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Vì sao Việt Nam không có kỹ sư tài năng
như các nước Âu Mỹ?

Image 1. Bill Gates. Ảnh tư liệu.

Kỹ sư tài năng đã phải học rất nhiều. Đặc biệt họ am tường kinh điển dân
tộc. Chẳng hạn, Bill Gates, kỹ sư IT giỏi nhất như thế kỷ XX, đọc rất
nhiều sách văn-sư-triết, rồi mới chế ra Windows. Phần thưởng dành cho
anh là tập đoàn Microsoft rộng lớn.

Kỹ sư Việt Nam đa số là kỹ sư hàm thụ, chứ không phải là kỹ sư phát
minh.

Ở Việt Nam, trường đại học FPT, giáo sư giảng cho sinh viên nghe rằng:
“Việt Nam làm gì có văn hoá. Văn hoá Việt Nam sao chép từ Trung
Quốc”. Bao nhiêu năm nay FPT chỉ đi gia công phần mềm. Người ta
không phân biệt được giữa trường đại học và trường nghề. Kỹ sư phát
minh phải được dạy dỗ rất kỹ lưỡng về văn hoá.



Image 2. Bill Gates. Ảnh tư liệu.

Người ta hay nói đùa với nhau, kỹ sư Việt Nam có cho không họ cuốn
sách sư dân tộc thì họ cũng không lấy, cho dù cuốn sách đó viết công phu
và nổi tiếng. Thầy giáo Nguyễn Thái Bang ngoài Vinh nói, sinh viên Việt
Nam bận học nghị quyết và tuyên truyền, lấy đâu ra thời gian để phát
minh. Bởi vậy có thể thấy, những phát minh đẳng cấp như nguyên lý tủ
lạnh, chip máy tính,…thuộc về kỹ sư của các nước Cơ-đốc giáo Tây
phương.



Image 3. Bill Gates. Ảnh tư liệu.

Hơn nữa cũng chỉ có các nước tư bản Tây phương mới đủ các thiết bị kỹ
nghệ cho kỹ sư làm việc. Vì vậy các phát minh chấn động phải thuộc về
các nước Tây phương. Các nước Đông phương chưa nhau các phát minh
lặt vặt.

Vấn đề siêu hình thời gian là một vấn đề trọng đại, đỉnh cao của khoa học.
Tại trường đại học Văn Khoa Sài Gòn, giáo sư Lương Kim Định đã giải
quyết được vấn đề siêu hình thời gian.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Nhà sáng lập kiêm chủ tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: Tonthanck@gmail.com

mailto:Tonthanck@gmail.com


Cần chuyển đổi học vấn từ hàm thụ sang sáng tạo.



Image 4. Ảnh tư liệu.



Image 5. Ảnh tư liệu.

Không có nước nào có nhiều kỹ sư, cư nhân trên mật độ dân số hơn nước
Việt Nam. Vậy tại sao con dao y tế cũng không sản xuất được? Đó là bởi
trọng điểm của học vấn là hàm thụ.

Sau triết gia Lương Kim Định, triết gia Lê Minh Tôn nhận xét rằng: Cần
chuyển đổi học vấn từ hàm thụ sang sáng tạo. Khi đó mới không phải
mua hàng.

Trung Hoa có câu chuyện, thần y Hoa Đà đi qua cái chợ. Thấy một người
bị lòi ruột, ông lấy dao, kim chỉ trong túi ra khâu. Người đó bị lòi ruột
thời thanh niên, sống được đến năm 80 tuổi. Nghĩa là nền cơ khí của
Trung Hoa 2000 năm trước đã vượt nền cơ khí của Hà Nội ngày nay. Tất
nhiên bên Trung Hoa cũng thất truyền nhiều kỹ nghệ.

Tôi không tài trợ cho ai cả. Tôi mua hàng ủng hộ bạn nếu bạn có sáng chế,
phát minh. Có cho các y bác sĩ bao nhiêu tiền thì cũng hết, ông cha ta có
câu: “Nhân dục vô nhau”, nghĩa là lòng tham không đáy. Chi bằng huấn



luyện các y bác sĩ trở thành các nhà khoa học, có sáng chế, phát minh và
bán chúng cho người nước ngoài.

Image 6. Ảnh minh họa: Khách Tây mua sách Bí quyết của sự sáng tạo của nhà văn Tôn Phi.

Việc con dao cắt 3 lần có ăn da hay không, không nằm ở bộ tài chính, mà
nằm ở bộ giáo dục. Giàu nghèo không nằm ở nơi bằng cấp cao hay bằng
cấp thấp, mà nằm ở nơi văn hoá cao hay văn hoá thấp. Biết được điều này
rồi, một bộ trưởng mới tổ chức được một nền y tế có tích lũy tư bản và có
chiều sâu.

Người học giỏi là người có phát minh. Người không có phát minh chưa
phải là người học giỏi. Vào thời phái đoàn đoàn Đông Đức sang thăm
Việt Nam và khảo sát, họ nói rằng chỉ có ông Tạ Quang Bưu là đủ tiêu
chuẩn để làm bộ trưởng. Còn lại chưa đủ tiêu chuẩn.



Bài viết đã được đưa vào sách Bí quyết của sư sáng tạo của nhà văn Tôn
Phi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Tác giả phát minh nhà xuất bản PDF

Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com.
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“Cơ chế!”

Phạm Thu Hương
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Giáo dục hàm thụ bóp chết quyền trẻ em hợp Hiến từ giáo dục phổ thông
phổ cập bắt buộc hợp pháp Điều 14 Luật giáo dục năm 2019. Tất cả học
sinh không thuộc phe đảng đào tạo xong phổ thông không thể tư đứng
bằng đôi chân của mình để nuôi sống bản thân. Những học sinh được đào
tạo thuộc phe đảng vào nhà nước thì trả giá một đi tù, hai là không đi tù
thì trả nghiệp đến lúc chết.

.

Bình Hòa
AUGUST 22, 2022 AT 10:39

Anh Tôn Phi nói đúng đấy ạ

Lưu Ngọc
AUGUST 22, 2022 AT 10:50

Ông trưởng nuốt phần xây dưng, ông phó xén phần vật tư. Hiểu vậy là đc.
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Vì sao nền giáo dục Hàn Quốc khuyến khích
người học sáng tạo?

Ngày hôm nay tôi nói cho quý vị một bí mật trong cách tổ chức kinh tế
của người Hàn Quốc.

Người đọc báo cũng phải được hưởng lương như người viết báo. Ví
dụ, tác giả bài báo lĩnh 1000 quan tiền thì người đọc, và góp ý , cũng
phải được lĩnh 1 quan tiền.



Nhiều nhà báo bây giờ lấy hết tâm trí của người nghe theo. Điều đó là
không nên. Người ta cho bạn đọc miễn phí chắc có dụng ý nào đó.

Bằng cách tạo ra một môi trường mà cả người sản xuất lẫn người tiêu thụ
văn hoá đều được hưởng lợi, toà soạn báo sẽ có tích lũy tư bản.

Từ Hà Nội, cô giáo dạy văn Hoàng Kim Bảo nói: “Viết chung chung,
không tạo ra bước đột phá thì không có giá trị, sẽ như hội họa không tạo
ra ấn tượng về đường nét, màu sắc, ánh sáng, như âm nhạc không tạo ra
giai điệu hay, như kịch nghệ không tạo ra hành động,…”

Tại sao những tư tưởng giáo dục tiên tiến hiện đại đã từng được thưc hiện
ở Việt Nam hơn 70 năm trước dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim và
chính quyền Việt Nam Cộng Hoà mà hiện nay vẫn không được thưc hiện
ở VIệt Nam? Xin thưa là có. Tại trường Khoa học xã hội và nhân văn ở
Thủ Đức, Sài Gòn, khẩu hiệu giờ đã chèn được vào hai từ: “Dân tộc” và
“khai phóng”.

Vấn đề bây giờ không còn là lý thuyết Triết Lý giáo dục nữa mà là vấn đề
thưc tiễn của Giáo dục Việt Nam. Các sách của tác giả Tôn Phi vẫn lên
được Amazon. Vậy, thời đại cơ học lượng tư, mạng Internet là thời đại
của tư do tư tưởng.

Ảnh: Bà kiến trúc sư Hồng người Hàn Quốc đặt sách Việt sư đại cương
của tác giả Tôn Phi. Dư kiến sách này sẽ được dùng làm sách giáo khoa
môn sư trong một nền giáo dục mới.

Tinh thần giáo dục Hoàng Xuân Hãn phải được thể hiện ở nội dung
chương trình sách giáo khoa ở mục tiêu và phương pháp dạy học Nhân
Bản & Khai Phóng. Điều đó cần sư cộng tác của mỗi thầy cô giáo. Hơn
hết, cần sư tư lưc nơi học sinh.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng 08 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741.



Vì sao các kỹ sư được sách của nhà xuất bản
Sống Mới rất nhiều?

Image 7. Ảnh tư liệu: Một cô sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đang đọc sách Nền
đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản của tác giả Tôn Phi.



Ngày nay, các kỹ sư biết rằng, để quản trị các dư án khoa học lớn, họ vừa
phải giỏi khoa học tư nhiên, lẫn khoa học xã hội. Nhiều kỹ sư đã đặt mua
các sách của nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi.

Trong ảnh, một cô kỹ sư ngành điện của trường đại học Tôn Đức Thắng
mua và đọc sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản
của tác giả Tôn Phi. Một cuốn sách gây được tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Giá sách không cao, 230.000 VNĐ, bằng một bữa nhậu hay bằng một cái
áo, cái quần. Nhiều người mua sách về cho con học.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: Tonthanck@gmail.com
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài
khoản: Tôn Phi.



Bán Kinh Thánh tại Sài Gòn.

Chúng tôi bán Kinh Thánh cho bạn với giá gốc. Nghĩa là bạn của ông
Tôn Phi gưi Kinh Thánh đến cho ông Tôn Phi bán. Không lấy lời.



Image 8. Một bạn nữ đang cầm trên tay cuốn Kinh Thánh (khổ nhỏ) của tác giả Tôn
Phi.

Phòng trào đọc và nghiên cứu Kinh Thánh tăng cao ở Sài Gòn. Ảnh: Một
bạn nữ đang cầm trên tay cuốn Kinh Thánh (khổ nhỏ) của tác giả Tôn Phi.



Sách do nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành, hợp pháp trên toàn cầu. Bản
dịch này là bản dịch năm 1925 của chí sĩ Phan Khôi:

Sách dày 1239 trang. Có bản đồ xứ thánh, bản đồ truyền đạo của Phao-lô.

Sách đầy đủ 66 cuốn từ Cưu ước đến Tân ước:

Các bạn cần mua Kinh Thánh thì liên lạc với:

Nhà văn Tôn Phi: +84344331741



Hoặc tốt nhất là gưi thư đến:

Tonphi2021@hotmail.com.

Còn nếu muốn mua với số lượng lớn thì liên hệ với chị Mai Hương.

Loại khổ to: 300.000 VNĐ.

Loại khổ nhỏ: 200.000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.
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Qua Nguyen
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Ngày mới an lành P nhé. Chúa ở cùng và ban phước trên Phi

Ban Mai Toả Hương
AUGUST 23, 2022 AT 08:51

Em cảm ơn anh em ạ

Dũng Nguyễn
AUGUST 23, 2022 AT 09:16

Cảm ơn em, khi nào cần anh nhắn nhé!
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Hiệp định Paris năm 1973, thước đo đúng sai,
thiện ác, chính tà.

Image 9. Bàn tròn ký Hiệp định Paris 1973. Ảnh tư liệu.

Năm 1975, Bắc Việt vào chiếm Nam Sài Gòn. Hàng triệu gia đình ở Sài
Gòn tản cư sang Mỹ. Vì vậy có bài hát “Người di tản buồn”.

Mỹ mời Nga sô tham gia hiệp định Paris 1973. Nga sô thấy món lợi quá
lớn trước mắt nên nhảy vào ký ngay. Đến khi Nga sô biết bị Mỹ lừa thì đã
quá muộn.

Căn bản của đất nước Việt Nam vẫn còn đang bị chi phối bởi hai hiệp
định. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 và Hiệp định Paris 1973.

Vì vậy, sinh ra hội nghị Thành Đô năm 1990 tại Thành Đô, Tứ Xuyên,
Trung Quốc. Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười cùng sang
Trung Quốc nhờ giúp đỡ nhưng vẫn không thể giải được hiệp định 1973.

Ở Sài Gòn, có những nhà Bắc 75 trả lại nhà, đất cho con cháu Việt Nam
Cộng Hoà. Điều này là có thật và đã được đăng tải trên một số cơ quan
truyền thông hải ngoại. Theo đúng tinh thần: “Của Xê-da thì trả lại cho
Xê-da. Của Đức Chúa Trời thì trả lại cho Đức Chúa Trời.”

Bài viết đã được đưa vào sách Việt sư đại cương của tác giả Tôn Phi.



Image 10. sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

3 comments

Thiên Đường Có Nhau
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Đúng vậy. Tôn phi

Hoàng Kim Bảo
AUGUST 23, 2022 AT 07:54

Hay lắm. Cho mình lưu. Cảm ơn Tôn Phi.
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Hương Nguyễn
AUGUST 23, 2022 AT 09:26

Amen.
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Cuộc so găng giữa Tưởng Giới Thạch và
Mao Trạch Đông.

Image 11. Từ trái sang phải: Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch.

Tưởng Giới Thạch, được vương quốc Anh đề nghị sư dụng 2 quả bom
nguyên tư mà nước này cho để tiêu diệt quân đội Mao Trạch Đông.
Nhưng Tưởng đã từ chối nhận và sư dụng. Lý do, Tưởng Giới Thạch
không muốn thiêu chết đồng bào. (Cũng giống như, miền Nam Việt Nam
có bom CPU mà không dám dùng).

Dòng họ Khổng, con cháu Khổng Tư, theo Tưởng Giới Thạch ra Đài
Loan.

Chúng ta biết rằng, trong chiến tranh, chỉ có thắng và thua, không có
thiện hay ác.

Tương truyền, có một lần, để chặn phát xít Nhật, Tưởng Giới Thạch đã
cho mở đê. Điều này dẫn đến cái chết của khoảng 1 triệu người dân
Trung Quốc. Thông tin do học giả Nguyễn Hiến Lê bên Việt Nam đưa ra.
Xem cuốn Lịch sư thế giới của Nguyễn Hiến Lê.

Tôi đến thăm nhà nghệ nhân khắc gỗ giỏi bậc nhất Việt Nam, ông
Nguyễn Phú Thế Huynh. Ông mở cho tôi xem bản sao của bức Thanh
Minh Thượng Hoạ Đồ. Trong lúc chạy nạn, Tưởng Giới Thạch mang
được bức tranh quý giá ấy đi theo. Bức tranh Thanh Minh Thượng Hoạ
Đồ nằm ngoài sức tưởng tượng của các họa sĩ châu Âu và cả Việt Nam
đương thời.

Nhìn chung cả cuộc chiến giữa Quốc dân Đảng và Cộng sản Đảng ở
Trung Hoa thì:

Hiện tại chưa phải chung cuộc. Phần thắng đang tạm nghiêng về Cộng
sản Đảng.



Trong hiệp thứ nhất, Tưởng Giới Thạch thua là do không dám dùng vũ
khí nguyên tư, chứ không phải do Tưởng Giới Thạch thua. Nếu dùng hết
sức mạnh hỏa lưc, Tưởng Giới Thạch sẽ thắng.

Nền văn hiến của Trung Hoa chuyển sang đảo Đài Loan.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Lịch sư văn minh nhân loại của tác giả Tôn
Phi.



Vì sao Mỹ mời Nga làm thành viên Hội đồng
bảo an Liên Hiệp Quốc?

Image 12. Antonio Guterres.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng khẳng định
việc làm của Nga tại nhà máy điện hạt nhân là sai trái và vi phạm chủ
quyền của Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra vào ngày 21 tháng 08 năm 2022.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng phản đối việc
cắt nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia khỏi lưới điện, nói rằng điện từ nhà
máy này thuộc về Ukraine.

Theo Guardian, ông Antonio Guterres cho biết:

“Rõ ràng điện từ Zaporizhzhia là của Ukraine và đặc biệt quan trọng với
người dân Ukraine trong mùa đông. Nguyên tắc này phải được hoàn toàn
tôn trọng”.

Như vậy, rõ ràng Nga chà đạp lên luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên
Hiệp Quốc mà chính Nga là thành viên và 1 trong 5 thành viên thường
trưc. Nước Mỹ, văn hoá hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, thỉnh thoảng cũng vi phạm
Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng ngay sau đó họ đã khắc phục hậu
quả, và không đến nỗi như Nga.

Không thể có bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động của Nga cả về
đạo lý và pháp luật. Những năm 1970, có nhà thơ Trần Đăng Khoa ở



Nghệ An viết: “Ngu xuẩn nhất nhì/là tổng thống Mỹ.” Bây giờ thằng con
nít Trần Đăng Khoa chắc đã biết Mỹ khôn hay Mỹ ngu. Nước Mỹ đã
giăng cái bẫy kéo dài 100 năm để bắt trọn tập đoàn Nga sô. Chẳng hiểu
sao thần đồng thơ củ chuối Trần Đăng Khoa lại lên được đến chức hội
phó hội nhà văn Việt Nam.

Từ nay, ai dám mua hàng của Nga nữa. Đến đây, chúng ta biết Mỹ đưa
Nga vào hội đồng bảo an, rồi hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc để
làm gì. Chữ ký của Nga còn đó, khó mà chối chữa được. Thế chiến lược
toàn cầu của Hoa Kỳ ngày càng vững chãi.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

Liên lạc và góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
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Hoàng Kim Bảo

AUGUST 22, 2022 AT 20:30

Nếu Nga cứ cắt điện để diệt U thì LHQ sẽ làm gì?

Đỗ Như Ly

AUGUST 22, 2022 AT 20:46

Đề cao nó,nâng nó để rồi Tư nó sẽ LỘT MẶT NẠ nó ! Nếu Putin gây rắc
rối ở nhà máy điện hạt nhân của Uk không những gây tang thương cho
dân UK mà còn cho cả Châu Âu–nhất là các nước gần đó như
Poland,Đức.ngay cả Belárut là đồng minh của Nga hiện nay–Putin sẽ bị
nguyền rủa muôn đời!!!
Nè ! Thần đồng” thơ con nít Trần Đăng Khoa là người Hải Dương chú
không phải thấy người ta “thơm ” là vơ vào Nghệ Am bên cạnh Hà Tỉnh

quê của TP đâu nhá!

https://shop-charlie.com/2022/08/22/vi-sao-my-moi-nga-lam-thanh-vien-hoi-dong-bao-an-lien-hiep-quoc/
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Trùm cuối của vụ Việt Á đang ngồi bên Trung
Quốc.

Image 13. Ảnh minh họa: Tỷ phú Jack Ma-Trung Quốc.

Vụ án kist test Việt Á, giả sản xuất và mua đồ sản xuất giả, đã làm triệt hạ
nhân cách của cả dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, vẫn chưa biết ai là trùm
cuối.

Theo tác giả Tôn Phi, trùm cuối của vụ Việt Á hiện đang ngồi bên Trung
Quốc.

Facebooker Nguyễn Công Khế, tức ông Nguyễn Công Khế tổng biên tập
báo Thanh Niên hồi nào, người lăng xê cho kist test Việt Á, bình an vô sư.
Tôi nghe vậy thì tôi khen nó vậy, chứ tôi có biết gì đâu, và tôi cũng đâu
có nhận tiền từ nó đâu. Ông Khế trả lời nếu được hỏi.

Phan Quốc Việt, chủ công ty Việt Á, hẳn đã được tỷ phú Trung Quốc
sang tận nhà để mời mua kist test. Giám đốc CDC (y tế công cộng) các



tỉnh, không có sư lưa chọn thứ hai, đã phải dùng sư lưa chọn thứ nhất,
mua kist test của Việt Á. Họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của màn
truy quét náo động thiên đình vừa qua của bộ công an nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Xã hội khen bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, chú của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng,
lên tiếng cho nền y học nước nhà, nhưng đó là lên tiếng sau. Vào thời
điểm bắt buộc người người phải test bằng kist Việt Á, có mấy bà bán cá
bán tôm ở gần chỗ tôi đang sống bảo: “Kist Test này là của Trung Quốc
chứ Việt Nam sản xuất mẹ gì.” Trong Quốc Hội Việt Nam, không ai dám
nói đến kist test Việt Á, mặc dù, ai cũng biết nó là “made in China”. Bác
sỹ Nguyễn Lân Hiếu không dại gì nói trước khi tai nạn xảy ra. Đợi sau
khi tai nạn xảy ra, người ta mới nói. Đây là văn hóa của dân Việt Nam.

Image 14. Ông Tôn Phi, tác giả sách Quan hệ giữa nước Đại Việt và thiên triều Trung hoa,
đã phát hành trên Amazon. Ảnh chụp 2022.

Vậy là, tỷ phú Trung Quốc, vừa không mất gì, vừa được lợi, là làm cho
dân Việt Nam bắt bỏ tù lẫn nhau. Thật là một công đôi việc.

Thân phận đất nước Việt Nam là thân phận nhược tiểu, mãi mãi nằm
trong thiên triều Trung Hoa. Người Việt Nam tiếp tục bắt nhau, bỏ tù
nhau. Tỷ phú Trung Quốc đang ngồi cười.

Câu hỏi đặt ra là:



Tại sao đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn, mỗi năm ngốn
hàng trăm tỷ, không làm được que kist test? Vậy bao nhiêu bằng cấp ban
ra để làm gì?

Ảnh minh họa, không có ý chọc tức Jack Ma.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Trợ lý: beauteme@gmail.com
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Nguyễn Duy Khoa
JULY 6, 2022 AT 20:38

Aliabdi Like

Nguyễn Thuý
JULY 6, 2022 AT 20:38

ông Hiếu là anh ông Thắng không phải là chú đâu

Lieu Nguyen
JULY 6, 2022 AT 20:47

Nếu trùm cuối bên Trung Quốc thì đã xác nhận Việt Nam là phiên thuộc
Trung Quốc

.
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Trịnh Quang
JULY 6, 2022 AT 21:03

hai ông lân thắng ,lân hiếu là con chú ,bác

Tôn Phi
JULY 6, 2022 AT 21:07

Trịnh Quang thương anh Thắng quá.

Ninh Thu
JULY 6, 2022 AT 21:12

Chính xác bạn Tôn Phi Tôn Phi

Canh Nguyen
JULY 7, 2022 AT 05:08

Chí lý cuối cùng tui cũng có chút suy nghĩ như Tôn Phi

Phan Nguyen
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JULY 7, 2022 AT 05:09

Bài chất lượng! Tks tác giả Tôn Phi

Minh Hoà
JULY 7, 2022 AT 05:09

Sản suất Nano covax thành Nano coca luôn òi.

Do Nhu Ly···
JULY 10, 2022 AT 17:19

Tôi mang tính khắt khe,khó tính ;nhưng với stt này,không hiểu tại sao tui

nhất trí chem phần chem với “Triết ra” Tôn Phi thế?!!

Nguyễn Thị Thanh
JULY 16, 2022 AT 13:04

Hay quá bạn Tôn Phi ơi.
Gia đình tôi không có ai đi tiêm cả.

Tôn Phi
JULY 16, 2022 AT 13:05

Em thì bắt buộc phải tiêm mới được đến sở làm chị ạ.
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Giới thiệu về Hội thánh của Đức Chúa Trời
Hội thánh của Đức Chúa Trời giữ ngày Sabath phước lành (ngày thứ
Bảy- Saturday theo chế độ thứ hiện nay) và giữ lễ Vượt Qua giao ước
mới do đích thân Chúa Giê-su thiết lập trên phòng cao của Mác (còn gọi
là bữa tiệc cuối cùng).
Đây là hội thánh mà tác giả sách này (ông Tôn Phi) đang tham gia. Tôi
muốn quý vị đọc kỹ và kết luận bằng khả năng khoa học của mình. Tôi
cũng muốn quý vị kiểm nghiệm, so sánh tỉ giảo để đi đến tận cùng chân
lý, thay vì ngồi thụ động lắng nghe.
Tin mừng Giăng, chương 6, câu 53 đến câu 56, làm chứng rằng Chúa
Giê-su hứa ban sư sống đời đời cho ai giữ lễ Vượt Qua giao ước mới:
“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng
các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống
huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.

54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt,
ta sẽ khiến người đó sống lại.

55Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong
người.”
Điều đó cho thấy tầm quan trọng của lễ Vượt Qua giao ước mới. Sư quan
trọng lớn lao biết dường nào đó, thường không được để ý một cách kỹ
càng.
Trên thế giới hiện nay, chỉ có Hội thánh của Đức Chúa Trời (Church of
God parents) vẫn còn giữ lễ Vượt Qua giao ước mới đó. Hội thánh do ông
An-Xang-Hồng thành lập. Năm 325, tại cộng đồng Nicea, người ta đã bỏ
lễ Vượt Qua giao ước mới đi. Nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời,
ông An-Xang-Hồng, đã tái lập nó trong quãng đời 67 tuổi, trong đó từ
năm 30 tuổi ông được làm phép báp-tem (phép rưa tội), và bắt đầu đi
giảng đạo trong vòng 37 năm.



Figure 19. Từ trái sang phải. Ông An-Xang-Hồng, nhà sáng lập Hội thánh của Đức Chúa Trời. Bà Zang
Jah Gil, người vợ thiêng liêng. Mặc áo vest bên phải: Ông Kim Joo-Cheol, mục sư tổng hội trưởng,

đóng vai trò như Phi-e-rơ của hội thánh sơ khai.

Hội thánh của Đức Chúa Trời này chính là hội thánh sơ khai, đã được làm
chứng trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gưi tín hữu Cô-rinh-
tô. Qủa thưc, tên gọi “Hội thánh của Đức Chúa Trời” được nhắc đi nhắc
lại nhiều lần trong mọi bản dịch.

Figure 20. Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh tư liệu.

Theo như niềm tin của các tín đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, ông An-
Xang-Hồng chính là đấng Christ (Đức Chúa Giê-su) tái lâm. Điều này
được làm chứng trong Hê-bơ-rơ (thư gưi tín hữu Do Thái) chương 9, câu
27 đến câu 28:
27Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

28 cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của
nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi
nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.
Họ cũng tin rằng, bà Zang Jah Gil, người vợ thiêng liêng của ông An-
Xang-Hồng, là Đức Chúa Trời Mẹ. Điều này làm cân bằng các định luật
vật lý.
Đây cũng là một trong những hội thánh duy nhất giữ lễ Sabath hiện nay.
Ngày Sabath quan trọng đến độ, Sáng thế ký chương 2 câu số 2 làm



chứng rằng, Đức Chúa Trời ban phước lành cho ngày Sabath và đặt là
ngày thánh.
Mời các bạn ghé và tìm hiểu. Tôn Phi chấm điểm Hội thánh của Đức
Chúa Trời 9/10. Còn 1 phần 10 nữa, trải qua thời gian nắng mưa, chúng
ta sẽ hiểu thêm.
Trân trọng cám ơn quý vị đã đọc bài.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022. Sưa ngày 23 tháng
07 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
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Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ.

Image 1. Hai anh em ông Tôn Phi, tổng giám đốc nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam. Liên lạc:
tonphi2021@hotmail.com. Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

New Live publishing house, a miracle story. Ở đây là nơi trao đổi phát
minh, tức là nơi trao đổi những giá trị sống có thể trao đổi được để duy trì
cả cuộc sống nhân sinh lẫn cuộc sống tâm linh. Chúng tôi chú ý hơn về
nhân sinh. Gần 1 triệu cuốn sách của ông Tôn Phi đã đến với các em nhỏ
vùng sâu, vùng xa. Còn một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cán mốc 3 triệu.
Nhiều bạn ở nước ngoài cũng yêu thích sách của chúng tôi.

Chúng tôi rất hãnh diện được các tác giả tin tưởng và giao phó bản thảo,
những đứa con tinh thần của họ, để phổ biến ra trong nhân gian. Chúng
tôi bán sách với bất kỳ giá nào, cho những ai yêu sách. Trả trước trả sau
không thành vấn đề, miễn là sách ở đẳng cấp cao nhất được xuất bản ra.

Cuộc đời là một cuộc chiến. La vie c’est un combat. Chúng ta là những
chiến sĩ trên mặt trận văn hiến, phục vụ cho chủ đạo Việt.

Chủ đạo Việt, còn gọi là triết Việt, hay Thái Bình minh triết, đã trường
tồn cùng đất nước qua nhiều ngàn năm lịch sư. Có sách nói là trên 12 000
năm. Triết gia Lương Kim Định, giảng dạy triết tại đại học Văn Khoa Sài
Gòn, đã vưc dậy triết Việt cho dân tộc Việt Nam. Xin trang trọng cám ơn
Kim Định, vị hướng đạo sư vĩ đại của dân tộc Việt Nam.



Image 2. Một khách hàng đang cầm trên tay cuốn sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản
của Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi chú ý nhiều đến kinh điển dân tộc.
Chúng tôi đã cho ra mắt sách Phân tích Truyện Kiều.



Image 3. Ảnh bìa sách Phân tích Truyện Kiều của tác giả Tôn Phi.

Các mạnh thường quân

Tối giao thừa năm 2022 (ngày 01 tháng 01 năm 2022), nhà báo Nguyễn
Đức, người bảo vệ tư tù Hồ Duy Hải gưi 1 000 000 VNĐ đến nhà xuất
bản Sống Mới. Chúng tôi dùng 1 triệu đó để hỗ trợ nhà trọ cho một bạn
sinh viên tại Sài Gòn, theo diện ngân hàng Charlie cho vay trước, lấy lại
sau. Hằng ngày, chúng tôi bán được sách. Tiền vào và tiền ra đều đều.

Nhà xuất bản Sống Mới là một nhà xuất bản tư nhân. Nhờ các mạnh
thường quân người Việt trên khắp thế giới, Sống Mới được phát triển.
Chỉ với hai nhân viên, Sống Mới xuất bản được các ẩn phẩm điện tư lẫn
ấn phẩm in thành sách khắp thế giới. Bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi.



Image 4. Tác giả Tôn Phi và một bạn gái cùng lớp trong sân trường. USSH 2016.

Nhà xuất bản Sống Mới, một câu chuyện thần kỳ.

Tháng trước, có một ngày, tôi và cô thư ký viết được cuốn sách rất hay.
Chúng tôi đưa lên mạng, cưa hàng tư phục vụ. Ai mua thì tư lấy xuống,
và tư trả tiền. Làm xong rồi, tôi và cô đi bộ ra cầu thể dục, giãn gân giãn
cốt, 30 phút sau vào làm tiếp. 30 phút sau, về mở thống kê mặc định ra,
thấy có khoảng 30 lượt tải sách. Có 1% trong số khách tải sách sẽ tư giacs
trả tiền và cứ như vậy số tài khoản ngân hàng của chúng tôi sẽ tăng lên
Nghĩa là, chúng tôi làm được cưa hàng sách tư phục vụ, trả sau, đối với
sách PDF đầu tiên trên thế giới.



Image 5. Sếp và nhân viên của nhà xuất bản Sống Mới- tập đoàn xuất bản Charlie trong quán cà phê
Quận 7. Sài Gòn.

Buổi chiều hôm đó, có trường mầm non xin một số tiền triệu. Vui vui,
ông chủ và nhân viên tập đoàn Charlie cho hết luôn.



Image 6. Triết gia, nhà tư bản Tôn Phi trong phòng làm việc của tập đoàn Charlie, nhà xuất
bản Sống Mới.

Đội hình nhà xuất bản Sống Mới toàn con nhà giàu học giỏi cả, nên chủ
yếu làm vì đam mê, có lương cũng được không có lương cũng được. Ông
chủ làm cuối ngày dư 300 000 là được, tiền nhiều để mà làm gì. Tôi phải
nói với độc giả rằng, khi nào các bạn trả tiền cũng được, không nhất thiết
phải trả ngay. Thế mà họ vẫn cứ trả.

Có kỹ sư Đỗ Như Ly, ông già sắp xuống lỗ, đặt mua sách của chúng tôi
và được chúng tôi cho thấy tận mắt tỉ suất lãi này. Ông nói rằng Tôn Phi
của chúng ta là một nhà sáng chế lớn của thế kỷ XXI.

Mời bạn tải xuống các sách của nhà xuất bản Sống Mới. Mặt bằng giá các
cuốn sách là 250 000 VNĐ (sách PDF) và 400 000 VNĐ (sách in). Số tài
khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, mở tại ngân hàng ACB, chủ tài
khoản Tôn Phi. Sách đọc được trên máy tính bảng, laptop và điện thoại
rất đẹp.



Image 7. Hai bạn nữ người mẫu ảnh của nhà xuất bản Sống Mới đang giới thiệu cuốn sách
Nền kinh tế tri thức của chúng tôi.

Đặc biệt, tại nhà xuất bản Sống Mới, các bạn được trả sau. Nghĩa là, các
bạn cứ tải sách xuống, phục vụ cho con đường học vấn của mình
trước. Khi nào có tiền, các bạn trả cho chúng mình cũng được, không có
cũng không sao. Trân trọng cám ơn các bạn.

Sự kỳ diệu của nhà xuất bản Sống Mới Charlie.

Đây là nhà xuất bản về file PDF lớn thứ ba châu Á hiện nay.
Chúng tôi cung cấp cho độc giả những cuốn sách tốt nhất thị trường.

Cùng với đội ngũ cố vấn, là các bậc trưởng thượng, các giáo sư, tiến sĩ
đầu ngành, nhà xuất bản Sống Mới học cùng học sinh, sinh viên. Các em
cùng các thầy cô tìm ra chân lý và hưởng hoa lợi từ kết quả học hành.

Trong nhà xuất bản Sống Mới, không có ai lãnh đạo ai. Mọi người tư lưc
cánh sinh, dưới sư giúp đỡ của những người khác. Mọi người bên nhau,
cùng nhau học hành và cùng nhau thăng tiến. Mỗi thành viên của nhà



xuất bản Sống Mới đều được cung cấp thiết bị, máy móc, sách vở và chi
phí để nghiên cứu, làm việc như những nhà khoa học thưc thụ.

Năm 2021 là một năm đáng nhớ. Vào tháng Mười 2021, Tôn Phi mở nhà
xuất bản Sống Mới, người ta hay gọi là nhà xuất bản Charlie.

Nhà xuất bản của chúng tôi cài chế độ tư động. Cụ thể, chị Hương
Nguyễn bên Úc mua sách, lên website, nhập vào là thanh toán được luôn.
Khoảng 30 phút, mà chậm lắm là 3 ngày, chị sẽ nhận được sách, ship tận
nhà.

Hình thức xuất bản trưc tuyến này, chỉ có ông Tôn Phi nghĩ ra. Mình rơi
vào thế buộc phải có phát minh. Những người khác, họ không có phát
minh, bởi họ không ở vào thế phải có phát minh.

Nhà xuất bản Charlie kỳ diệu đến nỗi, cục trưởng cục xuất bản Việt Nam
phải gưi công văn vào Sài Gòn chúc mừng ông Tôn Phi. Mới chỉ thành
công trên nguyên lý mà đã như vậy, mai này chúng tôi sẽ mở rộng hơn.

Đây không chỉ là một nhà xuất bản, đây còn là một trang web hết sức
quan trọng. Tác giả nào có phát minh, nộp lên đây, chúng tôi đề số tài
khoản của tác giả bên dưới. Nhà giàu đi qua đọc thấy, ghé lại, mua phát
minh cho tác giả. Ông Tôn Phi là trung gian nhưng không cần biết đến số
tiền mà nhà giàu cho anh tác giả, vì thanh toán là một chạm, đến ngay với
tác giả sau 5 giây. Bản thân ông Tôn Phi cũng là một tác giả nên thiết kế
được một nhà xuất bản vượt thời gian. Nhà xuất bản Charlie cứ như là
một cậu bé đến từ tương lai, cưc kỳ hiệu quả và cưc kỳ sáng tạo.

Ngày hôm qua, có một thầy trưởng khoa trong trường chạy lên quận 7,
gặp nhờ nhà xuất bản Sống Mới đưa sách lên Amazon. Tất cả chỉ mất 2h
đồng hồ. Ai nhờ, chúng tôi cũng đều giúp cả, giúp miễn phí, giúp tận tình.
Một sinh viên đại học dưới Cần Thơ mới tốt nghiệp, gưi tác phẩm lên in,
từ khi nhận bản in, sưa bản in cho đến khi in, chỉ mất 20 ngày. Rõ ràng
Charlie là một nhà xuất bản giỏi.

Các bạn ạ. Tôi kể câu chuyện ra đây để các bạn cũng sáng tạo như tôi.
Tôi tin rằng các bạn sẽ còn làm được hơn thế nữa. Tôi là thế hệ đầu tiên,
tư mình mày mò từ A đến Z. Sang các bạn, các bạn sẽ được chúng tôi
chuyển giao công nghệ cho, chắc chắn các bạn sẽ thành công. Chúa dạy:
Càng dạy nghề thì sẽ càng được giàu thêm. Cho nên, chúng tôi không tiếc
bí mật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dạy nghề cho các bạn.



Nhà xuất bản Charlie là một câu chuyện thần kỳ. Nó đến giữa mùa dịch
đói kém. Một cách khiêm tốn, tôi nói, nó là một món quà từ nơi Thượng
Đế.

Chúng tôi có thể giúp gì bạn? Đừng ngại, hãy liên lạc với chúng tôi.

Tôn Phi và Hương Giang.

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Hộp thư: tonphi2021@hotmail.com

beauteme@gmail.com (gặp cô Nguyễn Hạnh).

Điện thoại đường dây nóng: 0344331741

Nếu ở nước ngoài thì có thể gọi điện cho chúng tôi bằng Telegram, Viber,
Whatsapp, Signal: +84344331741

Góp vốn hưởng cổ tức, hoặc đài thọ cho nhà xuất bản Sống Mới:

Ngân hàng ACB: 142720499- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Ngân hàng Quân đội MB: 0344331741- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal, Payoneer, Wise: +84344331741

Trân trọng cám ơn quý vị.

mailto:tonphi2021@hotmail.com


Image 8. Ảnh minh họa: Hai bố con ông Charlie đi dạo phố. Quận 7 Sài Gòn năm 2022.
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Bạch Sơn Hải

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Chúc Tôn Phi năm mới nhiều điều mới

https://shop-charlie.com/author/tructhanhtruc877/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/


Tình Quê Hồn Nước

JANUARY 2, 2022 AT 07:16

Hoan hô các cháu.

DINH CONG NGUYEN

FEBRUARY 5, 2022 AT 11:34

Tôi và bạn bè thấy cách xuất bản và bán sách của Nhà Xuất bản Sống
Mới là quá hiện đại.

https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/
https://shop-charlie.com/2022/01/02/nha-xuat-ban-song-moi-mot-cau-chuyen-than-ky/


Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm
việc trên số lớn và làm việc trên tư liệu gốc.

Image 1. Nhà khoa học Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022.

Để trở thành nhà khoa học, bạn cần phải biết làm
việc trên số lớn và làm việc trên tư liệu gốc.

Làm việc trên số lớn

Gieo đồng xu 10 lần, có thể bạn được 6 úp, 4 ngưa.



Gieo đồng xu 1000 lần, có thể bạn được 550 úp, 450 ngưa.

Gieo đồng xu 10 000 lần, bạn được 5000 mặt úp, 5000 mặt ngưa.

Đến đây, tỉ lệ mới ổn định và chính xác.

Làm việc trên tư liệu gốc

Tại các nước làm việc trên tư liệu gốc như Hàn Quốc, Nhật Bản, sách
giáo khoa có tính kế thừa do đó không cần phải thay mới sách giáo khoa
hàng năm.

Làm việc trên tư liệu gốc là tinh thần truy cầu chân lý đến tận cùng.

Cái khó của những người có phong cách làm việc như vậy là có thể
không gặp môi trường thích hợp. Cụ thể, không có nơi thu mua sản phẩm
sáng tạo.

Tôi may mắn tìm được Amazon. Người ta nói: “Cư an, tư nguy”. Tôi và
các anh nghiên cứu cách để hết phụ thuộc vào Amazon. Chúng tôi chỉ
mới thành công bước đầu và vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một người dễ trở thành nhà khoa học nếu may mắn tìm được thầy giỏi,
sách hay. Có anh nghĩ ra cách lấy cục gôm gắn lên cây bút chì. Một nhà
tư bản đi qua và mua phát minh đó với giá 5 triệu đô. Đó là một nhà tư
bản giỏi. Nếu gặp nhà tư bản dở, cùng lắm đó chỉ là trò chơi trẻ con chứ
không được tính là phát minh. Cơ duyên gặp gỡ con người rất diệu kỳ.

Làm việc trên tư liệu gốc là chỉ nghe chân lý mà thôi. Ví dụ, sư quan bên
Tàu chép sư. Vua nước Tàu đi qua, bảo là phải sưa chương sưa viết về
mình đi. Sư quan đáp:

– Bệ hạ có chém đầu thần thì thần vẫn không thể viết sư gian dối.

Nhà vua thấy không đe dọa được sư quan được nữa, nên cũng lặng lẽ
đánh trống lảng rồi bỏ đi.

Khi mới bắt đầu, người làm việc trên tư liệu gốc sẽ gặp rất nhiều thiệt
thòi. Càng về sau, vinh quang dành cho người làm việc trên tư liệu gốc sẽ
vô cùng to lớn. Bởi, sư thật lớn lên cùng năm tháng.



Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi).

Published by Charlie Saigon
Contact me at: tonphi2021@hotmail.com Or phone: +84344331741 (Zalo, Whatsapp,
Signal, Viber, Telegram) View all posts by Charlie Saigon
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o Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:48
Tôn Phi là số 1

o Tôn Phi
MAY 31, 2022 AT 15:50
Võ Ánh Nắng. Tôn Phi là số 3 thôi được rồi.
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Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:50

Tôn Phi Số 3 cũng được nhưng mình bỏ luôn
số 1 và 2 lấy số 3 đứng đầu nhé Tôn Phi.

o Võ Ánh Nắng
MAY 31, 2022 AT 15:49

Nhìn tướng và dáng đứng là biết bậc Cao Nhân rồi Tôn Phi à..
XUẤT SẮC

o Nguyen Duy Khoa
MAY 31, 2022 AT 15:49

Quá hay.

o Nguyen Duy Khoa
MAY 31, 2022 AT 15:49

Trung Quốc thưc ra sản sinh ra rất nhiều người kiệt xuất
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o Thanh Sớmmai
MAY 31, 2022 AT 15:49

Tuyệt vời ạ.

o Tôn Phi
MAY 31, 2022 AT 15:52

Thanh Sớmmai OK chị Mai. Cám ơn chị Mai.
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