


Viễn Kiến (vision)

 Thực hành đạo bồ tát (Practicing the Path of 

Bodhisattva)

 Đào tạo bồ tát (Creating bodhisattvas)

 Bồ tát là những ai có tâm lượng rộng rãi, tình

thương to lớn, hiến thân phục vụ tha nhân

 Bodhisattvas are people who have great heart, 

are generous and loving, and dedicating to 

serve others
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Sứ mạng (mission)

 Phục vụ cộng đồng trong 3 mặt:

1. Giáo dục thể chất để mọi người sống khoẻ

2. Giáo dục cộng đồng để đem lại hy vọng, sự

nối kết và lý tưởng cao thượng

3. Giáo dục tâm linh để lành trị toàn diện cuộc

sống

 Hy vọng = tới kẻ đau khổ, kẻ cần giúp cứu

 Nối kết = thế hệ trên, với thế hệ trẻ, với người đang

đau khổ, với Địa Cầu

 Lý tưởng cao thượng = hy sinh, lan trãi tình

thương, tha thứ
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Mô hình tu toàn diện
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Tâm Linh

Xã hội

Trí thức -iq

Tâm lý - eq

Đạo đức quan

Vũ trụ quan

Tổ chức quan
Quan hệ

Ý nghĩa của logo
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Khai mở 

 Không ngừng 

tiến hóa, và 

triển khai 

 

Tha thứ 

 

Vũ trụ quan Tâm linh 
Đạo đức 

quan 
 

Sáng suốt Trí thức 
Thân thể 

Khỏe mạnh 
Tâm lý Thương, dễ 

thương 

 
Quan hệ với 

tổ chức 

 

Xã hội 

 

Quan hệ với 

tha nhân  

Toàn diện 

 

Phong phú 

 
Niềm vui & 

quan hoài 

 

9 Giá trị quan chỉ đạo cá nhân
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Dạy cách 

mở rộng vũ 

trụ quan 

 

 Tạo thử 

thách và cơ 

hội 

 

 

Dạy bày tỏ 

bao dung, 

cảm thông 

  

Khai mở 

 Không ngừng 

tiến hóa, và 

triển khai 

 

Tha thứ 

 

  

Vũ trụ quan Tâm linh 
Đạo đức 

quan 
 

 

Chỉ đạo rõ 

ràng 
Sáng suốt Trí thức 

Thân thể 

Khỏe mạnh 
Tâm lý Thương, dễ 

thương 

Lan tỏa sự 

ấm áp, 

quan hoài 

  
Quan hệ với 

tổ chức 

 

Xã hội 

 

Quan hệ với 

tha nhân  

 

 

Toàn diện 

 

Phong phú 

 Niềm vui, 

quan hoài 

 

 

Cải thiện, 

giáo dục về 

cách quản 

lý & tổ chức 

 

 
Tạo kinh 

nghiệm ở 

nhiều mặt 

 

 

Tạo hoạt 

động thân 

thiện, gần 

gũi 

 

9 phương hướng để Hội phát triển
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CompaSS’ 

overall 

educational 

approaches

Personal 

Practice

Group 

Practice

Community

How CompaSS’ activities are categorized
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CompaSS’ 

overall 

educational 

approaches

Personal 

Practice

Group 

Practice

Community

How CompaSS’ activities are categorized

Meditation 

practice

Dharma of Great 

Compassion

Integral Taichi

Art of Healthy 

Living
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CompaSS’ 

overall 

educational 

approaches

Group 

Practice

Personal 

Practice

Community

How CompaSS’ activities are categorized

iM groups

Charity

iTC classes

Social groups

Water 

Compassion 

Project

Cooking club

Cultural club

CompaSS

Youth
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CompaSS’ 

overall 

educational 

approaches

Community 

Practice

Personal 

Practice

Group 

Practice

How CompaSS’ activities are categorized

Mandala 

Practice

Celebrations

Community 

programs

• Budha Birthday

• World Peace 

Gathering

Walk-a-thon
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Compassion 

Water Project



Giới thiệu về iTC

 Tức là integral Taichi Center hoặc

integral Tai Chi (tai chi tổng hợp)

 Sứ mạng của iTC là:

Giáo dục thể chất để mọi

người sống khoẻ
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Giới thiệu về iM

 iM là chữ tắt của integral Meditation

 Sứ mạng của iM là

Tạo một hệ thống giáo dục

về tu tập thiền định theo

con đường bồ tát

Đào tạo huấn luyện viên và

thiền sư
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