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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
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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

287

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

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.
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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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Tạp chí TIME.com đưa tin: “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://time.com/5788203/ukrainians-hurl-stones-china-evacuees/

{“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
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
30
31

Image from Zing.vn and Source: https://time.com/5788203/ukrainians-hurl-stones-china-evacuees/
Source: https://time.com/5788203/ukrainians-hurl-stones-china-evacuees/
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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
Các trang web tiếng Việt đưa tin:
{Người Vũ Hán ở Trung Quốc bị kỳ thị, săn lùng như tội phạm

Source: https://www.msn.com/vi-vn/money/news/c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t-hong-kong-truyt%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
32
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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.
Reuters.com đã viết35:

Source: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/nguoi-vu-han-o-trung-quoc-bi-ky-thi-san-lung-nhu-toi-pham887070.html
34
Source: https://news.zing.vn/ho-di-khap-noi-voi-virus-day-nguoi-y-ta-bi-ky-thi-giua-dich-coronapost1045790.html
35
Source: https://www.reuters.com/article/us-china-health-usa-discrimination/fake-flyers-and-face-maskfear-california-fights-coronavirus-discrimination-idUSKBN208063
33
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{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.
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.
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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?

312

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

NhacJeLong.com

KhuongDatLong.com

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).
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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/
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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.
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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:
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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

339

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

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
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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

367

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

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

374

NhacJeLong.com

7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

KhuongDatLong.com

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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Ngày 1 tháng 3, 2020
TPHCM, Việt Nam
Khương Đạt Long

Hãy đọc các chương 1, 2, 3, 4 còn lại trong quyến sách
“7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God: Hãy Chạm Tới Đỉnh Cao Nhất
Của Sắc Đẹp, Tài Năng Và Cưỡi Sóng Thần Thành Công!)
để sử dụng Quy luật 0 Bùng Phát và Vắc-xin Kỳ thị hiệu quả nhất chống
nhiễm bệnh Covid-19 đang tăng cao, đồng thời nhận được các lợi ích to lớn khác
đang chờ bạn khám phá. Hãy tải đọc ngay:
☞(Bản Tiếng Việt):

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

http://bit.ly/2QxESTQ
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