, Y học,
ngay từ đầu, đã chỉ chú trọng tới các vấn đề y tế và bỏ qua việc giải quyết nạn Phân
biệt đối xử vô nhân đạo.
Nói cách khác, Y học, Chính phủ và mọi người vẫn không hề biết rằng:

Giải quyết Sự kỳ thị và phân biệt đối xử {đặc biệt
loại phân biệt đối xử chống lại người bị bệnh (người
nhiễm bệnh)} ngay từ ban đầu thực sự chính là
Sự Phòng Ngừa

Và Sự Phòng Ngừa cũng chính là
một loại Vắc-xin đặc biệt
(Khương Đạt Long)

Ba đại dịch đang ‘cộng tác’ với nhau và cướp đi nhiều thứ hệ trọng.
Sinh mạng con người không phải là những thứ duy nhất mà chúng muốn lấy.
Bệnh dịch đại họa này đang tác quái Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn
phát triển nhanh nhất thế giới.
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Time.com đã phân tích cho thấy:
{Tác động đến nền kinh tế Trung Quốc sẽ rất đáng kể.
…Các doanh nghiệp và trường học có thể sẽ đóng cửa trong nhiều tuần. Hoạt
động kinh tế ở nhiều thành phố của Trung Quốc đang giảm mạnh.
…Số lượng các ca nhiễm coronavirus lớn hơn cho thấy tác động có thể nghiêm
trọng hơn lần này đối với cả Trung Quốc và thế giới. Những gì xảy ra ở Trung Quốc
có tầm quan trọng hơn bao giờ hết đối với những nước còn lại.}8
Một webste khác, CNBC báo cáo:
{Các nhà nghiên cứu của Dun & Bradstreet đã phát hiện ra rằng ít nhất 51.000
công ty trên toàn thế giới, trong đó có 163 công ty nằm trong Fortune 1000, có một
hoặc nhiều nhà cung cấp trực tiếp hoặc ‘cấp 1’ trong khu vực bị ảnh hưởng, trong khi
ít nhất 5 triệu công ty - và 938 công ty nằm trong Fortune 1000 - có một hoặc nhiều
nhà cung cấp ‘cấp 2’}9
Điều này sẽ tác động đến chuỗi cung ứng trên thế giới và gây ra nhiều vấn đề
nghiêm trọng.
Phí tổn kinh tế toàn cầu sẽ rất nghiêm trọng, nếu tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do
bệnh Covid-19 gia tăng tiếp tục, với sự gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế.
“Coronavirus có thể khiến nền kinh tế toàn cầu mất hơn 1000 tỷ đô la sản
lượng bị mất nếu nó biến thành đại dịch, theo một nhà dự báo kinh tế hàng đầu.” 10
theguardian.com cho biết.

Source: time.com/5778995/coronavirus-china-global-economy/
Source: time.com/5778995/coronavirus-china-global-economy/
10
Source: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/19/coronavirus-could-cost-global-economy-1tnin-lost-output
8
9
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Trong một bài báo11 đăng trên Forbes, họ nói rằng: “Hiệp hội Vận tải Hàng
không Quốc tế đã công bố đánh giá ban đầu về tác động của COVID-19, ước tính
tổng doanh thu hàng không bị mất toàn cầu có thể lên tới 29,3 tỷ USD, với khả năng
bị mất nguyên năm 13% nhu cầu hành khách và mất doanh thu 27,8 tỷ đô la vào năm
2020 đối với các hãng vận tải trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các hãng
hàng không đăng ký tại Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất với 12,8 tỷ USD bị
mất ở thị trường nội địa Trung Quốc.”
Nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống sẽ bị thiệt hại nặng nề do sự tác động lẫn
nhau.
Rõ ràng, Covid-19 KHÔNG phải là thủ phạm duy nhất.
Phân biệt đối xử và tin tức giả là những đồng phạm!
Chắc chắn, khi bệnh dịch chết người như Covid-19 xuất hiện, nhiều người
(nhất là những người mà tôi đã từng gửi những phiên bản cũ của ebook này nhiều lần
tới họ) thấy rõ những tác động nghiêm trọng của những vấn đề chưa được giải quyết
mà tôi đã từng cảnh báo.
Có Phải Cái Giá Tàn Khốc Chưa Đến?

Source: https://www.forbes.com/sites/marisagarcia/2020/02/21/iata-forecasts-potential-lost-revenue-of293-billion-from-covid-19-but-thats-not-the-whole-story/#a184fa514647
11
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Chapter 5 – Part 6
COVID-19:
CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ ‘CHỮA TRỊ’ NHỮNG NGƯỜI
VỚI CHỨNG ‘MÙ VÀ CÂM VÔ NHÂN’?

Những Người ‘Mù Và Câm Vô Nhân’
Những người bị mù vô nhân là những người tuy nhìn thấy những vấn đề
nghiêm trọng như Phân biệt đối xử và tin tức giả, nhưng phớt lờ chúng.
Những người bị câm vô nhân là những người tuy biết những vấn đề nghiêm
trọng như Phân biệt đối xử và tin tức giả, nhưng lại không lên tiếng; thực hiện những
hành động yếu ớt hoặc không làm bất cứ điều gì để xóa bỏ những vấn đề gây chết
người này.
Có phải trận dịch Covid-19 này là cơ hội cuối cùng để ‘chữa trị’ họ?
Câu hỏi này sẽ được trả lời bởi chính họ, đương nhiên.
Những con người lạc quan hy vọng nhân loại sẽ nhanh chóng vượt qua được
bệnh dịch Covid-19 này bởi vì loài người đã sống sót qua nhiều đại dịch nguy hiểm
nhất như Cái chết đen (đã giết chết khoảng 75 - 200 triệu người trong thế kỷ 14) 1,
Cúm Tây Ban Nha (ước tính số người chết từ 40 triệu đến 50 triệu và có thể cao tới
100 triệu (chiếm 1 đến 5% dân số trái đất vào thời điểm đó), khiến nó trở thành một
trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người.} 2

1
2

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu
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Nhưng đừng quên, sau khi mỗi bệnh dịch đi qua, con người đã phải trả giá
đắt!
-Họ chỉ có thể vượt qua những bệnh dịch chết người đó khi ’đôi mắt của họ’
được giác ngộ và những vấn đề của những bệnh dịch đó đã được giải quyết.
Và cũng đừng quên con người vẫn chưa vượt qua được đại dịch HIV cho đến
ngày nay.
“Ngày 1 tháng 12 năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Ngày Thế giới phòng
chống AIDS - một ngày được tạo ra để nâng cao nhận thức về HIV và dịch bệnh
AIDS. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, hơn 70 triệu người đã mắc bệnh và khoảng 35
triệu người đã chết. Ngày nay, khoảng 37 triệu người trên thế giới sống chung với
HIV, trong đó 22 triệu người đang điều trị.” 3
Những người có ‘H’ và Y học luôn mong muốn rằng họ có thể tạo ra một loại
vắc-xin y tế để vượt qua bệnh dịch khủng khiếp này.
Điều đó nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa rõ ràng rằng: Những kẻ ‘mù và câm vô nhân’ đã giết chết
người khác và chính bản thân họ.
Tại sao?

3

Source: https://www.who.int/hiv-aids/latest-news-and-events/why-the-hiv-epidemic-is-not-over
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Những Bác Sĩ, Y Tá Anh Dũng Và Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Coronavirus Bị
Phát Hiện Muộn Hơn?
Theo Wiki: “Li Wenliang (Tên tiếng Hoa: 李文亮; sinh ngày 12 tháng 10
năm 1986 – mất ngày 7 tháng 2 năm 2020) là một bác sĩ nhãn khoa Trung Quốc tại
Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã cảnh báo về COVID-19 vào ngày 30 tháng 12
năm 2019 trên WeChat cho các đồng nghiệp, trở thành người thổi còi4 khi những lời
ông cảnh báo sau đó đã được chia sẻ công khai. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, cảnh
sát Vũ Hán đã triệu tập và khiển trách ông vì "đưa ra những bình luận sai lệch trên
Internet". Li trở lại làm việc, sau đó đã nhiễm virus từ một bệnh nhân bị nhiễm bệnh
và chết vì căn bệnh này vào ngày 7 tháng 2 năm 2020.” 5

Li Wenliang6
“Cái chết của Li đã gây ra sự đau buồn và tức giận to lớn trên các phương tiện
truyền thông xã hội và kéo theo đó là yêu cầu cho quyền tự do ngôn luận. Hashtag

4

Người thổi còi là một người làm rò rỉ, tiết lộ ra công cộng, các thông tin chung quan trọng được giữ bí mật
cho quần chúng
5

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang

6

Nguồn hình: http://www.asianews.it/news-en/Chinese-academics%E2%80%99-plea-not-to-let-LiWenliang%E2%80%99s-death-be-in-vain-49246.html
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#wewantfreedomofspeech đã đạt được hơn 2 triệu lượt xem và hơn 5.500 bài đăng
trong vòng 5 giờ trước khi bị những kiểm duyệt viên xóa, cũng như các hashtag và
bài đăng liên quan khác”7
Forbes cho biết: “Li đã trở thành anh hùng trong mắt người dân Trung Quốc,
theo nhiều báo cáo, vì những nỗ lực của anh để cảnh báo công chúng về loại
coronavirus mới xuất hiện đã khiến anh ta bị khiển trách chính thức từ cảnh sát Vũ
Hán.” 8
Bỏ qua vấn đề tin tức giả trong câu chuyện Li Wenliang, chúng ta sẽ thấy rằng:

1. Khi một vấn đề được xác định và chúng ta biết vấn đề này có thể
gây ra hậu quả nghiêm trọng, Việc lên tiếng và Thực hiện các hành
động đúng đắn là rất quan trọng. Những hành động đó luôn có

tác động mạnh mẽ đến kết quả cuối cùng.
2. Vấn đề càng được quan tâm và giải quyết càng sớm thì kết quả
chúng ta có càng tốt và nhanh hơn.

Trong đại họa Covid-19 này, rõ ràng, anh Li Wenliang không phải là người ‘mù
và câm độc ác’. Anh đã không phớt lờ vấn đề này; anh ấy đã không câm lặng và anh
đã hành động hiệu quả khi phát hiện ra con virus.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
Source: https://www.forbes.com/sites/lisettevoytko/2020/02/07/rip-our-hero-li-wenliangs-death-sparksrare-outrage-from-chinese-citizens-towards-government/#260df94c565f
7
8
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Nhờ đó, những kết quả của cuộc chiến đấu chống lại bệnh Covid-19 hiện nay
vẫn tốt hơn nhiều một hậu quả xấu hơn có lẽ đã xảy ra nếu anh ta đã phớt lờ và đã
không làm bất cứ điều gì.
Điều gì sẽ xảy ra bây giờ nếu Li Wenliang đã không cảnh báo mọi người về
chủng coronavirus mới (tên gọi chính thức là SARS-CoV-2) hoặc nếu anh ta đã đưa
ra một cảnh báo trễ hơn?
Rõ ràng, chúng ta biết rằng những người bị ‘mù và câm vô nhân’ đích xác là
kẻ ác.
Và những kẻ vô nhân hay độc ác thì luôn có kết cục thảm.
Bởi vì sự thật là:
“Ác giả ác báo” 9
Anh Li chết vì virus corona, không phải vì hành động anh hùng của ông.
Đây là một trong những rủi ro lớn nhất mà các chuyên gia và nhân viên y tế phải
đối mặt khi lựa chọn Y học làm nghề.
Trong cuộc chiến chống lại Covid-19 này, nhiều người đã mạo hiểm cả mạng
sống của mình để làm điều tốt nhất trên đời: Cứu lấy mạng sống người khác.
Mọi người xem họ là anh hùng trong cuộc chiến tranh y tế này.
“Hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc đã nhiễm coronavirus và 7 người đã
chết. Một nghiên cứu cho thấy 29% ca nhiễm bệnh là các nhân viên y tế. ”10 Business
Insider cho biết.
Trong khi những người ‘bị mù và câm vô nhân’ thì làm điều ngược lại…

9

Gieo ác thì gặp quả báo

10

Source: https://www.businessinsider.com/healthcare-workers-getting-coronavirus-500-infected-2020-2
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Một Sự Thật Hiển Nhiên: Đằng Sau Mỗi Tai Họa Thảm Khốc Đều Có Sự ‘Đóng
Góp Lặng Thầm’ Của Những Con Người Với Chứng ‘Mù Và Câm Vô Nhân’.
Nếu mọi người đã nhận ra và giải quyết loại Định kiến đặc biệt này ngay từ
đầu, trận dịch Covid-19 có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Chắc chắn!

Trong Một Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Như Covid-19 Hoặc
HIV, Những Định Kiến Và Đặc Biệt Là Sự Phân Biệt Đối Xử
Giữa Những Người Mắc Bệnh (Bị Nhiễm Bệnh) Và Những
Người Khỏe Mạnh (Không Bị Nhiễm Bệnh) Là Một Trong
Những Vấn Đề Chủ Chốt.
Loại Phân Biệt Đối Xử Này Phải Được Giải Quyết
Thành Công Ngay Từ Đầu Hoặc Thậm Chí Ngay Cả Trước Khi
Dịch Bệnh Hay Đại Dịch Bắt Đầu.
(Khương Đạt Long)

Đó là lý do tại sao Quy luật 0 Bùng Phát và các nguyên liệu đạo đức là rất
quan trọng trong cuộc chiến chống lại các căn bệnh và đại dịch chết người.
Người dân ở nhiều nơi trên thế giới đang thể hiện nỗi sợ bị lây nhiễm cũng
như sự tức giận của họ đối với những người bị nhiễm bệnh và nghi nhiễm, và coi họ
là các tội phạm hoặc tội đồ.
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Thế giới đang chứng kiến những vấn đề nghiêm trọng của nạn Phân biệt đối
xử hơn bao giờ hết, đặc biệt là phân biệt chủng tộc, đang tăng nhanh và rõ rệt.
Tuy nhiên, vấn đề này đã tồn tại trong một thời gian dài.
Điều đó cho thấy rằng: Chính phủ, nhiều tổ chức khác nhau cũng như những
người khác đã phớt lờ, không hành động thực sự hoặc họ không có bất cứ giải
pháp đúng nào để xóa bỏ nó và tất nhiên, tất cả họ đã thất bại trong việc giải quyết
nó.
Hãy đọc toàn bộ quyển sách này và và những lá thư của tôi11, bạn sẽ thấy rằng
họ đã được cảnh báo nhiều lần về vấn đề chết người này và hậu quả thương vong của
nó.

Sự thật còn tồi tệ hơn: một số tổng thống hoặc thủ tướng còn khuyến khích kẻ
xấu để khuếch đại các hành vi phân biệt đối xử!

Đọc tất cả thư về việc giải quyết tin tức giả tại đây: http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/partingthe-ocean-of-information/1-win-fake-news-disinformation-war.php
11
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Khi một tổng thống hoặc thủ tướng của một quốc gia là một kẻ phân biệt đối
xử (một kẻ phân biệt chủng tộc/phân biệt giới tính) hoặc một nhà lãnh đạo ‘bị mù và
câm bất nhân’, thì đó là một tai ương thực sự.
Adolf Hitler đã là bằng chứng hùng hồn nhất.

Và những người ‘bị mù và câm vô nhân’, cũng là những cộng sự giết người
hoàn hảo của những người lãnh đạo đó.
Cũng giống như mối quan hệ mật thiết giữa Coronavirus và Sự phân biệt đối
xử đặc biệt mà tôi đã giải thích trong phần Một.

Những ngày này, các nhà lãnh đạo (bao gồm lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo tổ
chức, lãnh đạo công ty/giám đốc điều hành, lãnh đạo cộng đồng, v.v.), những người
đã không chỉ không giải quyết nạn phân biệt đối xử mà còn khuếch đại nó trong quá
khứ đang phải gồng mình đấu tranh chống lại sự lây nhiễm Covid-19 mà chính sự
phân biệt đối xử của họ tạo nên!
Và sự phân biệt đối xử, đặc biệt là phân biệt đối xử với những người bị nhiễm
bệnh hoặc nghi bị nhiễm, đã cho thấy điều tồi tệ nhất: nhiều người không chỉ không
làm bất cứ điều gì để giúp đỡ người khác, mà còn giúp bệnh dịch coronavirus trở nên
chết chóc hơn!
Họ là ai? Xã hội đã thấy:
o Những cá nhân phân biệt đối xử với người Trung Quốc hoặc châu Á.
o Những cá nhân phân biệt đối xử với người nghi nhiễm và người nhiễm
bệnh.
o Nhân viên bán hàng và thậm chí các dược sĩ đã tăng giá khẩu trang y tế
quá cao hoặc không muốn bán vì đầu cơ và tích trữ khẩu trang cũng như
nước khử trùng tay. Khi mọi người không thể mua và xài những sản phẩm
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này, việc lây nhiễm Covid-19 trở nên dễ dàng và rộng hơn. Ai biết những
nhân viên bán hàng và dược sĩ này sẽ bị lây nhiễm bởi những người mà họ
từ chối bán ngày nào đó?
o Người dùng Internet lan truyền tin tức giả mạo về sức khỏe, nỗi sợ lây
nhiễm đang làm cho dịch covid-19 trở nên gây chết người hơn.
Họ đang tự giết mình, phải không?
Họ chắc chắn đã KHÔNG nhìn thấy Mạng Lưới Lây Bệnh Vô hình.
Phân biệt đối xử giữa người ốm và người khỏe mạnh là một trong những vấn đề
chính mà Y học phải giải quyết nếu bác sĩ, y tá, nhà khoa học y tế và các nhân viên y
tế khác không muốn thất bại một nửa.
Mặc dù Chính phủ và mọi người dân cùng nhau đối phó với các loại Phân biệt
đối xử, Y học phải chịu trách nhiệm chính để giải quyết mạnh mẽ loại Phân biệt đối
xử đặc biệt.
Tại sao?
 Thứ nhất, loại phân biệt đối xử đặc biệt này có liên quan trực tiếp đến
việc phòng ngừa bệnh, điều trị và chữa bệnh
 Thứ hai, Quy luật 0 Bùng Phát cho thấy rõ rằng: nếu Y Học không
(muốn) tập trung vào giải quyết nạn Phân biệt đối xử với những người
bị nghi nhiễm hoặc bị nhiễm ngay từ đầu, cuộc chiến chống lại các bệnh
dịch hoặc đại dịch sẽ trở nên phức tạp và điều đó sẽ làm tăng tỷ lệ lây
nhiễm và số người chết.
 Xử lý mạnh loại phân biệt đối xử đặc biệt không chỉ là phòng ngừa mà
còn là điều trị.
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Nhiễm hoặc không nhiễm virus, tất cả các bệnh thường làm cho
chúng ta cảm thấy yếu đuối, không được tôn trọng và thậm chí
cảm thấy bị phân biệt đối xử cũng như trầm cảm.
Định kiến/kỳ thị thường khiến các bệnh nhân mắc các bệnh khác
nhau gặp phải trở ngại lớn trong việc điều trị bệnh. Nhiều người
từ chối điều trị vì tránh sự phân biệt đối xử tàn nhẫn.
Vắc-xin đạo đức (Vắc-xin chống Kỳ thị) giúp bệnh nhân (như
những người có ‘H’ và các bệnh nhân ung thư) cảm thấy thoải
mái, không bị căng thẳng. Điều đó sẽ giúp họ tăng cường hệ
thống miễn dịch, sức đề kháng và tăng cường điều trị tốt.

Giáo dục y tế cũng sẽ thất bại một nửa nếu không
giảng dạy hoặc đào tạo các bác sĩ, y tá, chuyên gia và
nhân viên y tế tương lai việc xử lý mạnh loại phân biệt
đối xử đặc biệt đối với người bị bệnh (bị nhiễm bệnh).

Nếu WHO, các cơ quan y tế, Chính phủ, Công ty công nghệ và các tổ chức khác
giờ đây không (hay không muốn) tập trung vào việc xóa bỏ Phân biệt đối xử và tin
tức giả, họ sẽ sớm trở thành một trong những kẻ đó, những kẻ ‘đang giúp’ dịch bùng
phát Covid-19 sớm biến thành một đại dịch tử thương.
Có phải trận dịch Covid-19 này là cơ hội cuối cùng để ‘chữa trị’ họ?
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Chương 5 – Phần 7
NHỮNG TẤM DECAL VƯỢT QUA
VÀ
SAI LẦM CHẾT NGƯỜI THỨ HAI CỦA
Y HỌC CŨNG NHƯ CỦA CÁC CHÍNH PHỦ

Khi một tai ương bỏ qua/phớt lờ ai đó, điều đó có nghĩa là “Sự Vượt qua”
Những Tấm Decal (Đề Can) Vượt Qua là những miếng dán để cảnh báo mọi
người những thảm họa chết chóc như Sóng thần/Lũ lụt/Bão tố và Cháy nhà.

Trước khi bạn và mọi người ngoài kia có thể nhận ra mối quan hệ mật thiết
đó, nếu bạn muốn (lựa chọn của riêng bạn), bạn có thể:
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1. Chọn và in các thiết kế sau hoặc tạo các tấm decal khổ A3 (cho kết quả tốt
nhất), sau đó dán chúng lên các bức tường bên trong và bên ngoài nhà/văn phòng của
bạn nơi mà bạn có thể nhìn thấy chúng dễ dàng.
Khổ A3 có kích thước 29,7 x 42,0cm hoặc 11,69 x 16,53 inches
Bạn có thể sử dụng giấy in ảnh chất lượng cao hoặc để có kết quả tốt
nhất, hãy làm thành đề can khổ A3.
Bạn nên dán một tấm decal bên trong nhà/văn phòng lên tường bên
cạnh cửa chính của bạn. Mọi người thường chạy ra khỏi nhà khi một
thảm họa (như lũ lụt) ập đến. Vị trí đặc biệt này sẽ dễ dàng khiến bạn
chú ý đến tấm decal.
2. Hãy chuẩn bị những thứ cần thiết như phao cứu sinh, áo phao, thang, thực
phẩm đóng hộp…những thứ đã được giải thích cẩn thận trong Chương 4 của ebook
này.
3. Hãy chia sẻ quyển sách này và các giải pháp của tôi với mọi người xung
quanh và nói cho họ biết về những tấm Decal Vượt qua.
Cùng một lúc, vui lòng Nói/cảnh báo họ về sự phân biệt đối xử giữa
những người bị bệnh (bị nhiễm/nghi ngờ nhiễm bệnh) và những người
khỏe mạnh (không bị nhiễm bệnh)
Nếu bạn đang làm việc trong các tổ chức như Chính phủ/công ty/cộng
đồng/v.v…, vui lòng nói cho người dân của bạn biết hoặc cho mọi
người biết về quyển sách ebook này và đặc biệt chương này. Những gì
đang được hiển thị trong tài liệu này có thể cứu họ một ngày nào đó.
4. Khi thời khắc đã điểm, những tấm decal Vượt Qua và những vật cứu hộ sẽ
là ‘vị cứu tinh’ của bạn miễn là bạn tuân theo những điều được chỉ dẫn trong Chương
4 và 5 của tài liệu này.

Làm Thế Nào Để Sử Dụng Các Tấm Đề Can Vượt Qua?
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Để hiểu rõ, xin vui lòng đọc chương 4 sau khi hoàn thành chương này.
Có 2 tình huống chính để sử dụng các đề can Vượt Qua này:
 Tình huống 1: Bạn đã xây dựng Hệ Thống Cứu Mạng Sóng Thần1 bên
trong và ngoài nhà hay văn phòng hoặc tòa nhà của bạn.
 Ví dụ: bạn đã xây nó tại nhà riêng của bạn hoặc tại một ngôi nhà
bạn đang thuê.
 Tình huống 2: Bạn chưa xây dựng hay không thể xây Hệ Thống Cứu
Mạng Sóng Thần bên trong và ngoài nhà hay văn phòng hoặc tòa nhà
của bạn.
 Ví dụ: bạn không thể tạo các lối thoát hiểm khẩn cấp trên mái
nhà vì chủ nhà của bạn không muốn bạn phá vỡ cấu trúc nhà của
họ.
 bạn không thể tạo các lối thoát hiểm khẩn cấp bởi vì Bạn đang
sống trong một căn hộ hoặc làm việc trong một tòa nhà có nhiều
tầng.
Phụ thuộc vào những gì bạn đã chuẩn bị và nơi bạn đang ở hoặc làm việc, hãy
chọn những tấm Đề Can Vượt Qua thích hợp và dán chúng lên tường nơi bạn có thể
nhìn thấy chúng mỗi ngày

Hãy Chọn Và Download Các Tấm Decal Vượt Qua Tại Đây
https://nhacjelong.com/passover-decals

1

Vui lòng Đọc chương 4-phần 2
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Các thiết kế Decal Vượt Qua là những thiết kế đầu tiên và duy nhất; và chỉ được tải tại:

https://khuongdatlong.com/passover-decals
https://nhacjelong.com/passover-decals

Thiết Kế của Decal Vượt Qua
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Ví dụ:
•

Tấm Decal Vượt Qua trên có số 4 => bạn đã chuẩn bị đầy đủ đồ cứu hộ
(phao+áo bơi+thang+búa/rìu+đồ hộp+đồ đạc quan trọng khác => và khi
thảm họa xảy ra bạn có sự an toàn cao nhất.

•

Biểu tượng Thảm Họa cho biết bạn phải thực hiện ngay chỉ dẫn của Decal
khi có Sóng Thần/Lũ lụt/Cháy nhà xảy ra.

•

Nhìn Decal, bạn biết phải leo lên mở cửa thoát hiểm trên mái nhà và mang
theo đồ đạc cứu hộ khi thảm họa bất ngờ ập tới (như Decal Vượt Qua có
ghi rõ)
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Nếu Bạn Đang Sống Hoặc Làm Việc Trong Nhà/ Văn Phòng Hoặc Một Nơi Mà
Bạn Có Thể Làm Các Lối Thoát Khẩn Cấp Thoát Sóng Thần, Hãy Chọn Đề Can
Vượt Qua Thích Hợp Và Tải Xuống
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(HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG)

* Chọn hai đề can khác nhau: một decal cho Bên trong và một cho bên ngoài
ngôi nhà/văn phòng của bạn. Dán chúng lên tường bên trong và bên ngoài nhà/văn
phòng.
Bạn nên dán một tấm decal bên trong nhà/văn phòng lên tường bên cạnh
cửa chính của bạn. Mọi người thường chạy ra khỏi nhà khi một thảm
họa (như cháy nhà) ập đến.
Vị trí đặc biệt này sẽ dễ dàng khiến bạn chú ý đến tấm decal.
Ví dụ, khi cháy nhà đột ngột xảy ra và cửa chính của bạn bị chặn hay
khóa, decal Vượt Qua này sẽ cảnh báo bạn trèo lên và phá nát/mở mái
nhà (mái tôn) của bạn ra và thoát khỏi đám cháy ngay lập tức. Nhiều
người trên khắp thế giới đã chết vì không thể chạy ra khỏi nhà họ.
Bạn nên có một vài tấm đề can bên trong và bên ngoài ngôi nhà và văn
phòng của bạn.
* Chọn các đề can Vượt Qua phù hợp với sự chuẩn bị và điều kiện ngôi nhà/văn
phòng hiện tại của bạn.
1. Chọn 2 Decal mang số 1: nếu bạn chưa xây dựng Lối thoát cứu mạng
sóng thần2 ở trong và ngoài nhà/văn phòng; bạn chỉ chuẩn bị
thang+búa/rìu+phao bơi => vui lòng chọn đề can có số 1.
2. Chọn 2 Decal mang số 2: nếu bạn chưa xây dựng Lối thoát cứu mạng
sóng thần ở trong và ngoài nhà/văn phòng; bạn chuẩn bị nhiều hơn
thang+búa/rìu+phao bơi+áo bơi+đồ hộp+(đồ đạc quan trọng
khác)=> vui lòng chọn đề can có số 2.

2

Vui lòng Đọc chương 4-phần 2
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3. Chọn 2 Decal mang số 3: nếu bạn đã xây dựng Lối thoát cứu mạng
sóng thần ở trong và ngoài nhà/văn phòng; bạn chỉ chuẩn bị
thang+phao bơi => vui lòng chọn đề can có số 3.
4. Chọn 2 Decal mang số 4: nếu bạn đã xây dựng Lối thoát cứu mạng
sóng thần ở trong và ngoài nhà/văn phòng; bạn chuẩn bị nhiều hơn
thang+(búa/rìu)+phao bơi+áo bơi+đồ hộp+(đồ đạc quan trọng
khác)=> vui lòng chọn đề can có số 4.
5. Đề can Vượt Qua (Passover Decal) với mức an toàn cao nhất (số 5)
hiện chưa có.

Ghi chú quan trọng:
Hãy in khổ A3 màu sắc đúng như thiết kế. Đừng in trắng đen vì mất tác
dụng cảnh báo.
Con số biểu tượng An Toàn càng cao, bạn càng an toàn.
Số 4 là sự chuẩn bị tốt nhất để thoát những thảm họa hiện nay.
In chúng và dán lên tường nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chúng.
Khi những thảm họa như sóng thần/bão tố (gây lụt)/lũ lụt hoặc cháy
nhà xảy ra đột ngột (bạn không thể sơ tán kịp), những Đề Can Vượt
Qua này sẽ cảnh báo bạn ngay lập tức và bạn sẽ biết phải làm gì.

Hãy Chọn Và Download Các Tấm Decal Vượt Qua Tại Đây
https://nhacjelong.com/passover-decals
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Nếu Bạn Đang Sống Hoặc Làm Việc Trong Một Chung Cư/Tòa Nhà Có Nhiều
Tầng Nơi Mà Bạn Không Thể Làm Các Lối Thoát Sóng Thần Khẩn Cấp, Hãy
Chọn Các Đề Can Vượt Qua Thích Hợp Và Tải Chúng Xuống

(HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG)

* Chọn các đề can thích hợp. Dán chúng trên tường bên trong và bên ngoài
phòng của bạn ở Chung cư/Tòa nhà nhiều tầng.

368

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

Bạn nên dán một tấm decal bên trong phòng/văn phòng lên tường bên
cạnh cửa chính của bạn. Mọi người thường chạy ra khỏi nhà khi một
thảm họa (như sóng thần/cháy nhà) ập đến.
* Chọn các Đề Can Vượt qua phù hợp với sự chuẩn bị hiện tại của bạn.
 Chọn một hoặc nhiều Đề can mang số 2: khi bạn chỉ chuẩn bị phao
cứu sinh => vui lòng chọn đề can có số 2.
 Chọn một hoặc nhiều Đề can mang số 3: khi bạn đã chuẩn bị nhiều
hơn phao cứu sinh + áo phao + thực phẩm đóng hộp + (đồ đạc quan
trọng khác) => vui lòng chọn đề can có số 3.
 Các Đề can Vượt qua mang số 1-4-5 không có sẵn.
Lưu ý quan trọng:
Hãy in khổ A3 màu sắc đúng như thiết kế. Đừng in trắng đen vì mất
tác dụng cảnh báo.
Con số biểu tượng An Toàn càng cao, bạn càng an toàn.
Decal Vợt Qua mang số 3 cho biết bạn có sự chuẩn bị tốt nhất để thoát
những thảm họa.
In chúng và dán lên tường nơi bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chúng.
Khi những thảm họa như sóng thần/bão tố (gây lụt)/lũ lụt xảy ra đột
ngột (bạn không thể sơ tán kịp), những Đề Can Vượt Qua này sẽ cảnh
báo bạn ngay lập tức và bạn sẽ biết phải làm gì.
Những Decal Vượt Qua dành cho chung cư/tòa nhà nhiều tầng
KHÔNG dành cho các trường hợp Cháy Nhà
Hãy cẩn thận và linh hoạt khi quyết định nhảy xuống nước.

Hãy Chọn Và Download Các Tấm Decal Vượt Qua Tại Đây
https://nhacjelong.com/passover-decals
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Sai Lầm Thứ Hai Chết Người Nhất Của Y Học Cũng Như Của Các Chính Phủ
Vào cuối tháng 2 năm 2020, WHO và Chính phủ đang làm gì để giải quyết
một đại dịch Covid-19 tiềm tàng?
Mặc dù họ đã có hướng dẫn chính thức để đối phó với sự kỳ thị và phân biệt
đối xử, nhưng họ vẫn KHÔNG tập trung vào việc giải quyết Phân biệt đối xử (đặc
biệt là loại phân biệt chống lại người bị nhiễm bệnh).
Nói tóm lại, kể từ khi bệnh do coronavirus gây ra nổi lên vào cuối tháng 12
năm 2019, không một ai tập trung giải quyết một trong những lý do chủ chốt đã
khiến bệnh dịch càng ngày càng trở nên chết chóc!
Từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 2 năm 2020, tôi (và người dân Việt Nam) nhận
được tất cả các thông báo chính thức từ Bộ Y tế Việt Nam qua tin nhắn điện thoại di
động.
Tất cả tin nhắn gửi tới người Việt Nam tập trung vào việc làm cách nào mọi
người tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm coronavirus và phải làm gì trong trận dịch Covid19 bùng phát này.
Những hướng dẫn y tế này đến từ các khuyến nghị mới nhất của WHO và cũng
là những khuyến nghị quan trọng nhất được gửi trong suốt 15 ngày.
Nếu bạn không phải là người Việt Nam, tôi tin rằng bạn cũng nhận được các
khuyến nghị tương tự.
Hãy nhìn vào những tin nhắn sau tôi nhận được từ Bộ Y tế Việt Nam
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Bộ Y tế Việt Nam, WHO và các tổ chức y tế khác trên thế giới đã có những
nỗ lực rất lớn và cao quí để thông báo cho mọi người về các cách tự bảo vệ mình khỏi
chủng coronavirus mới.

Tuy nhiên, không có bất cứ thông tin nào trong tất cả các tin nhắn trên liên
quan trực tiếp đến cuộc chiến chống lại Định kiến/Kỳ thị, Phân biệt chủng tộc chống
người Châu Á và đặc biệt là sự phân biệt đối xử giữa những người bị nhiễm và người
không bị nhiễm bệnh.
Điều đó cho thấy rằng: Thế giới đã không nhận ra sai lầm đầu tiên chết người
nhất của Y học và các Chính Phủ như tôi đã đề cập trước đây
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Có hai câu hỏi quan trọng:
Câu hỏi đầu tiên: Điều gì xảy ra nếu Vắc-xin y tế cho Covid-19 được thực
hiện thành công?
 Sự phân biệt đối xử (Phân biệt chủng tộc chống người châu Á và phân
biệt đối xử với người bị nhiễm bệnh) trên toàn thế giới sẽ tự động biến
mất vì căn bệnh này sẽ không còn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho
sức khỏe của chúng ta nữa?
 Con người sẽ không cần Vắc-xin chống Kỳ thị và Quy luật 0 Bùng
Phát (7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God), phải không?
Câu trả lời sẽ là ‘Phải’, nếu:
1. Dịch Covid-19 là bệnh dịch cuối cùng đối với nhân loại
2. Tất cả các bệnh trên thế giới đều biến mất!
3. Kỳ thị HIV và những kỳ thị đối với bệnh khác không tồn tại.
4. Tất cả các loại Định kiến và Phân biệt đối xử cũng biến mất.
Có những thứ mà vắc-xin y tế và thuốc men không thể ngăn ngừa và chữa trị.
Phân biệt đối xử và định kiến vô nhân đạo là hai trong số đó.

Câu hỏi thứ hai: Nếu một căn bệnh KHÔNG làm lây nhiễm vi trùng, liệu
Quy luật 0 Bùng Phát và Vắc xin Kỳ thị có cần thiết không?
Thứ nhất, các bệnh truyền nhiễm sẽ luôn đe dọa tính mạng của con
người.
Thứ hai, các bệnh lây nhiễm hay không lây nhiễm sẽ khiến bệnh nhân
cảm thấy mặc cảm và khiến họ cảm thấy yếu đuối, không được tôn
trọng hoặc thậm chí bị phân biệt đối xử.
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Thứ ba, vẫn còn các bệnh truyền nhiễm (như HIV và Sốt Lassa hoặc sốt
xuất huyết Lassa) mà mãi đến nay người ta vẫn chưa chế tạo thành công
bất kỳ loại vắc-xin nào cho chúng.
Tệ hơn nữa, bệnh sởi là căn bệnh mà mọi người có thể tiêm vắc-xin để
phòng ngừa, nhưng căn bệnh này với vắc-xin thành công của nó vẫn
đang trở thành dịch bệnh3 hiện nay.
Và như tôi đã giải thích trong phần trước:
o Nhiễm hoặc không nhiễm virus, tất cả các bệnh thường làm cho
chúng ta cảm thấy yếu đuối, không được tôn trọng và thậm chí
cảm thấy bị phân biệt đối xử cũng như trầm cảm.
o Định kiến/kỳ thị thường khiến các bệnh nhân mắc các bệnh khác
nhau gặp phải trở ngại lớn trong việc điều trị bệnh. Nhiều người
từ chối điều trị vì tránh sự phân biệt đối xử tàn nhẫn.
o Vắc-xin đạo đức (Vắc-xin chống Kỳ thị) giúp bệnh nhân (như
những người có ‘H’ và các bệnh nhân ung thư) cảm thấy thoải
mái, không bị căng thẳng. Điều đó sẽ giúp họ tăng cường hệ
thống miễn dịch, sức đề kháng và tăng cường điều trị tốt
Lây nhiễm hay không lây nhiễm, bệnh tật (đặc biệt là bệnh nặng) luôn bị ảnh
hưởng bởi Định kiến và Phân biệt đối xử.
Thậm chí nếu các nhà khoa học y học không thể tìm thấy bất kỳ loại vắc-xin
hiệu quả nào cho bệnh Covid-19 hoặc một căn bệnh điển hình (như HIV/AIDS), vắcxin kỳ thị luôn giúp ngăn ngừa sự truyền nhiễm lớn hơn và gây tử vong hơn bởi Mạng
Lưới Lây Nhiễm.

3

Xem: https://www.ecdc.europa.eu/en/measles
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Mạng Lưới Lây Nhiễm Covid-19

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”, tất cả chúng ta biết điều đó.
Vắc Xin Y Tế Có Vai Trò Không Thể Thay Thế.
Mặc dù các Vắc-xin Y Tế, Quy luật 0 Bùng Phát và Vắc-xin Kỳ Thị rất quan
trọng trong việc đối phó với các bệnh và đại dịch nguy hiểm, Y học vẫn không thể
giải quyết triệt để bệnh Covid-19 và các đại dịch khác nếu không có Quy luật thứ
hai mà tôi đã thấy trong cuộc chiến Covid-19 này.
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Quy luật 0-2 (là sự kết hợp giữa Quy luật 0 Bùng Phát và quy luật thứ hai) sẽ
giúp Y học và Chính phủ kiểm soát và đối phó với các dịch bệnh hiện tại và tương lai
theo cách tốt nhất.
Quy luật 0-2 sẽ mang lại cho chúng ta kết quả tốt nhất trong việc xử lý
mạnh sự lây nhiễm gây thương vong nhất.
Nếu không thực hiện quy luật 0-2 ngay từ đầu, mọi người sẽ phải trả giá
đắt nhất.
Khi áp dụng Quy luật 0-2 cho dịch Covid-19 bùng phát này và các bệnh khác
như HIV, mọi người sẽ thấy hiệu quả rõ rệt của nó.
(Sự truyền nhiễm bệnh Covid-19 vào cuối tháng 2 năm 2020 bây giờ ngày
càng rộng hơn và nhanh hơn là do quy luật thứ hai này. Đây cũng là sai lầm chết
người thứ hai của Y học và Chính phủ trong việc đối phó với bệnh dịch Covid-19)
Tuy nhiên, quy luật thứ hai chỉ được thực hiện khi Quy luật 0 Bùng Phát được
thực hiện trước tiên.
Do đó, hiện tại tôi không thể tiết lộ quy luật thứ hai và quy luật 0-2 là gì.
Trừ khi tất cả các quốc gia đang hứng chịu Covid-19 thực hiện Quy luật 0
Bùng Phát và sử dụng Vắc xin kỳ thị vào thời điểm này, tôi sẽ không hoàn thành phần
còn lại của Quy luật 0-2 .
Hành động càng sớm, kết quả của cuộc chiến chống lại Covid-19 càng nhanh
và tốt.

Thế Giới Đang Thực Hiện Những Gì Tôi Đã Khẳng Định.
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Trước khi kẻ xấu phải trả giá cho những hành động tàn ác của
chúng, sẽ có rất nhiều người tốt và vô tội phải gánh chịu hậu quả
nặng nề từ sự im lặng, bỏ rơi của mọi người. Nó sẽ là cái giá phải
trả nặng hơn mà những người đã biết làm gì và làm thế nào lại không
làm sẽ phải trả.
(Khương Đạt Long)

Tôi đã nhiều lần nói điều đó.
Trong trận dịch Covid-19 này hoặc các đại dịch bệnh khác trong tương lai, ‘kẻ
xấu’ cũng có nghĩa là các tác nhân truyền nhiễm hoặc loài vi trùng.
Tôi đã tạo, cập nhật quyển sách ebook4 này và cung cấp cho mọi người các
giải pháp đã được xác thực từ cuối tháng 12 năm 2015.
Tôi đã cho mọi người thấy những vấn đề nghiêm trọng cũng như các hậu quả
chết người của chúng được đề cập trong toàn bộ ebook này và những lá thư của tôi5.
Nhiều người trong số họ (các Chính phủ, cơ quan y tế, công ty công nghệ, các
nghệ sĩ, những nhà lãnh đạo tôn giáo, các CEO và các cá nhân khác trên thế giới) mà
tôi liên hệ đã nhận được nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm to lớn của mức độ thiệt hại
đang gia tăng.
Phân biệt đối xử, tin tức giả, vượt thoát sóng thần và các thảm họa khác là ba
vấn đề nghiêm trọng mà họ được yêu cầu một cách chân thành hãy lên tiếng và có
những hành động thực tế để giúp xã hội chúng ta chống lại chúng và tránh những
thiệt hại thảm khốc.
4

Tất cả phiên bản của quyển sách này được tải tại đây: https://khuongdatlong.com/download/ebook-

versions.php
Đọc tất cả thư về việc giải quyết tin tức giả tại đây: http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/partingthe-ocean-of-information/1-win-fake-news-disinformation-war.php
5
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Họ đã làm gì và họ đã phản ứng như thế nào?

Covid-19 là câu trả lời rõ ràng và trung thực nhất.
Tại thời điểm này, bệnh dịch chết người này đang nhấn chìm thế giới. Phân
biệt đối xử và tin tức giả mạo hiện là hai trong số những ‘đối tác’ chết chóc nhất của
căn bệnh mới nổi.
Không phải tất cả người trong số họ đều là những người ‘Bị Mù Và Câm Vô
Nhân’

Tuy nhiên, sau những lời giải thích của tôi trong các phần trước và thực tế mà
mọi người đang thấy, nó tự động cho thấy hành động thực sự của họ và câu trả lời.
Trong đợt bùng phát Covid-19 đang lan tràn khắp thế giới và có thể trở thành
đại dịch bi thảm trong tương lai gần, những người ‘Bị Mù Và Câm Vô Nhân’ có thể
trở thành một ‘mắt xích chết người’ trong Mạng Lưới Lây Nhiễm một ngày nào đó.
Đại họa Covid-19 có phải là cơ hội cuối cùng để ‘chữa trị’ họ?
Câu hỏi này sẽ được trả lời bởi chính bản thân họ, tất nhiên!

Bạn có nhớ bức hình này không:
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Lời khẳng định của tôi đã được tải trên trang web (KhuongDatLong.com)
vào tháng 11 năm 2019

Tôi đã khẳng định nó khoảng một tháng trước khi trận dịch coronavirus xuất
hiện vào cuối tháng 12 năm 2019.
Nhiều người trong số họ (các Chính phủ, cơ quan y tế, công ty công nghệ, các
nghệ sĩ, những nhà lãnh đạo tôn giáo, các CEO và các cá nhân khác trên thế giới) đã
biết về nó.
Bây giờ, bạn và họ có thể làm gì cho chính bản thân và cho người khác để
chuẩn bị cho thứ sắp đến không?
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Chương 5 – Phần 8
12 LẦN THẾ GIỚI XẢY RA ĐÚNG NHƯ
NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ KHẲNG ĐỊNH

7 Bằng Chứng Quan Trọng Đầu Tiên Là Những Lời Cảnh Báo Của God.
Các bằng chứng quan trọng tiếp theo là những Sự thật và đặc biệt là những
hậu quả.

Một ‘Hành Trình’ Đặc Biệt Của Tôi
12 bằng chứng tối quan trọng sau đây (các sự kiện trên thế giới) sẽ mang đến
cho bạn những trải nghiệm độc nhất.
Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên xem các bằng chứng video xác thực qua
liên kết sau:
https://khuongdatlong.com/God-7-beauty-commandments.php
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Xem các videos tại:
https://nhacjelong.com/God-7-beauty-commandments-VN.php
384
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CHƯƠNG 5 – PHẦN 9
TÔI SẼ LÀM CHO THẾ GIỚI VÀ ĐẤT NƯỚC BẠN THÀNH CÔNG
TRONG VIỆC NGĂN CHẶN ĐẠI DỊCH COVID-19; CỨU SỐNG SINH
MẠNG VÀ GIẢI CỨU NỀN KINH TẾ

Người Gửi: Khương Đạt Long
Ngày: 26 Tháng 3 Năm 2020
(Bạn đang đọc lá thư thứ 121)

Sự Thực Là: Cả Thế Giới Đang Đi Sai Đường.
Và Đó Là Lý Do Tại Sao Mọi Người Đang Bị Kiểm
Soát Bởi SARS-COV-2; Và Chịu Thiệt Hại Kinh Tế!

Cả Thế Giới Nằm Dưới Sự Kiểm Soát Của Virus SARS-COV-2!
Con người, thông qua đại dịch này, đang tự động cho thấy rằng: Nền khoa
học, công nghệ, trí thông minh tiên tiến nhất của họ KHÔNG giỏi hơn con
siêu vi rút không ‘não'!
Quyền Lực, Tiền Bạc, Học Vấn, 'Trí Tuệ' Bị 'Vỡ Thành Từng Mảnh' Trước
Siêu Vi Vô Hình.

1

Đọc tất cả các thư của tôi về việc giải quyết tin tức giả và Covid-19 tại đây:
https://khuongdatlong.com/win-covid-19-save-the-world
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(Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020) Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu
vượt quá 378.000 và số người chết tăng lên hơn 16.800.
Gần 1,7 tỷ người bị phong tỏa.
Theo Zing.vn: " Gần 1/5 dân số thế giới2 từ ngày 23/3 đã được chính phủ các
nước yêu cầu không ra khỏi nhà. Châu Âu và nước Mỹ khởi đầu hai tuần then chốt
trong cuộc chiến với virus corona."
"Sau một tuần đầy biến động, chỉ số Dow Jones đã kết thúc dưới 20.000 vào
thứ Sáu, giảm hơn 900 điểm kể từ khi đóng cửa vào Thứ Năm. Chỉ số Dow lần đầu
giảm xuống dưới 20.000 vào thứ Tư, xóa sổ gần như tất cả các mức tăng trưởng3 có
được trong suốt nhiệm kỳ của tổng thống Trump.

Đây chỉ là sự khởi đầu.

2
3

Source: https://news.zing.vn/ca-nhiem-toan-cau-vuot-370000-gan-1-7-ty-dan-bi-phong-toa-post1063442.html
Source: https://www.marketplace.org/2020/03/20/how-the-markets-are-reacting-to-covid-19/
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Theo Wiki:
{Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 20204 là sự sụp đổ của thị trường
chứng khoán toàn cầu bắt đầu vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Vào ngày 12 tháng 2,
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones , NASDAQ Composite và S & P 500 Index
đều kết thúc ở mức cao kỷ lục (trong khi NASDAQ và S & P 500 đạt mức cao kỷ lục
tiếp theo vào ngày 19 tháng 2). Từ ngày 24 đến 28 tháng 2, thị trường chứng khoán
trên toàn thế giới đã báo cáo sự sụt giảm lớn nhất trong một tuần kể từ cuộc khủng
hoảng tài chính 2008 , do đó bước vào một sự điều chỉnh. Thị trường toàn cầu vào
đầu tháng 3 trở nên cực kỳ biến động, với sự dao động lớn xảy ra trong thị trường
toàn cầu. Vào ngày 9 tháng 3, hầu hết các thị trường toàn cầu đã báo cáo các cơn co
thắt nghiêm trọng, chủ yếu là để đối phó với đại dịch coronavirus 2019 và cuộc chiến
giá dầu giữa Nga và các nước OPEC do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Điều này trở nên phổ
biến được gọi là Thứ Hai Đen (Black Monday), và tại thời điểm đó là mức giảm tồi
tệ nhất kể từ Cuộc Đại Suy thoái năm 2008.
Ba ngày sau Thứ Hai Đen tôi có một sự sụt giảm khác, Thứ Năm Đen, nơi
chứng khoán trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ đã giảm hơn 9%. Phố Wall đã trải qua
sự sụt giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ Thứ Hai Đen năm 1987 và FTSE
MIB của Borsa Italiana đã giảm gần 17%, trở thành thị trường bị ảnh hưởng nặng nề
nhất trong Thứ Năm Đen. Mặc dù có một cuộc biểu tình tạm thời vào ngày 13 tháng
3 (với các thị trường đăng ngày tốt nhất kể từ năm 2008), cả ba chỉ số Phố Wall đều
giảm hơn 12% khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 16 tháng 3. Ít nhất một chỉ số
thị trường chứng khoán chuẩn trong tất cả các quốc gia G7 và 14 trong số các nước
G20 đã được tuyên bố là ở thị trường gấu.

4

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_stock_market_crash
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Tính đến tháng 3 năm 2020 , chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến sự suy giảm
ít nhất 25% trong sự kiện này và 30% ở hầu hết các quốc gia G20. Goldman Sachs
đã cảnh báo rằng GDP của Mỹ sẽ giảm 29% vào cuối quý 2 năm 2020 và tỷ lệ thất
nghiệp có thể tăng vọt lên ít nhất 9%. Thủ tướng Úc Scott Morrison đã gọi cuộc khủng
hoảng kinh tế sắp xảy ra là 'giống như cuộc Đại khủng hoảng'.}

Chiến Thắng Giả Tạo
Trung Quốc đang ảo tưởng về thành công trong việc ngăn chặn
đại dịch Covid-19.
Đơn giản là, nếu dịch bùng phát đợt thứ hai thì sao? Họ sẽ tiếp
tục phong tỏa nữa, phải không?
Chưa hết, hậu quả của việc phong tỏa liên tiếp là gì nếu đại dịch
Covid-19 kéo dài?
Hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ mất việc.
"Gần 25 triệu việc làm có thể bị mất trên toàn thế giới do COVID-19, ILO
nói". "Cuộc khủng hoảng5 kinh tế và việc làm do đại dịch COVID-19 tạo ra có thể
làm tăng tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu lên gần 25 triệu, theo đánh giá mới của Tổ chức
Lao động Quốc tế (ILO)."
Ilo.org nói thêm: "Giảm lượng việc làm cũng đồng nghĩa với việc người lao
động bị mất thu nhập lớn. Nghiên cứu ước tính số mất mát khoảng từ 860 tỷ đến 3,4
nghìn tỷ USD vào cuối năm 2020. Điều này sẽ khiến giảm việc tiêu dùng hàng hóa
và dịch vụ, quay lại ảnh hưởng đến triển vọng của các doanh nghiệp và nền kinh tế."
5

Source: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm
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Một tính toán khác, "COVID-19 CÓ THỂ KHIẾN MỸ MẤT $7 TRILLION
(7 NGHÌN TỶ ĐÔ), GÂY RA MẤT VIỆC LÀM NGHIÊM TRỌNG NHẤT6 KỂ TỪ
THỜI SUY THOÁI, CÁC GIÁO SƯ ƯỚC TÍNH", tờ Newsweek nói. Họ nói thêm,
“Không có các bước mạnh mẽ, CDC ước tính COVID-19 sẽ lây nhiễm cho 70 đến
150 triệu người Mỹ trong vài tháng tới, trong đó 80% sẽ bị bệnh" Michael Hicks,
giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và doanh nghiệp và là giáo sư kinh tế tại Đại
học Kinh doanh Miller tại Đại học Ball State, đã nói với trang Newsweek: "Trong số
những người bị bệnh, 5% sẽ phải nhập viện và 1,2% sẽ chết. Điều này sẽ đội chi phí
kinh tế lên rất lớn.}
Các doanh nghiệp sẽ khốn đốn và thị trường tài chính trên thế giới sẽ rơi tự do
(ví dụ thị trường chứng khoán sẽ chịu những cú sốc giảm tồi tệ nhất)
Rất nhiều người sẽ chết vì cuộc sống khốn khổ TRƯỚC KHI con virus chết
người tấn công họ.

Tôi Sẽ Giúp Bạn Và Đất Nước Của Bạn Vượt Qua Đại Dịch
Covid-19 Sớm

6

Source: http://newsweek.com/covid-19-could-cost-us-7-trillion-cause-worst-job-losses-since-depressionprofessor-estimates-1493673
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Tôi là người đã tìm ra Quy
luật Không Bùng Phát (Rule
Zero Outbreak)
Việt Nam, Mỹ và các nước
khác đang phải trả giá nặng hơn
vì bỏ qua quy luật này và họ
hiện đang gồng mình chống lại
Sars-Cov-2.
Sau khi tìm ra hai quy luật quan trọng
giúp ngăn chặn đại dịch ngay từ đầu, tôi đã biết

Tất cả các quốc gia trên

cách làm cho tất cả các quốc gia vượt qua đại

thế giới đã không nhận ra quy

dịch Covid-19

luật quan trọng này và bây giờ
căn bệnh này trở thành một đại
dịch chết người.

Hôm nay, tôi sẽ làm cho thế giới (bao gồm cả bạn và đất nước của bạn) thắng
được Covid-19 và tránh tổn thất kinh tế và khủng hoảng tài chính trong tương lai
gần.
Mặc dù thế giới hiện không đảm bảo rằng họ có thể chế tạo được vắc-xin y tế
thành công, nhưng giải pháp của tôi chắc chắn sẽ khiến mọi người không còn sợ virus
Sars-Cov-2!
Khi mọi người KHÔNG sợ virus, thế giới sẽ lấy lại những điều tốt đẹp.
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Mạng sống con người sẽ được cứu. Nền kinh tế sẽ ngừng giảm do đại dịch
này.

Tôi Sẽ:

Giúp bạn và đất nước của bạn vượt qua đại dịch Covid-19 bằng cách ngăn
chặn ngay lập tức sự lây lan của Sars-cov-2.
Ngăn chặn tổn thất kinh tế (khủng hoảng tài chính) do Covid-19
Giúp chính phủ và người dân khôi phục hoạt động kinh tế.
Làm cho các nền tảng xã hội giải quyết nạn tin tức giả.
Cứu hàng triệu công việc có thể bị mất do Sars-Cov-2.
Giải quyết nạn phân biệt đối xử.

Làm Thế Nào Để Thực Hiện Lời Đề Nghị Của Tôi?
Tôi sẽ giúp bạn, người dân và đất nước của bạn KHI cả 2 điều sau đây được
thỏa mãn:
1. Các nền tảng xã hội lớn nhất như Facebook, Google, Twitter,
Youtube, Weibo sẽ có tôi để giải quyết tin tức giả trên nền tảng của
họ một cách tự nguyện HOẶC các Chính phủ sẽ buộc các trang web xã
hội này thực hiện đề xuất sau đây của tôi (đọc tại đây7)
2. Tất cả các quốc gia sẽ vượt qua được đại dịch Covid-19 (do giải pháp
của tôi) sẽ phải ký một cam kết pháp lý (giữa họ và tôi) rằng: 7 Điều

7

Read more: https://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/parting-the-ocean-of-information/1-win-fake-newswar.php
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Răn Sắc Đẹp Của God sẽ phải được tuân thủ và áp dụng ở các quốc
gia của họ trong 2000 năm HOẶC mỗi quốc gia sẽ trả cho tôi 5% GDP
của quốc gia đó (dựa trên số liệu GDP cao nhất).

Hãy Liên Lạc Với Tôi Khi Bạn Và Đất Nước Của Bạn Thực Hiện
Lời Đề Nghị Của Tôi
Trân Trọng,
Khương Đạt Long
Mobile Phone: (84) 0921826100
Email: kdlongsolutions@gmail.com
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CHƯƠNG 6

Cách Tốt Nhất
Để Nhìn Thấy Sự Thật
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LỜI THÁCH THỨC CHO CÁC THIÊN TÀI

Chúc mừng bạn đã đọc đến chương thú vị này vì ít nhiều bạn đã nắm được
các giải pháp quan trọng giúp cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời, hạnh phúc.
Thách thức sẽ trở thành ‘Thách thức’ nếu chính bản thân việc đó làm cho
chúng ta nhìn ra những sự thật và các sức mạnh vĩ đại điều mà sẽ làm cho cuộc
sống của chúng ta cực kỳ hạnh phúc và có ý nghĩa.
Trên thực tế, khi tôi viết những dòng này (tháng 11 năm 2019), các sự kiện
trên thế giới và lịch sử con người đã tự động nhiều lần chứng minh những lời nói và
lời khẳng định của tôi là đúng đắn.
Các giải pháp trong ebook này phải là Sự chân thật vì chỉ có Sự thật mới giải
quyết được vấn đề thành công.
Nếu sự giả dối được sử dụng để giải quyết các vấn đề, nó thật ra chỉ là một
sự che giấu mà điều đó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng hơn.
Đầu tiên, bạn cần biết ai là một Thiên Tài Sắc Đẹp.

Một Thiên Tài Sắc Đẹp
Có nhiều thiên tài trong nhiều lĩnh vực trên thế giới, nhưng chưa từng có một
thiên tài trong lĩnh vực sắc đẹp con người.
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Hình 1.1. Leonardo da Vinci1

Hình 1.2. Wolfgangus Theophilus Mozart2

Một thiên tài sắc đẹp là một thiên tài trong lĩnh vực Sắc đẹp con người,
người có thể làm cho ai đó trở thành Người đàn ông đẹp nhất hoặc Người phụ nữ
đẹp nhất thế giới theo cách cao quý.

1

Một thiên tài người Ý tinh thông các lĩnh vực bao gồm phát minh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc,
khoa học, âm nhạc, toán học, kỹ thuật, văn học, giải phẫu, địa chất, thiên văn học, thực vật học,
viết, lịch sử và bản đồ học (wiki)
2 Một nhà soạn nhạc tài ba và có ảnh hưởng của thời kỳ Cổ điển (wiki)
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Anh ấy/cô ấy có thể chấp nhận lời thách thức của tôi và đưa ra các giải pháp
hoàn toàn khác để giải quyết các vấn đề sắc đẹp nghiêm trọng nhất, giải quyết vấn
đề phân biệt đối xử và làm cho mọi người đạt đến Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp Con
Người.

Người Thách Thức Một Thiên Tài Sắc Đẹp Và Một Thiên Tài Không Có Khả
Năng Nhìn Thấy Sự Tồn Tại Của God
(Tôi dành cho họ sự tôn trọng cao, đặc biệt là thiên tài sắc đẹp.)
Tôi là người đưa ra lời thách thức cho một Thiên tài sắc đẹp, người có thể
chấp nhận thử thách của tôi, đưa ra một giải pháp hoàn toàn khác và biến nó thành
sự thật. Người đó có thể là bạn?
Albert Einstein được coi là một thiên tài trong lĩnh vực vật lý. Nhưng tại sao
tôi lại thách thức ông ấy trong khi ông không còn ở đây nữa, trong cuộc sống này?
Tại sao tôi không đưa thách thức cho người khác?
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Hình 1.5. Albert Einstein3

Chính vì "bức thư về God" của Einstein gửi Eric B. Gutkind vào ngày
3/1/1954!

Hình 1.6. “Bức thư về God” Einstein gửi Eric B. Gutkind

3

Là một nhà vật lý lý thuyết sinh ra ở Đức. Ông đã phát triển lý thuyết tương đối tổng quát, một
trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (bên cạnh cơ học lượng tử. Công trình của Einstein cũng được
biết đến với ảnh hưởng của nó đối với triết học khoa học. Einstein được biết đến nhiều nhất trong
văn hóa phổ biến cho công thức tương đương năng lượng-khối lượng E = mc2 (Wiki)
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Bức thư này đã được công bố rộng rãi trên toàn thế giới và mọi người biết nó
rất rõ. Ông nói trong bức thư này như sau:
“Từ Chúa đối với tôi không gì khác hơn là biểu hiện và sản phẩm của sự
yếu đuối của con người.”
“…Đối với tôi, tôn giáo Do Thái giống như tất cả các tôn giáo khác là một
sự hiện thân của những mê tín ấu trĩ nhất”
Hãy nhớ rằng bức thư này được viết một năm trước khi ông qua đời năm
1955 và sau cả một đời ông học hỏi và suy nghĩ. Do đó, mọi người biết rằng đó là
những lời cuối cùng của Einstein về God.
Bạn, hãy tiếp tục đọc cuốn sách này và cuối cùng, tôi chắc chắn bạn sẽ hiểu
tại sao tôi lại thách thức ông ấy và thách thức những gì. Chúng ta giả sử bây giờ ông
Einstein còn sống.
Làm thế nào mà Albert Einstein có thể đưa ra câu trả lời của mình cho lời
thách đố này (trong khi ông không còn ở đây nữa)?
Thực tế. Sự thật. Tất nhiên.
Chúng ta sẽ thấy câu trả lời của ông thông qua thực tế.
Thực ra, sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có thể biết câu trả lời của
ông ấy. Tôi tin vậy.
Các giải pháp của tôi đang tiết lộ cho bạn cũng sẽ được nhìn thấy/được
chứng minh qua thực tế, sự thật của cuộc sống con người.
Đừng quên rằng khi viết những dòng này vào tháng 11 năm 2019 (sau gần 4
năm kể từ khi quyển sách này được viết vào tháng 12 năm 2015) những lời nói và
những lời khẳng định của tôi đã liên tục được chứng minh là đúng đắn, chân thực
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qua hàng loạt các sự kiện có thật diễn ra trên thế giới và chính thế giới đã để bạn và
mọi người nhìn thấy sự thực trong những giải pháp của tôi ít nhất bảy lần4.
Bạn và bất cứ ai cũng có thể áp dụng các giải pháp của tôi trong cuộc sống
và xem câu trả lời của chúng. Tuy nhiên, sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ biết bạn
sẽ cần một điều tối quan trọng để áp dụng chúng vào cuộc sống của mình.
Hàng tỷ người trên khắp thế giới (nhiều người trong số họ là các nhà khoa
học, chủ tịch, nghệ sĩ, tỷ phú, thậm chí là các thiên tài trong nhiều lĩnh vực, v.v…là
những người theo đạo Tin Lành/Công giáo hoặc những người thuộc nhiều tôn giáo
khác nhau) đã và sẽ vui Giáng sinh cùng gia đình, bạn bè trong sự phấn khích, niềm
vui và niềm hạnh phúc của họ.
Nếu hàng tỷ người và các tôn giáo bị gọi hay được coi là “yếu đuối”, “những
mê tín ấu trĩ nhất”, thì thiên tài này sẽ bị gọi là gì với lời khẳng định sau của ông:
“Giáng sinh là lễ hội hòa bình…
Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta tất cả mọi người đều khao khát hòa bình”
-Albert EisteinÔng ta không có khả năng nhìn thấy sự tồn tại của God. Tuy nhiên, những lời
nói trên của ông lại vô tình cho thấy sự tồn tại của God. Bạn có để ý không?
Một người (nam/nữ) tin tưởng vào vẻ đẹp và tài năng của chính mình, nhìn
chính họ và những người khác bằng con mắt nhân văn, theo đuổi sự thật cả bên
trong lẫn bên ngoài và yêu Thượng Đế để anh ấy/cô ấy trở nên xinh đẹp lẫn tài năng
tuyệt vời và sống một cuộc đời mạnh mẽ, giàu có, khỏe mạnh, xinh đẹp và hạnh
phúc lại là một kẻ yếu đuối (như Albert Einstein nói), phải không?

4

Vui lòng đọc lại chương 1
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Nếu điều này là sự thật, thì nó thực sự là điều nực cười nhất trên đời!;
Ngược lại, anh ấy hay cô ấy là con người tràn đầy nghị lực và không thể nào không
trông quá tài năng và đẹp. Đó phải là một con người tin cậy, yêu mến và tôn thờ
God.

Thử Thách Của Tôi Dành Cho Các Thiên Tài
Bạn có thể làm cho bản thân và mọi người giải quyết các vấn đề sắc đẹp
nghiêm trọng nhất, đối phó với nạn phân biệt đối xử, chạm đến đỉnh cao nhất của tài
năng và sắc đẹp con người mà không cần đến Chân Lý Sắc Đẹp-Tài Năng-Cội
Nguồn của God (được gọi là 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God) sau đây không?

I. Tin Tưởng Vào Vẻ Đẹp Và Tài Năng Của Riêng Bạn. Hãy
Chịu Trách Nhiệm 100% (Cho Các Quyết Định) Về Tài
Năng Và Sắc Đẹp Của Mình.
II. Vượt Qua Tất Cả Những Cảm Giác Xấu Về Sắc Đẹp Và Tài
Năng Của Bạn Và Hãy Thay Đổi Liên Tục Cho Đến Khi
Bạn Cảm Thấy Cực Kỳ Đẹp Và Tài Năng. Không Bao Giờ
Chấp Nhận Sự Xấu Xí Và Bất Tài.
III. Tách Biệt Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Dù Sức Khỏe Của Bạn
Thế Nào, Bạn Luôn Đẹp. Hãy Chăm Sóc Sức Khỏe Vô Giá
Của Bạn Một Cách Cẩn Thận.
IV. Theo Đuổi Sự Thật Cả Bên Trong Lẫn Bên Ngoài.
V. Làm Cho Sắc Đẹp Và Tài Năng Gia Tăng Giá Trị Con
Người Bạn.
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VI. Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt
Nhân Văn’ Để Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác
VII.

HÃY SỬ DỤNG CHÂN LÝ SẮC ĐẸP-TÀI

NĂNG-CỘI NGUỒN CỦA GOD ĐỂ SỐNG.

Bây giờ, bạn có thể biết câu trả lời của Albert Einstein không?
Tôi thách thức một thiên tài sắc đẹp và thiên tài Albert Einstein bằng cách
“có một không hai” của riêng họ mà có thể làm được điều đó lại không cần Những
Chân Lý Vĩ Đại Nhất Của God ngay cả khi họ sử dụng mỹ phẩm, trang điểm, phẫu
thuật tạo hình/thẩm mỹ, sử dụng photoshop hoặc bất kỳ công nghệ làm đẹp hiện đại
nhất nào.

* Thách Thức Của Tôi Cho Một Thiên Tài Sắc Đẹp:
Bạn Sẽ Được Coi Là Một Thiên Tài Khi Bạn Có Thể Làm Những Việc Sau
Đây Mà Không Cần Có Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng Và Cội Nguồn của God:
 Giải Quyết Những Vấn Đề Sắc Đẹp Và Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên
Màu Da/Chủng Tộc/Giới Tính/v.v…
 Làm Cho Ai Đó Trở Thành Người Đàn Ông Đẹp Nhất Hoặc Người
Phụ Nữ Đẹp Nhất Thế Giới
 Làm Cho Mọi Người Chạm Đến Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp và Tài
Năng Con Người.

* Thách Thức Của Tôi Dành Cho Thiên Tài Albert Einstein:
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Ông Albert Einstein nói, “Từ Chúa đối với tôi không gì khác hơn là biểu hiện
và sản phẩm của sự yếu đuối của con người.”
Chúng ta biết rõ bất cứ ai có thể chạm đến đỉnh cao nhất của vẻ đẹp, tài năng
con người không chỉ là con hay người của God, và 7 điều răn mới của God (7 Điều
Răn Sắc Đẹp Của God) trước hết dành cho con người.
Tuy nhiên, chỉ có những đứa con thực sự của God mới có một sức mạnh đặc
biệt giúp chúng chạm đến cái đỉnh cao quý đó một cách dễ dàng hơn và nhanh hơn.
[Bởi vì Albert Einstein không còn sống, giả sử rằng ông ấy còn sống như tôi
đã nói từ ban đầu]
Tôi thách thức ông ta rằng ông ta có thể tìm ra được một con người trong thế
giới này hoặc chính ông ta có thể giải quyết các vấn đề sắc đẹp nhức nhối nhất và
nạn phân biệt đối xử vô nhân mà không cần đến Những Chân Lý Vĩ Đại Nhất Của
God ngay cả khi ông ta sử dụng bất kỳ loại công nghệ (khoa học) tiên tiến nhất nào!

Đừng quên chính Albert Eistein là nạn nhân của chủ nghĩa
dân tộc và chủ nghĩa bài Do Thái (nationalism and anti-Semitism)
khiến ông đã “trốn chạy khỏi nước Đức quê hương mình vì điều
tốt”1
(Khương Đạt Long)
1

: (nguồn: https://apnews.com/bfa505c1832144859b2a199388173ea6)

Tôi cũng thách thức ông ta rằng ông ta có thể tìm ra được một Thiên tài
THẬT SỰ (không phải giả mạo) trong thế giới này hoặc chính ông ta có thể cho
thấy rằng: một Thiên tài Thật không cần đến những điều rất quan trọng có trong 7
Điều Răn Sắc Đẹp Của God, đặc biệt là điều này:
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“Hãy Hủy Diệt ‘Con Mắt Định Kiến’ Và Sử Dụng “Đôi Mắt Nhân Văn’ Để
Nhìn Bản Thân Và Những Người Khác”

Nếu ai đó và ông Albert có thể làm điều ngược lại, "sắc đẹp và tài năng bên
ngoài phụ thuộc vào cái bên ngoài"5 và "nhìn bản thân và mọi người bằng con mắt
định kiến", tôi thách thức họ có thể trở thành một con người đẹp ở bên trong lẫn bên
ngoài, đặc biệt là ở bên ngoài và giữ vẻ đẹp của họ tồn tại mãi mãi. Do đó,
Tôi Thách Thức Rằng Ông Einstein Có Thể Làm Những Việc Sau Đây MÀ
KHÔNG CÓ Chân Lý Sắc Đẹp, Tài Năng Và Cội Nguồn của God:
 Giải Quyết Những Vấn Đề Sắc Đẹp, Tài Năng Và Phân Biệt Đối Xử
Dựa Trên Màu Da/Chủng Tộc/Giới Tính/v.v…
 Làm Cho Mọi Người Chạm Đến Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp Con
Người và Giúp Cho Ai Đó Trở Thành Người Đàn Ông Đẹp Nhất
Hoặc Người Phụ Nữ Đẹp Nhất Thế Giới
 Làm Cho Mọi Người Chạm Đến Đỉnh Cao Nhất Của Tài Năng Con
Người và Khiến Cho Ai Đó Chạm Tới Tầm Mức Của Một Thiên Tài
THẬT SỰ

5

Xem video “Nothing V/S Everything - World Beauty Challenge” trên https://khuongdatlong.com/
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KẾT LUẬN
God và khoa học có một mối quan hệ mật thiết. Chúng ta không nên nghĩ tôn
giáo chống lại khoa học và ngược lại.
Bao nhiêu nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên, tỷ phú, doanh nhân, nghệ sĩ, thậm
chí là những thiên tài, v.v…trên thế giới này là những người yêu Thượng Đế của họ
mà bạn có thể đếm? Trên thực tế, God đã nuôi dưỡng nhiều nhà khoa học tài năng và
những người khác trên thế giới này và Các Đấng Tối Cao ấy đã và đang khiến họ
giúp cuộc sống của con người trở nên tốt hơn.
Bạn có nhớ Mẹ Teresa1 và sự cống hiến tuyệt vời của bà cho thế giới của công
việc thiện nguyện không?
Bạn đã bao giờ nghe nói về Cái Chết Đen hay Bệnh Dịch Hạch Đen “là một
trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử loài người”2? Vladimir Havkin3,
một nhà vi khuẩn học người Do Thái của Đế chế Nga, “là nhà vi trùng học đầu tiên
đã phát triển và sử dụng vắc-xin chống lại bệnh tả và bệnh dịch hạch”. Ông là một
nhà khoa học vĩ đại và là một người đàn ông sùng tín đạo sâu sắc.
Họ chỉ đơn thuần là những tấm gương sáng.
Đôi khi, điều đó xảy ra âm thầm đến mức bạn không thể nhìn thấy hoặc nhận
biết về nó.
Tại sao chúng ta lại không yêu God và làm khoa học với tinh thần của God
“khoa học dành cho những điều nhân văn”?

1

Năm 2003, bà được phong chân phước là "Chân phước Teresa xứ Calcutta". Bà là người nhận
được nhiều danh hiệu, trong đó có giải Nobel Hòa bình năm 1979.
2 Nguồn: http://www.oddee.com/item_90608.aspx
3 Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Haffkine
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Chúng ta không thể kết luận và nói rằng tất cả mọi thứ của tôn giáo đều là
“những mê tín ấu trĩ nhất”. Bạn nghĩ gì về vai trò của Mười Điều Răn mà Thiên Chúa
đã trao cho Moses trên núi Sinai được xem là các nguyên tắc hành vi đạo đức dành
cho cả nhân loại? Bạn nghĩ sao về cuộc sống con người chúng ta nếu không có hành
xử đạo đức? Liệu Khoa học có thể có và đóng một vai trò quan trọng như thế trong
cuộc sống của hầu hết mọi người trên toàn thế giới như Tôn giáo không?
Chúng ta biết là có thể có những quan niệm sai lầm, định kiến về cả khoa học
và tôn giáo. Những quan niệm sai lầm, định kiến trong khoa học cần được bãi bỏ.
Tương tự đối với tôn giáo. Miễn là chúng ta trở nên hạnh phúc và nhân đạo hơn.
Có một mối quan hệ quan trọng giữa Sắc đẹp (đặc biệt là vẻ đẹp bên ngoài) và
kiến thức khoa học về cơ thể con người. Mọi người nên khám phá cơ thể của chính
họ. Điều đó hoàn toàn giúp chúng ta trở nên xinh đẹp một cách khỏe mạnh và trở nên
thoải mái và tự tin nhất.
Sắc đẹp và sức khỏe có một mối quan hệ mật thiết, lẽ tất nhiên. Hãy chăm sóc
sức khỏe vô giá của chúng ta bằng các khoa học về sức khỏe4 và Làm Theo, Áp Dụng
7 Điều răn sắc đẹp của God để trở nên xinh đẹp, tài năng, hạnh phúc.
Sức Khỏe cũng giúp bạn có năng lượng để nỗ lực khai thác tâm trí và khả năng
thiên phú của riêng bạn. Không ai có thể đạt tới đỉnh cao của tài năng con người mà
không cần lao động!
Tuy nhiên chỉ những ai có “Đôi Mắt Nhân Văn” và hủy diệt được “con mắt
định kiến” để không phụ thuộc vào cái bên ngoài mới có thể chạm tới tầm mức Thiên

Hãy đọc cuốn sách “Health is Gold, Beauty is Diamond!?” của tôi. Tải nó tại:
https://khuongdatlong.com/Gods-Power-Health-Gold-Beauty-Diamond-Khuong-Dat-Long.pdf
4
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tài Thực Sự và Chạm Tới Đỉnh Cao Nhất Của Sắc Đẹp và Tài Năng Của Con Người.
Đỉnh cao quý này luôn chờ đợi bạn bất kể bạn có là con của God hay không.
Tuy nhiên, khi bạn chạm được tới nó rồi, bạn sẽ phải Phục Vụ.
Điều này chỉ có riêng bạn mới khám phá được…
Hãy nhớ rằng, không có sự phân biệt đối xử giữa chúng ta miễn là chúng ta
chiến đấu chống lại những định kiến và xóa bỏ những điều xấu xa. Nếu có một sự
phân biệt đối xử giữa chúng ta, đó là: Thiện hay ác, người tốt hay kẻ xấu.
Vấn đề là: bạn sẽ chọn con đường nào và cuối cùng bạn muốn trở thành ai?
Không có sự phân biệt đối xử giữa chúng ta miễn là chúng ta chiến đấu
chống lại những định kiến và xóa bỏ những điều xấu xa. Nếu có một sự phân
biệt đối xử giữa chúng ta, đó là: Thiện hay ác, người tốt hay kẻ xấu. Vấn đề
là: bạn sẽ chọn con đường nào và cuối cùng bạn muốn trở thành ai?
Không ai có thể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng nhất về sắc đẹp và sự phân
biệt đối xử nếu sống KHÔNG CÓ 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God! Không một quốc
gia nào trên thế giới này có thể giải quyết các vấn đề phân biệt đối xử đến tận gốc rễ,
hay giữ gìn và bảo vệ CHIẾN THẮNG của họ nếu quốc gia đó và người dân không
tuân theo và thực hiện Giải pháp đó!
Đại dịch như Covid-19 và HIV cần loại Vắc-xin đặc biệt lần đầu tiên được tạo:
Vắc Xin Kỳ Thị. Cùng với Quy luật 0 Bùng Phát mà God đã chỉ cho tôi thấy trong
đại dịch Covid-19 này, loại vắc xin đạo đức này sẽ giúp Y học và Chính Phủ kiểm
soát và ngăn chặn sự lây lan ngay từ đầu để giảm thiểu số người nhiễm và số thương
vong.
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Và tất nhiên, trong những thảm họa lớn như sóng thần/lũ lụt/bão tố gây lụt hay
hỏa hoạn, mọi người không thể nào không có 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God vì chúng,
những điều răn tối quan trọng, là điều kiện tiên quyết để sống sót sau các thảm họa
thiên nhiên.
Tất cả các vấn đề trong ebook này có cùng một điểm chung:
Nếu những vấn đề nghiêm trọng này (sắc đẹp, tài năng, nạn bắt nạt trên mạng,
sự phân biệt đối xử, động cơ của Paddock, tin tức giả, dịch bệnh và thảm họa tự nhiên)
không được giải quyết trong thời gian sớm nhất, chúng sẽ ngày càng trở nên tồi tệ
hơn.
Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ phải chịu những mất mát và thiệt hại nghiêm
trọng hơn.
Tôi có câu trả lời cho những vấn đề đó.
Một số vấn đề tôi đã cung cấp giải pháp đầy đủ.
Một số tôi đang đưa ra các đề nghị quan trọng cho những người liên quan.
Trừ khi tất cả các quốc gia đang hứng chịu Covid-19 thực hiện Quy luật 0
Bùng Phát và sử dụng Vắc xin kỳ thị vào thời điểm này, tôi sẽ không hoàn thành phần
còn lại của Quy luật 0-2 .
Đối với vấn đề sóng thần, tôi sẽ chỉ tiết lộ cách giải cứu hoàn toàn của mình
chỉ khi người dân của một quốc gia xây dựng các lối thoát hiểm khẩn cấp và áp dụng
7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God trong cuộc sống của họ. Nếu mọi người không có và
không áp dụng những điều răn quan trọng đó, thì tất cả các lối thoát hiểm và công cụ
kỳ diệu đều vô dụng!
Và bạn đừng bao giờ quên lời khuyên chân thành nhất của tôi:
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Đừng Dùng Cách Tôi Chỉ Cho Bạn Trừ Khi Bạn Là Người Có Thể Đáp
ứng 4 Yêu Cầu Quan Trọng Nhất!
(Khương Đạt Long)

Tuy nhiên, những gì tôi trình bày cho bạn ở chương 4 (gồm hai đòi hỏi đầu
tiên) cũng đã đem đến cho bạn cơ hội sống sót tuyệt vời rồi.

Albert Einstein, trong cuốn Các ghi chú tự truyện (Autobiographical Notes)
của mình, có nói rằng “tôi đã sớm đạt được niềm tin rằng nhiều điều trong các câu
truyện của Kinh thánh không thể là sự thật”.
Tôi không nói bất cứ điều gì về lời khẳng định trên của ông. Tôi chỉ đồng ý
với ông ta rằng có một điều quan trọng trong Kinh Thánh là KHÔNG ĐÚNG và nó
cần được xóa bỏ.
Nhưng nó là một câu chuyện khác rồi.
Và sau khi Bí mật vĩ đại cuối cùng - Sự Thật Thứ 3 Vĩ Đại Nhất Của God được tiết lộ trong tương lai, chúng ta sẽ không còn sống trong thế giới mà chúng ta
đã từng biết. Thế giới sẽ bị đảo lộn.
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Nhưng bây giờ: Đã đến lúc CHÚNG TA phải áp dụng Chân Lý Sắc Đẹp, Tài
Năng & Cội Nguồn của God!
Bởi vì hiện tại các lực lượng tà ác đang nổi lên mạnh hơn trước (do sự câm
lặng của mọi người, nhất là của những người ‘tốt’). Nếu CHÚNG TA không chặn
chúng ngay bây giờ, chúng sẽ làm điều đó với CHÚNG TA. Đừng để cho mọi người,
thậm chí người tốt, phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với kẻ xấu. Đừng để nó trễ!
Khi đã trễ và một hậu quả không thể chịu đựng nổi xảy ra (như tôi đã
nhiều lần cảnh báo), có những thứ không thể cứu hay chữa khỏi được.
Tôi hy vọng bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ các giải pháp của tôi bằng cách
học theo và áp dụng chúng cũng như chia sẻ mạnh mẽ những lợi ích này với mọi
người xung quanh!
Cuối Cùng: Đừng Bao Giờ Trở Thành Kẻ ‘Mù Và Câm Vô Nhân’
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Tôi Là Một Đứa Con Nhỏ Của Chúa.
Tôi Muốn Tất Cả Người Của God Và Những Người Vô Thần
Biết Về Quyển Sách Chứa Các Giải Pháp Này Và Nhận Được Lợi Ích To
Lớn Từ Nó.
Chúc Mọi Điều Tốt Lành!
God Phù Hộ Bạn,
Khương Đạt Long
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Appendix 1
LETTER ABOUT ‘ANXIOM’
(January 20 2017)

Here is my letter1 for explanation why I still keep the word “anxiom”
(instead of ‘axiom’):

Dear members and visitors of KhuongDatLong.com,
Thank you for downloading, reading and sharing my top-secret
ebook with others. I write this letter to specially thank a man for badly
criticizing on one mistake I made in the 3rd update (of the old ebook).
He said to me I had written a wrong word "anxiom" (instead of 'axiom')
in my following affirmation:
"If you discriminate against others (because of prejudices), treat
them based on discrimination and you consider that as an ‘anxiom’, the
world (people and God) will automatically discriminate against you by
your own ‘anxiom’. (Khuong Dat Long)"
Although he said he could understand what I had said, his intense
criticism was awful. If someone has a reaction like his, please read the
following explanation that I said to him:
{...
The word "anxiom", of course, doesn't appear in any English
dictionary. It is exactly "axiom". Yes, I had a misspelling.
Firstly, thank you so much for being interested in my ebook and
criticizing on that word in spite of your heavy criticism.

1 It was posted on my site in January 20 2017

414

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

Secondly, English is not my native language/mother tongue. I
have questions for you, a native English speaker:

 During your life, can you write/speak everything with
spellings and grammars 100% correct?
 If you could do this, please try to accept my challenge
in my book!
If all people all over the world and even you who use English as a
native

language/mother

tongue

could

write/speak

every

words

WITHOUT a misspelling, even a grammar error during life, criticize on
me in the awful way. Criticism is just good if it comes from goodwill and
contribution. My English vocabularies that I used in the ebook are very
simple words in order for everyone in the world can understand the
solutions easily. My ebook with solutions needs the simplest words to
solve the hardest problems. That is one of the reasons I deeply believe
why I was born and grown up in a country whose native language is not
English!
Thirdly, I sometimes use English with misspellings, even grammar
errors to describe my words, affirmations and solutions, but I challenge
Geniuses in the world, especially a 'genius' of (English) language can
provide solutions absolutely different from mine and solve most
annoying beauty and discrimination problems even when they can
write everything with spellings and grammars 100% correct during their
life. So, what is much more important: mispelling, grammar error or
solutions for human life? However, the most important thing is: My
words and affirmations in the ebook were proved CORRECT by Human
History

after

I

had

revealed/provided

those

solutions.

They,

automatically, don't need proving by anyone, even me. The world now
is beholding racism raising up in a country with most advanced sciences
and technologies, but the country failed in abolishing discrimination.
This can happen to your country, sir. Therefore, at this time, we, for
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US, need solutions that can deeply solve the worst problems. We now
should focus on applying CORRECT SOLUTIONS instead of correct
spellings, right?
Finally,

because

of

bad

things

(beauty

and

especially

discrimination problems) happening in the world, I still will keep the
word 'anxiom' in my top-secret ebook because of A Special Reason2!
This word is only used in my following affirmation:
"If you discriminate against others (because of prejudices), treat
them based on discrimination and you consider that as an ‘anxiom’,
the world (people and God) will automatically discriminate against you
by your own ‘anxiom’ "
(Khuong Dat Long)

...}
Hope you (members and visitors) have something good through
this story.
Cordially,
Khuong Dat Long.
{Author of The Solution: How To Reach The Highest Peak Of
Human Beauty?}
P.S. Dear everyone, since my 4th Update of the ebook (released
in 20/1/2017), I will continue keeping the word "anxiom" instead of
"axiom" in my affirmation only. However, I will write the affirmation

2 Read the next Appendix 2 (reason I create God Anxiom’s Day)
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text with a footnote and in red, just like this (download the 4 th Update
and look at it on page 23)
PPS. While I was writing this letter, I got an interesting idea:
"Why don't I make the day 20/1 become more meaningful, more
humane and greater?". Therefore, I decided: God Anxiom's Day (or
called God Root Truth's Day) is celebrated every year on 20 January!
It's the day when we show our Respects to People, supports for Human
Equality, Anti-Discrimination and show Love for God! Besides, we'll also
have 11 God Anxiom's Preparation Days celebrated on the 20th day
of each month to prepare for the God Anxiom's Day 20/1. Please learn
more here3. People all over the world can join these events by clicking
the following button "Enjoy God Anxiom's Day" (on 20/1 each year) and
the buttons "Enjoy God Anxiom's Preparation Day" (on 20/each month)

3

Read the next Appendix 2
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Appendix 2
GOD ANXIOM’S DAY
20 JANUARY, YEARLY

Happy God Anxiom's Day 20/January/2019!
God’s 7 Beauty Commandments Are Made Known To Public In 20/Jan/2018

The following information and ideas about this new event will be added and
updated until they are in the best. Please visit KhuongDatLong.com for more details
and join the event.

What is God Anxiom's Day?
It's the day when we show Respects to People, our supports for Human
Equality, Anti-Discrimination, preparation for Overcoming (Mega)tsunami and
other diasters as well as show Love for God (if you're a child/person of God)!
Who can join God Anxiom's Day?
Everyone: Children of God (Jesus, Buddha, Shiva, Allah, etc...) and Atheists
418
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When is God Anxiom's Day celebrated?
It is celebrated on 20 January each year
How did God Anxiom's Day start?
I had the idea God Anxiom’s Day when writing a letter. I want to make the
day 20/1 become more meaningful, more humane and greater! Please read my
“Letter about ‘Anxiom’ – 20/1/2017”
What are true meanings behind God Anxiom's Day?
1) No Discrimination (based on race/gender/etc...) among people! By
clicking

the following button "Enjoy God Anxiom's Day" (on

khuongdatlong.com), you show people that you always respect others,
support Human Equality, Anti-Discrimination and show your Love for
your God!

2) This event lets people remember the affirmation: "If you discriminate
against others (because of prejudices), treat them based on
discrimination and you consider that as an ‘anxiom’, the world
(people and God) will automatically discriminate against you by your
own ‘anxiom’*1. "
3) We, all of us, have a day (and other ones in a year) to enjoy Peace,
Health, Beauty and Happiness! (Because We Have God' Rooth
Truth):

As I explained: Instead of “axiom”, I still keep the word “anxiom” in my affirmation. Please click this
link to read my special explanation: http://khuongdatlong.com/letter-about-anxiom
1
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"God is Holy Parent
You're God's Child
So Am I!
We're God's Children."

What benefits does God Anxiom's Day bring people?
1) We, all of us, have a special day 20/1 (a day off in a year) to enjoy Peace,
Health, Beauty and Happiness! (Because We Have God' Root Truth)
2) God Anxiom's Day directly contributes benefits to Human Life: It
Abolishes Unfairness/Discrimination.
3) Bringing People Peace, Respect, Health, Beauty and Happiness!
4) God Anxiom's Day directly contributes benefits to God's World: It Makes
People Love and Stay With Their God.
5) People will develop their love and have good relationships.

How to celebrate This event 20/1 each year?
Because this is the first time of God Anxiom's Day (20/1/2017), information
and ideas about this event will be added more and updated until they are in the best.
The way to celebrate this day (first ideas):
1) Take and Share Benefits with People by Downloading the latest
Update of this solution ebook (the more the ebook is updated, the
more benefits you and others have), Copying and Sharing the link:
URL để bạn chia sẻ ebook này với mọi người:
☞(Bản Tiếng Việt):

http://bit.ly/2O0OG7d
☞(Bản Tiếng Anh):

http://bit.ly/2QxESTQ

2) Read and Remember the affirmation: "If you discriminate against
others (because of prejudices), treat them based on discrimination and
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you consider that as an ‘anxiom’, the world (people and God) will
automatically discriminate against you by your own ‘anxiom’*. "
3) Show Your Love for Your God & Enjoy this day with your family,
friends, beloved in Peace, Respect, Health, Beauty and Happiness!
(Because We Have God' Rooth Truth):
"God is Holy Parent
You're God's Child
So Am I!
We're God's Children."
Specially, God Anxiom's Day 20/1 is the day when we show Respects to
People, show our Anti-Discrimination, show supports for Human Equality and
show Love for God. People all over the world can join this event by clicking the
following button "Enjoy God Anxiom's Day". By clicking this button, you show
people that you always respect people, support Human Equality, AntiDiscrimination and show your Love for your God voluntarily!

On this day, people will have God Anxiom cheer (because of God’s Rooth
Truth) and warm meals including God Anxiom Soup and Wonderful Sweet Gruel2
(with White cow-pea+Black beans+Yellow beans+Red and Green beans in recipes)
that are very delicious and healthy. This day is a day off.

2

How To Make Healthy, Delicious God Anxiom Soup and Wonderful Sweet Gruel? Learn now:
http://khuongdatlong.com/index.php?board=39.0
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Enjoy Delicious & Healthy Foods in God Anxiom's Day!

What is God Anxiom's Preparation Days?
They're the days before God Anxiom's Day (20/1 each year) when we
prepare to show our Respects to People (although this is a Thing we always do in
life daily!), our supports for Human Equality, Anti-Discrimination and show Love
for God (if you're a child of God)!
When is God Anxiom's Preparation Day celebrated?
It is celebrated on 20 of each month in a year.
So, we have 11 God Anxiom's Preparation Days & 1 God Anxiom's Day in
one year.
For example: In 20/1/2017 we will celebrate the FIRST God Anxiom's Day.
After that, each month from February to December, we will celebrate one God
Anxiom's Preparation Day on the 20th day (20/2; 20/3; 20/4...20/12 in 2017) to
prepare for the SECOND God Anxiom's Day in 20/1/2018!
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What are true meanings behind God Anxiom's Preparation Days?
The same as God Anxiom's Day. They are Preparations for the MAIN event.
This day of each month will help people daily remember that they have to Respect
others!.
How to celebrate God Anxiom's Preparation Days?
The same as God Anxiom's Day. However, they are not days off.
Besides, God Anxiom Soup and Wonderful Sweet Gruel are main foods in
meals in our main event (20/1), but they are options on Preparation Days.

What are special differences between God Anxiom's Day and God
Anxiom's Preparation Day?
1) God Anxiom's Day is a day off while Preparation Day is not.
2) God Anxiom Soup and Wonderful Sweet Gruel are main foods in meals in
our main event (20/1), but they are options on Preparation Days.
What are important notices?
1) I created God Anxiom's Day in order for God's children to show their
Love for their God (Jesus, Buddha, Shiva, Allah, etc...) and show their Huge
Respects to people: No discrimination. I mean if you support Human Equality,
Anti-Discrimination, whoever your God is or if you’re an atheist, you can join this
big event with people all over the world!
2) The same as Christmas event, everyone who belongs to any religious
group can join this event voluntarily because of its great meaning: No
discrimination among us!
3) God's Root Truth is for everyone. Therefore, atheists can always join
with others in God Anxiom's Day because of Peace, Respect, Beauty, Health and
Happiness!
4) God Anxiom’s Day is a new event and of course, it’s not been officially
celebrated all over the world. Therefore, you can’t have a real day off in your
country. However, if the day 20/1 each year is not your day off (you must work),
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you should take time off work after working hours. I hope in the future, God
Anxiom’s Day will be a real day off for people because of its meanings, in order
for people to show their Respects to others, show supports for Human Equality,
Anti-Discrimination and show Love for their God.
5) I really want God Anxiom's (Preparation) Day to become as interesting,
funny, peaceful as Christmas that I love it and so do others! Therefore, if you
have any idea to make God Anxiom's Day get better, please contact me. I would
appreciate your contributions! Thank you very much!
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Appendix 3
A UNIQUE AND VITAL SOLUTION THAT MAKES AMERICA
SOLVE DISCRIMINATION PROBLEMS AND WIN IMMEDIATELY!

How to Win Injustice/Unfairness Immediately Without
Any Worst Consequences?

The US now is “ Divided States Of America” as affirmed by TIME.
There were many important events happening in order to warn the US
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Do Americans remember these:

Video 1: Parliament to debate Trump state visit after 1.6 milliion sign petition1

Although Your president on Monday (2017 March 6th) “signed a revised
executive order to reinstate a ban on immigration from certain Muslim-majority
countries and suspend the US refugee program”, “Donald Trump’s second executive
order banning travel from six majority-Muslim countries was slated to go into effect
on Thursday at 12.01am EST. But in the hours before it was set to take effect, it was
blocked.” informed Theguardian2.

Most of people in USA and around the world raised their voices by
demonstrations taking place all over the world.

Watch the video 1: http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beauty-people/solvediscrimination-win-immediately.php (Source: https://www.facee-book.com/pg/cnn/videos/)
2
Source: https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/16/trump-new-travel-ban-blocked-explainerwhat-next
1
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Video 2: At least over 5 million Protesters marched all over the world Only within 2
days3

In addition, not only American women but also women around the world
also are having to suffer their daily trauma:
:

Video 3: A debate over sexism erupted in the European Parliament when a lawmaker
made sexist remarks4
Right-click to watch the video 2: http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beautypeople/solve-discrimination-win-immediately.php (Source:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVbgKFs-XA)
4
Watch the video 3: http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beauty-people/solvediscrimination-win-immediately.php (Source: http://cnn.it/2m3ZCmr)
3
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I'm sure You (America) don't really want to hear and see these events any
more because they are ruining Your country deeply . Certainly, activities like those
will continue taking place and they may occur in higher levels so that You can't
predict or imagine!
Therefore, are the following things what the US really want?
People will live in a safer, better and ‘united’ country. Everyone
is respected and increases their best values.
Most serious discrimination problems (such as racism, sexism,
etc...) will be solved to the every roots and this will create the most benefits
and the least hurts for US!
When people have a better, happier life (because the problems
solved); when most valuable values are preserved, this will be one of the most
important factors that will make the economy of United States will develop
strongly and sustainably. Why? Just try thinking: Will the economy
sustainably develop if hundreds or even more of protests occur in America
constantly, the serious problems still remain and Americans must suffer worse
consequences?
People, family, children, friends, colleagues, companies, social
organizations, etc...will live and work in a safer, more peaceful and united
country, instead of "Divided States Of America".

Although the US president Trump always says "Make America great
again", but unfortunately, the truth is: Discrimination problems can't but
'destroy' National Unity that is the nation's life

Solving serious problems is one of the most important jobs of any president.
However, as I said from the beginning, many people all over the world think that:
Donald Trump and his staffs are arousing enmity and they think terrible attack risks
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may occur in USA later. People think the current president of the United States is
strongly supporting Racism, Sexism (they clearly saw this in his presidential
campaign). This doesn't help reduce or abolish discrimination, but even make it
stronger and stronger. Of course, worse consequences will occur if the problems aren't
solved as soon as possible. Donald Trump is now the president and he, his staffs,
(instead of...someone else!), must be ones who should take care of Americans and
solve the discrimination problems. If people saw him really do that vital job, this
suggestion would not exist...

If so:

There’s One Simplest and Best Way That Will Solve Your
Problems Before It's Too Late For You, America!

And The Solutions Are So Important And
Beneficial For Your Country!
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Besides the solution I gave in previous parts, I’ll provide You one
more vital solution (called Kisdel-I Solution) that will show "How To Solve
Most Serious Discrimination Problems To The Every Roots and Make America
WIN Immediately!?". This Kisdel-I Solution is so vital and beneficial for Your
country now.
The Kisdel-I Solution will help You, America, WIN immediately
and avoid the worst consequences. Therefore, the faster Your country
problems are solved, the faster Americans will have a better, happier life and
this will make America get the most benefits.
Your WIN will be one of the most important factors that will help
the economy of United States develop strongly and sustainably. At least,
People will concentrate on their work, not demonstrations! Of course, the
situation will be much greater than it is now. Will the economy develop
sustainably if hundreds or even more of protests occur in America constantly,
the serious problems still remain and Americans must suffer worse
consequences?
People will live in a safer country where their improvements and
happiness will not be stopped because of most serious discrimination. My
unique and vital solutions, especially the Kisdel-I "How To Solve Most
Serious Discrimination Problems To The Every Roots and Make America WIN
Immediately!?", will make Your People NOT feel afraid and incapable of
getting rid of discrimination.
Why? You,
Americans, should remember that: Discrimination, if it’s not solved and even
worse, if it’s supported, always increases terrorist threat, risk and gets levels
of terrorist threat, attacks worse! CNN told the news in March 13th 2017
“More than 80 Jewish community centers and schools have turned into targets
of hate and been subjected to bomb threats as fears of heightened anti-
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Semitism spread across the country” 5. “Police said on Sunday that more than
100 headstones had been vandalized at a Jewish cemetery in Philadelphia” 6
informed Theguardian. Many people in Your country and all over the world
think Trump and his staffs are arousing enmity and they think, because Your
leader picked a fight with those banned countries, terrorist attack risks may
happen in USA later. Theguardian said “Questions regarding Trump’s attitude
to antisemitism and possible antisemitic views among his aides and supporters
have persisted since he announced his run for the White House” 7. How can
Your country reduce terrorist threat, risk and attacks if people think and see
Your people and Government supporting discrimination? With the Kisdel-I
Solution, what You're getting are WIN and the world’s Respects.
If You use the solutions I will provide, they will really contribute to
making Your country great (because of high-spirited values). Why? Your
discrimination problems have 'contributed' and made Yourself become
"Divided States Of America" (TIME’s words). So, if the problems are solved,
more or less, You will find Yourself again: "THE UNITED STATES OF
AMERICA".
Vital solutions, especially the Kisdel-I, will help You solve the
discrimination problems! This will certainly help America save tons of money,
time and even ‘people’.
You, Americans, will be respected by people all over the world
because when You can solve Discrimination and keep most important values,
the world won’t consider You one of the most Racist, Sexist…countries!
America will be the FIRST and leading country which can abolish
discrimination. WITH Kisdel Solutions, America will only WIN and WIN
immediately!
Source: http://edition.cnn.com/2017/02/28/us/bomb-threats-jewish-centers-jcc/
Source: https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/26/jewish-cemetery-vandalized-philadelphia
7
Source: https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/26/jewish-cemetery-vandalized-philadelphia
5
6
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And more!

SEVEN TIMES8, Human History, the World and The Reality continuously
and automatically proved my words and affirmations Correct and True!

Just look at what I affirm again and see how Human History, The World
proved them true

8

Read proofs in previous parts, please
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(watch all video proofs here: http://khuongdatlong.com/solve-most-racist-jokesacts-and-beauty-problems-7-beauty-commandments/)
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In the 5th Update of my ebook published in January/24/2017, I strongly
affirmed:
"Before the bad has to pay for their cruel actions, there will be a lot of good and
innocent people who will have to suffer the consequences heavily from people’s
silence, neglect. It’ll be a heavier price they who knew how and what to do but do
nothing will have to pay. "
And I also said in the old version that: “the faster people know about God
Greatest Truths and solutions, the faster they have power to triumph over the bad and
the faster they have a peaceful and happy life. Of course, the least hurts/pains appear!”
In August 2017, many terrible events occurred around the world. What are
going on and what’s the latest proof, the 4th one, that strongly proved my solutions
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true? Just finish this letter, then read my ebook and in the third part, chapter two, I
will show you how people’s delay (about people’s silence, neglect and doing
nothing) affects other people’s life.
Therefore, right now, what is America waiting for? Hurts appeared.
Don't Let It Be Too Late! Don’t wait until You see many more People must
suffer worse consequences!

I Have The Simplest And Vital Solutions That Help
You Avoid Worse Consequences!
In short, You need the Kisdel Solutions to “Solve Most Serious Discrimination
Problems To The Every Roots and Make America WIN Immediately!" as soon as
possible; Otherwise, it'll too late for You! Because of The Nature Of The
Discrimination Matter, You only can solve the problems and Win immediately
WHEN You have and use the solutions.

Please remember: The faster You, America, have and use the solutions, the
faster You can avoid worst consequences. You will have the most benefits and
become both "stronger together" ("united") and "great again".

As I said: Solving serious problems is one of the most important jobs of any
president. Donald Trump is now the president and he, his staffs, (instead of...someone
else!), must be ones who should take care of Americans and solve the discrimination
problems. If people saw him really do that vital job, this suggestion would not exist...

The Reasons The Kisdel Solution Is Sold:
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1. Liability and commitment. You only can WIN and solve the
problems when You follow and do my solutions exactly.
When You buy the Kisdel-I Solution, I will have to make You
WIN and You have to keep and protect that WIN. Making a
commitment serves as an incentive for US to do the best WE
possibly can.
2. I have a legitimate reason to work for US. Solving Your
country problems needs my presence.
3. Liability and commitment. You only can WIN and solve the
problems when You follow and do my solutions exactly.
When You buy the Kisdel-I Solution, I will have to make You
WIN and You have to keep and protect that WIN. Making a
commitment serves as an incentive for US to do the best WE

possibly can.
4. I have a legitimate reason to work for US. Solving Your
country problems needs my presence.
5. The longer time passes (and You do nothing), the worse the
problems will become. Solving the problems will become
more complicated. So, You have to act as soon as possible, in
the soonest time.
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Of course, it's absolutely Your own decision, America. As I said,
the faster Your country problems are solved, the faster
Americans can avoid the worst consequences and this will make
America get the most benefits.
6. I will give 100% of profits to Human Rights Organizations and
People who really need helps. This means Your country will also
be benefited from this money.

Don't Wait Until You See Worst Consequences!

Therefore, the faster Your problems are solved, the faster You, America,
have power to triumph over the bad and the faster Your People have a better, happier
life. Of course, the faster America can avoid worst consequences and get the most
benefits! Don't wait until America see many more people suffer worse consequences!
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How Much Is The Kisdel-I Solution Worth At Present?

Order today and You can get the unique and vital solution for the lowest price
$3,100,000,000.00 (Three Billion One Hundred Million Dollards)9 – the minimum
price for the Kisdel-I Solution that can help You solve the hardest problems, get huge
benefits and avoid worst consequences; get world's supports back and "Make
America Great Again!" in its high-spirited meaning. Or Three Billion One Hundred
Million Dollards (in the soonest time) or You'll have to pay the highest 'price' that
tons of money can't help.
Look at the 6th proof that shows the ‘price’ Google, one of the biggest
companies, is paying for.

Do you think how much Google and other companies will have to pay for the
‘price’ in the future (if America and they continue doing nothing and ignoring the
problems)?

Act and Order quickly as You can Because The Solution Price will
increase! The final price will depend on Your actions and decisions, Americans.
It's Your own decision. Don’t forget:

I will give 100% of profits to Human Right Organizations and People
who really need help.
America will also be benefited from this money!

9

The price was $1,000,000,000 at the beginning (in March 19th 2017).
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Who Are Buyers? The Best Buyers Who Should Immediately Buy The Kisdel-I
Solution are:
 Americans who will buy this solution together
 The US Government, the president Trump
 Organizations which will buy this solution together
 Companies (especially Tech or Media ones) which will buy this
solution together


Individuals/Companies that will buy the Kisdel-I solution

together.

What the downside when You click on the order button? Absolutely nothing!
I offer this solution to You with a complete 100 percent money back guarantee!

I understand You may be nervous and worry about what I am saying to You.
Solving discrimination is a vital thing of a country which has a total resident
population of 323,127,51310 like America. So, are You wondering "How can you,
Khuong Dat Long, assure your solutions will help US solve most serious
discrimination problems and make Our country WIN immediately as you said?".

10

As of July 1, 2016 ( Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_United_States)
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Here's My Guatrantee:

I, Khuong Dat Long, Will Refund Your Deposit If I Should Make You
Not Win and The Discrimination Problems Should Become Worse!

Do You Feel Great NOW?
Here's the payment process11, for example:
1.

The first (the minimum) price is $1 Biliion U.S. dollards.

2.

After a time (for example) You do nothing (don't place an order),

the price will reach $7 Biliion U.S. dollards (because as I said, The longer
time passes, the worse the problems will become. Therefore, solving the
problems will become more complicated)
3.

It's time to order. You will want to place an order and the final

price (contract price) will be $7 Biliion U.S. dollards at that time.
4.

When You make an order successfully, You will have to pay by

sending this money to a bank (that You and I will make a choice). The bank
will take care of this money. Both You and I will not have rights to use or
withdraw this money from the bank. The bank will keep and take care of it
until we finish the job.
5.

I will help and make You solve the problems and WIN.
 If I Should Make You Not Win and The Discrimination Problems
Should Become Worse, Your Deposit will be refunded (with its
interest). So, if this should happen, You (America) won't lose
anything: You will take $7 Billion dollards back with its interest
and don’t forget You use my Kisdel-II solutions for FREE.

11

This may be changed later. This information is just for reference.
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 If I Make You WIN successfully and immediately, of course, I
will have $7 Billion dollards with its interest. I will give 100%
of profits to Human Right Organizations and/or People who
really need help and/or sponsor Science/Medical Programs.
This means America will also be benefited from this money.

IMPORTANT!

Before ordering the Kisdel-I Solution, You need to know the following
important conditions of contract and please make sure they must be satisfied before
payment is made:
1.

When You decide to place an order, the price that will officially

be updated/notified on the web page12 (and in this e-book, too) will be the
contract price.
2.

You have to read, know and understand the God’s 7 Beauty

Commandments well:


The 7 Vital Things of God, because of its importance, will

have to be promulgated by US Government and organizations,
companies. Obviously, they, Americans, will have to know most
important values that the United States of America will follow and do.


If You don't (want to) do this primary job (letting American

all over the world know about the new 7 beauty commandments), please
never mind this suggestion.


God’s 7 Beauty Commandments have to be known and

understood deeply by Your People BEFORE I provide America with

Right-click this link to go to the sales letter including an order button:
http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/kisdel-I-beauty-people/solve-discrimination-winimmediately.php
12
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the Kisdel-I one! This is a Must if You want to WIN and solve Your
problems.
3.

Solving Your country problems needs my presence. Therefore,

You'll provide me with necessary living and working conditions in USA until
we finish the job.
4.

After I help You, America, solve the problems and make You

WIN, You Yourself will have to keep and protect that success (WIN)!
Obviously, You can’t solve the most serious problems if You are not willing
to let Your People (Americans) know about the 7 Beauty Commandments as well as
keep, protect Your WIN. And I have to affirm that: No country in this world can
solve the problems if countries and their People don't follow and do the 7 Beauty
Commandments of God!

In short, with unique and vital solutions, America will only WIN and
receive Huge Benefits!

If You don't (want to) solve the problems as soon as possible (in the soonest
time), it will be too late for Your country and People (especially the good and innocent
ones) will have to suffer worse consequences!

Don't forget:

Absolutely, Americans were and are seeing proofs in the clearest way!
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The longer time passes, the worse the problems and consequences will
become. Therefore, Solving the problems will become more complicated and You’ll
certainly have to pay a heavier ‘price’! Don’t wait until You see many more people
suffer the consequences.
If You don't act now, Your country will have to pay heavier ‘prices’, spend
much more money (hundreds or thousands or even more of billions of dollards) and
Time and even "People" on rebuilding what were/are/will be damaged/ruined...Can
Americans imagine that?

What is The US waiting for?

All the best,
Khuong Dat Long
God’s 7 Beauty Commandments

P.S.
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1. Before You decide to order it, please read the above main
conditions of contract again and contact me (for further information
or suggestions) as soon as possible.
2. Keep in mind that there is NO RISK when You order the Kisdel-I
Solution! America will just WIN if having and using the vital
solutions.

Act now! Order now! Your satisfaction is guaranteed.
Don't Let It Be Too Late, the 'United' States of America!
When it's late, there are things that can't be saved or cured.
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Appendix 4
THE FIRST OFFICIAL MESSAGE & KEY FOR THE PRESIDENT
OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, FROM GOD!
One-Page e-Book With The Minimum Price At $2,000,000,000.00

My following letter1 was sent to the current president of the United States.
There are a Message and a ‘Key’ for him from Gods. They, the holy ‘key’ and
message, are from not only his God, Jesus, but also Other Gods (Shiva, Buddha,
Allah…). Of course, the message and, especially, the ‘key’ for him is different from
the one I mentioned in this ebook. They are only for him, Trump.
If he thinks I’m kidding him, he’ll dismiss the biggest thing in his life.
I hope, someday, he’ll have and follow God’s words before it’s too late for
him.
The faster the president has them (Message and ‘Key’ of God), the faster he
can avoid worst consequences and become one of the greatest presidents on earth!
If the president buys the 1-page ebook in the soonest time, I will sell that
special ebook at the lowest price of $2,000,000,000.00 (Two Billion Dollars)2. I
will give

of profits to Human Right Organizations and People who really

need helps.
I trust that, when once Trump buys that miraculous ebook and he follows
God’s ‘Key’, not only him but also you (and people out there) will have most
wonderful benefits!
"Why will the message and ‘key’ be sold while they are God's things and
they’re for Trump, the current president of the United States?"

1 It was posted on my site in February 10 2017
2 The price was $1,000,000 at the beginning (in Feb 10 2017).
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If you want to read this full letter and know reasons, please right-click the
following link:

http://khuongdatlong.com/solutions-for-USA/president-donald-trump/one-page-ebook.php
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