THUYẾT DUNG HÒA
TRẦN MINH HIỀN
DẪN NHẬP
Suốt mấy ngàn năm từ khi con người trở thành homo sapiens ,
con người đã luôn có những hoc thuyết để tôn thờ và những vị
thần linh, đấng thiêng liêng , tối cao tối thượng , tôn giáo , triết
học, thần học để đi theo tin tưởng và cầu nguyện. Ngày nay thế
giới có rất nhiều nhiều hệ thống triết học lớn , những niềm tin đức
tin khác nhau và nhiều tôn giáo lớn với rất nhiều tín đồ : Phật giáo,
Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành và nhiều tôn giáo. Tất cả đều
cùng một mục đích là cứu nhân độ thế giúp con người làm điều tốt
điều lành tránh dữ tránh điều ác tu nhân tích đức để được lên
thiên đàng , nát bàn, cứu rỗi.... Nhưng ai cũng đều cho mình là
duy nhất đúng còn những người khác những giáo lý khác những
tốn giáo khác, những tư tưởng khác , triết lý triết học khác là sai.
Tuy nhiên lịch sử và các quy luật của tự nhiên chứng minh rằng
không có ai là duy nhất đúng mà tất cả nếu gộp lại mới là điều mà
nhân lọai cần. Sự dung hòa. Harmony hay HARMONISM đó là hệ
thống tư tưởng, triết lý triết học , tôn giáo mà chúng ta nên đi theo
từ thế kỷ 21 này. Không cực đoan quá khích, không lấy quyền lợi
riêng mà vì lợi ích chung của nhân lọai con người. THUYẾT
DUNG HÒA không có gì mới mẻ lắm , chỉ gồm những điều con
người đã biết nhưng dùng thêm những khám phá mới của khoa
học, tư tưởng, thần học thế kỷ 21 để phục vụ cho lợi ích thiết thực
nhất của xã hội loài người. Cứu con người thoát khỏi họa diệt
vong, tự hủy diệt và bảo vệ môi trường để khỏi bị thảm họa , và
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giúp con người kiềm hãm tính hung hăng hung hãn tiềm tàng của
mình để tránh chiến tranh cùng nhau xây dựng hòa bình, bảo vệ
môi trường, bảo vệ ngày mai , tương lai của chúng ta. Con người
phải hiểu rằng chiến tranh bằng bất cứ hình thức nào : quy ước
hay không quy ước, hạt nhân, hóa học hay du kích, quy mô lớn
hay quy mô nhỏ, chính nghĩa hay phi chính nghĩa đều giết người
và không từ nan bất cứ ai, tôn giáo nào, dân tộc nào, quốc gia
nào, màu da gì, vị trí xã hội ra sao, giàu hay nghèo.... Thảm họa
thiên nhiên không từ nan ai, bệnh tật đại dịch cũng không từ nan
ai, khủng hoảng kinh tế cũng không bỏ ai cả. Chúng ta mấy tỷ
người trên trái đất phải ý thức rằng số phận của tất cả chúng ta có
liên quan với nhau hãy cùng nhau giúp nhau thăng tiến trong xã
hội , chống nạn nghèo đói và tránh khủng hoảng kinh tế, bảo vệ
môi trường, yêu thương nhau, chống bệnh tật , cùng nghĩ ra
những giải pháp chung cho những vấn đề lớn mà chúng ta đối phó
hàng ngày: bệnh tật( sida, tim mạch, béo phì, thần kinh, tiểu
đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư, viêm gan siêu vi,...),
stress, những vấn đề gây tranh cãi, chiến tranh, những hiểm họa
đại dịch pandemic( cúm gà, cúm heo...) , thảm họa thiên nhiên
như động đất, núi lửa , sóng thần...., làm sao để mọi người ăn no,
sung túc, giàu có, ổn định, sức khoẻ tốt, thần kinh tốt, hạn chế tội
phạm, Đó là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm theo đuổi.
Do đó THUYẾT DUNG HÒA ra đời nhằm mục đích đem con người
lại gần với nhau hơn , yêu thương nhau ,thông hiểu, cảm thông và
cùng nhau xây đắp ngôi nhà chung trái đất đẹp tươi.
Cũng giống như những thầy bói xem voi, chúng ta cảm nhận thế
giới qua khả năng hạn hẹp của mình , ai rờ vào bộ phận gì thì cho
là thế giới, chân lý, sự thật giống như vậy. Cũng vậy con người đi
vào khu rừng tri thức bằng góc nhỏ của mình và cho là cả vũ trụ
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cũng như thế. Rất hạn chế rất hạn hẹp. Thực sự kết hợp tất cả
những hiểu biết hạn hẹp của tất cả chúng ta vẫn chỉ là 1 phần nhỏ
của bức tranh tổng thể toàn thể đầy đủ của tri thức kiến thức , vũ
trụ và thế giới. Cũng như con kiến nhìn vũ trụ là góc nhỏ của thế
giới của chúng ta, đối với con vi trùng thì thế giới vũ trụ chỉ là 1 cơ
thể người hay vật mà nó ký sinh trên đó. Thế giới vũ trụ mà chúng
ta cảm nhận nghiên cứu cũng sẽ chỉ là 1 thế giới nhỏ hẹp hạn chế
mà chúng ta sẽ không bao giờ biết hơn thế được , nếu không
bằng 1 thiết bị , phương tiện đặc biệt. Đối với con kiến hay con vi
trùng thì con người là thượng đế của chúng vì chúng ta có thể giết
nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng có thể giết được lại chúng ta dù
không thể nhìn được hết chúng ta hiểu chúng ta là gì. Liệu chúng
ta có hiểu biết đầy đủ về kiến hay vi trùng không. Chắc chắn là
không?
CÓ THỂ CHÚNG TA CHỈ LÀ VI TRÙNG TRONG BỤNG CỦA
KHỔNG LỒ

Có lẽ trong trí tưởng tượng phong phú nhất của chúng ta cũng
không ai có thể tưởng tượng nổi là có thể chúng ta chỉ như là 1
con vi trùng trong bụng của 1 sinh vật khổng lồ, đó chắc chắn có
thể xem như là thượng đế của chúng ta, vì không bao giờ chúng
ta có thể có khả năng biết được toàn bộ thấy được toàn bộ sinh
vật đó dù cho chúng ta có thể tiến bộ khoa học kỹ thuật đến đâu,
chúng ta không thể nào hiểu rõ suy nghĩ ý nghĩ của họ, cũng như
vi trùng làm sao hiểu chúng ta và chúng ta cũng không hiểu nó.
Điều mà tôi vừa nói với bạn có thể có thật cũng có thể không có
thật nhưng đây là 1 hướng suy nghĩ tư duy mới mà chúng ta có
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thể theo đuổi để giải thích tất cả những bí ẩn của vũ trụ.

BẢN CHẤT
Mỗi con người đều có 1 bản chất, bản năng riêng mà rất khó có
thể thay đổi dù có tập luyện cố gắng hết sức để thay đổi bởi vì cấu
trúc sinh học của cơ thể, tâm sinh lý bẩm sinh. Có người nói nhiều
có người nói ít, có người nóng nảy nôn nóng có người điềm tĩnh ,
có người khôn ngoan, lanh lợi có người ngu dại khờ khạo. Đó là
do bẩm sinh sinh học, sinh lý mà nếu khoa học có thể can thiệp thì
cũng chỉ đem lại kết quả 1 cách hạn chế. Tuy nhiên với môi trường
giáo dục, ăn uống, thể dục, giáo dục, dạy dỗ hướng dẫn thì có thể
chuyển sang tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Cần có sự cố gắng hết
sức của cá nhân cùng với sự giúp đỡ của mọi người , người thân
và xã hội. Chúng ta cần có cái nhìn mới về vấn đề này, các nhà
tâm lý học và xã hội học sẽ hướng dẫn chỉ dẫn cho con người biết
rõ bản chất của từng người và giúp cho từng cá nhân cải thiện
tính cách, bản chất bản năng của mình cho tốt hơn bằng cách
luyện tập, ăn uống, suy nghĩ, tư duy, tập thể dục, rèn luyện 1 cách
thích hợp với sự nỗ lực tối đa của cá nhân cùng với sự giúp đỡ
hướng dẫn điều chỉnh của người thân và xã hội. Mỗi con người là
tế bào của gia đình và xã hội. Ảnh hưởng hỗ tương qua lại, 1
người bệnh tật, phạm tội , thất bại là sẽ ảnh hưởng xấu đến cả xã
hội còn ngược lại 1 người khoẻ mạnh, thành công, giàu có , sống
tốt, đúng pháp luật thì sẽ ảnh hưởng tốt đến xã hội. Bản chất là từ
yếu tố bẩm sinh sinh học, cơ thể di truyền nhưng có thể cải thiện
tốt hơn bằng sự định hướng tập luyện, ăn uống , thể dục,...
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SỨC MẠNH CỦA SỰ CẢM THÔNG, HIỂU BIẾT
Sự thông cảm giúp cho con người biết lắng nghe, hiểu biết và
thông cảm tha nhân để tránh xung đột và bạo lực. Thông cảm để
yêu thương và yêu thương để thông cảm bởi vì tất cả chúng ta
đều là nhân loại là con người có tốt có xấu, có ưu điểm và khuyết
điểm, có thành công và thất bại, có niềm vui và đau khổ, có mạnh
mẽ và yếu đuối... Thông cảm để khoan dung, để dung hòa để vị
tha từ bì hỷ xả, tha thứ, rộng lượng độ lượng. Giúp đỡ người khác
nhận ra lẽ phải điều đúng, làm điều đúng không đi sai đường lạc
lối. Không chỉ nhắm vào trả thù, trừng phạt mà nhắm vào phòng
ngừa, hướng dẫn.
CHƯƠNG MỘT

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THUYẾT DUNG HÒA
Thuyết Dung Hòa dựa trên cơ sở khoa học của thế kỷ 21, với sự
tiến bộ tột bực của khoa học và kỹ thuật. Con người đã tiến những
bước dài trên con đường chinh phục tự nhiên , khám phá , sáng
tạo , sáng chế... Những con tàu vũ trụ bay xa vào không gian,
internet , cyberspace và điện toán computer đã thay đổi hoàn toàn
thế giới, y khoa cũng đã chữa rất nhiều bệnh 1 cách hữu hiệu và
đang đương đầu với những bệnh tật mới ngày càng nguy hiểm
hơn, tâm lý học cũng tiến những bước dài và còn nhiều nữa.
Không có gì là tuyệt đối đúng, tất cả mọi thứ đều tương đối, không
có gì tuyệt đối, cũng như quy luật bảo toàn năng lượng, động
lượng... trong vật lý và khoa học, xã hội , thế giới vũ trụ cũng có
quy luật bảo toàn về tiền bạc , hạnh phúc sự giàu có. Không có tự
nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển giao đi từ nơi này
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qua nơi khác và quay vòng thay đổi luân phiên mãi mãi. Thuyết
đầu thai kiếp trước kiếp sau là có thật, linh hồn là có thật, địa ngục
thiên đàng nát bàn niết bàn là có thật. Ma quỷ, thánh thần, tiên cõi
là có thật. Chỉ là 1 phạm trù khác , 1 thế giới khác mà ta không
hiểu không công nhận thì cho là không có. Không biết nên cho là
không có. Khoa học cũng như thần học không phải là tuyệt đối, là
toàn hảo để giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta nhưng
khoa học cũng như thần học có thể giúp đỡ chúng ta tìm ra giải
pháp tốt đẹp hơn hay hơn để thăng tiến xã hội. Khi chúng ta thông
cảm, chia sẻ với nhau là chúng ta đã cứu chính chúng ta và thế
giới. Ở đời việc gì cũng có thể giải quyết được bằng đối thọai, trao
đổi, lắng nghe và ôn hòa dung hòa. Sự hận thù chỉ sinh ra thêm
hận thù. Chiến tranh chỉ là mầm mống hậu họa của chiến tranh
tiếp diễn. Hòa bình sẽ đem lại hòa bình tiếp theo. Chỉ có hòa bình,
hiểu biết và tình yêu mới cứu chúng ta khỏi họa hủy diệt và tự hủy
diệt. Khoa học nếu biết sử dụng đúng đắn , thiết thực và có hiệu
quả sẽ là cứu cánh cho chúng ta. Ngược lại nó sẽ con dao hai
lưỡi giết chết chúng ta.

CHƯƠNG HAI

CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA THUYẾT DUNG HÒA

Suốt bao nhiêu ngàn năm phát triển của lịch sử loài người, chúng
ta có rất nhiều hệ thống triết học, triết lý tư duy, tư tưởng. Đôi khi
đối chọi nhau , đôi khi trùng lắp , giao thoa với nhau, nhưng tựu
trung đều vì lợi ích chung của loài người nhưng lại từ chối phản
bác lẫn nhau gây nên tranh cãi xung đột. Do đó chúng ta cần có 1
lý thuyết 1 hệ tư tưởng, tư duy triết học chung tôn trọng lẫn nhau
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và cùng nhau phát triển , không nên xung đột nhau. Bất đồng
nhưng nên ôn hòa tôn trọng ý kiến của nhau và cùng tìm ra điểm
chung nhất để giải quyết những vấn đề lớn nhất hiện nay : khủng
bố, quá khích, nghèo đói, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, môi
trường, ô nhiễm, bệnh tật: ung thư, đại dịch: cúm gà cúm heo...,
tim mạch, béo phì, tiểu đường, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến
mạch máu não, tâm thần, mất trí nhớ Alzheimer, nghiên cứu
clone, phá thai, đồng tính luyến ái, bảo hiểm sức khoẻ, bảo thủ và
cấp tiến... những vấn đề nóng bỏng gây tranh cãi nhất. THUYẾT
DUNG HÒA sẽ là cứu cánh giải quyết tất cả những điều mà chúng
ta chờ đợi nhất.
MỘT NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA THUYẾT DUNG HÒA
Tất cả vạn vật chúng sinh, thiên nhiên vũ trụ con người đều có
sinh có tồn tại rồi có diệt, tử vong, chết; có bắt đầu rồi biến mất kết
thúc, không có gì tồn tại mãi, không có gì bất biến, bất di bất dịch,
không có gì hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai , tất cả đều có giới
hạn, tương đối ; không có gì tuyệt đối. Có sự tồn tại của đấng
thiêng liêng đấng tối cao nhưng sự nhìn nhận việc tồn tại đó không
bắt buộc; con người có quyền lựa chọn niềm tin của mình mà
không sợ bất cứ sự trừng phạt hay phán xét nào. Tuy nhiên sự
công nhận, nhìn nhận sẽ giúp con người định hướng vận mệnh
chính mình. Tất cả những lý thuyết, tư tưởng tư duy của lòai
người tựu trung là một nên chúng ta có THUYẾT DUNG HÒA .

HAI Ý CHÍNH
1. Thuyết Dung Hòa tôn trọng tất cả các niềm tin hiện tại của mọi
người , mọi người không cần phải từ bỏ đức tin của mình để tin
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vào THUYẾT DUNG HÒA , harmonism. Tuy nhiên Thuyết Dung
Hòa đem mọi người lại với nhau bằng đối thoại , cảm thông, hiểu
biết và đồng lòng vì tương lai tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, an
toàn hơn của chính bản thân mình và tha nhân.
2. Thuyết Dung Hòa là học thuyết dân chủ cho mọi người , của
mọi người và vì mọi người và là học thuyết mở rộng, OPEN, nên
hoan hỉ chào đón tất cả mọi đóng góp, inputs của tất cả mọi
người. Và là một học thuyết luôn luôn phát triển, năng động không
khép kín ( không closed)
BA NỀN TẢNG CỦA THUYẾT DUNG HÒA
1. Tất cả mọi lý thuyết , tôn giáo, triết học, hệ tư tưởng đều là 1
phần của lý thuyết chung, tôn giáo chung, hệ tư tưởng chung của
loài người ; không có ai và điều gì duy nhất đúng và tất cả bổ sung
cho nhau.
2. Con người cũng như vạn vật đều có bắt đầu , tồn tại rồi kết
thúc, sinh lão bệnh tử, sung sướng và đau khổ, thành công và thất
bại, giàu có và nghèo túng, thiên thần và ác quỷ. Không có gì tồn
tại vĩnh viễn.
3. Thuyết Dung Hòa sẽ là giải pháp tạm thời nhưng là tốt nhất
trong hiện tại. sau này chắc chắn sẽ có lý thuyết mới, tôn giáo
mới, hệ tư tưởng mới hay hơn tốt đẹp hơn để thay thế.

BỐN HỆ QUẢ
1. Con người ai cũng có bản chất và bản năng. Bản chất có khi tốt
có khi xấu nhưng với môi trường gia đình và giáo dục , ảnh hưởng
của xã hội sẽ làm thay đổi trở thành tốt hơn hay xấu đi. Nhưng căn
bản mọi người đều bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc,
8

lựa chọn cách sống , niềm tin , đức tin riêng cho mình. Sự lựa
chọn này là căn bản của mỗi cá nhân nên cần phải được tôn trọng
và nên tôn trọng.
2. Mọi lý thuyết , hệ thống tư tưởng đều vì mục đích tốt cao cả
nhưng tất thảy đều có khiếm khuyết không thể nào hoàn hảo toàn
vẹn nên phải nhờ vào các lý thuyết khác. Con người có quyền tin
hay không tin vào bất cứ lý thuyết , tôn giáo, tư tưởng nào. Nhưng
thuyết Dung Hòa sẽ là phương tiện tốt nhất vào thời điểm này cho
đến khi có 1 hệ tư tưởng tốt hơn.
3. Con người phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc làm của
mình. Nhân nào quả đó. Làm điều tốt sẽ được hưởng phước, làm
điều xấu sẽ bị trừng phạt. Dù có thể không ai biết nhưng hậu quả
sẽ được phán xét đúng đắn.
4. Tất cả các lý thuyết, triết học , tư tưởng tôn giáo đều có đúng có
sai, không nên áp đặt lên người khác điều ta tin là đúng. Phải nhìn
xa hơn cho lợi ích chung của toàn thể nhân lọai. Vì tương lai tốt
đẹp hơn , an toàn hơn và thịnh vượng hơn. Cúng nhau đối thoại
bắt tay xây mái nhà chung Trái Đất.

****
Cũng như thuyết bảo toàn năng lượng, bảo toàn động lượng trong
vật lý học tất cả mọi tài sản, hạnh phúc và nhiều thứ khác trong vũ
trụ, tự nhiên đời sống, trái đất thế giới đều bảo toàn không mất đi
mà chỉ chuyển giao , hoán vị từ chỗ này qua chỗ khác. Giống như
những ông thấy bói mù xem voi, con người cảm nhận thế giới vụ
trụ tự nhiên qua cảm tính và khả năng hạn hẹp của mình, nếu đeo
kính đen thì thấy đời màu đen, nếu đeo kính hồng thì thấy đời
hồng, gặp chuyện sướng thì nói đời là thiên đàng, gặp chuyện khổ
thì cho là địa ngục trần gian, nắn cái chân con voi thì nói con voi
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giống như cột nhà, nắm vòi voi thì nói con voi mềm mềm... Nói
chung chúng ta cảm nhận thế giới bằng lăng kính riêng của mình ,
không phải là toàn cảnh bức tranh hoàn chỉnh của thế giới. Cũng
như hệ quy chiếu trong vật lý , nếu chúng ta ngồi trong xe lửa thì
thấy xe mọi vật chạy lùi về phía sau dù cây cỏ đứng yên. Thật sự
nếu chúng ta nhìn từ ngoài trái đất thì thấy cây cỏ di chuyển
nhưng nếu đứng trên mặt đất thì nghĩ là cây cỏ đứng yên. Tất cả
chỉ là tương đối. Hữu hạn. Giới hạn. Đối với con kiến thì con
người là thượng đế , đấng tối cao vì ta có thể giết nó bất cứ lúc
nào , kiến sẽ chẳng bao giờ nhìn ra biết được con người. Đối với
kiến thì 1 vũng nước nhỏ cũng là 1 đại dương. Nhưng con người
cũng chưa bao giờ hiểu nổi kiến làm gì , muốn gì , nói gì. Do đó
con người trong vũ trụ cũng vậy. Chắc chắn có 1 thế giới vĩ đại
hơn nhiều so với chúng ta , mà chúng ta không bao giờ biết được.
Chỉ có những nhà tiên tri, mặc khải , những đấng cứu thế , như
Đức Phật, chúa Jesus, Mohammed,... đi đến để nói cho chúng ta
về những điều đó. Sự tồn tại của đấng thiêng liêng, đấng tối cao,
chúa trời , trời phật là có thật. Địa ngục , hay thiên đàng , cõi niết
bàn , nát bàn là có thật. Ma quỷ là có thật. thiên thần có thật. Có
thuyết luân hồi , kiếp trước kiếp sau. có linh hồn. Cũng giống như
lý thuyết tiên đề chọn trong toán học. Bằng 1 hệ thống căn bản sơ
khởi các tiên đề ban đầu ta có thể xây dựng nguyên 1 ngôi nhà
hoàn chỉnh lý thuyết tư tưởng độc lập với tất cả người khác. Nếu
ta tin vào những điều này ta sẽ đi đến những kết luận này. Nếu ta
tin vào những điều kia thì ta sẽ có những kết luận khác. Giống như
hình học Euclid và hình học không gian là những ví dụ hùng hồn
về sử dụng tiên đề chọn để xây dựng hệ luận và cả 1 thế giới tiếp
theo đó. Triết học, thần học, tôn giáo, và tư tưởng cũng y chang
như thế mà thôi. Thuyết tiến hóa của Darwin là 1 ví dụ khác về
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quy luật tuần hoàn tiến hóa của tự nhiên, vạn vật, vũ trụ và tư
tưởng Càng ngày càng cao hơn và những điều không dùng sẽ
thoái hóa biến hóa extinct. Cũng như hệ thống tuần hoàn của
Mendeleev , ta có thể dùng nó để xây dựng khoa học lý thuyết tiên
liệu về tương lai sự xuất hiện của các học thuyết mới và tương lai
của loài người về kinh tế xã hội.... Khoa học tử vi, dự đoán tương
lai , bói toán... là khoa học nên nghiên cứu kỹ lưỡng để định
hướng số phận cá nhân và xã hội, quốc gia và trái đất. Tất cả các
ngành khoa học, kỹ thuật sẽ được phối hợp hữu hiệu nhịp nhàng
hiệu quả để cống hiến phục vụ tốt nhất cho lợi ích lâu dài của loài
người và vũ trụ. KHOa học lý thuyết sẽ là khoa học căn bản bao
quát, nghiên cứu khía cạnh lý thuyết của khoa học, thần học, tôn
giáo,... Và tất cả nằm chung trong THUYẾT DUNG HÒA.
Kinh Phật nói về thuyết luân hòi, quả báo nghiệp chướng, nhân
nào quả đó là rất hay , rất đúng. Cũng như thuyết về linh hồn , sự
cứu chuộc, ngày phán quyết cũng sẽ có. Tất cả không chỉ là đức
tin niềm tin mà còn là sự thực, sự thật. Sống sao cho đáng sống.
Và sức mạnh, sự kỳ diệu của cầu nguyện là vô biên và vô cùng kỳ
diệu. Một điều căn bản mà tất cả đều đề cập là ta phải tin thì mới
thấy. Duy đạo Phật hơi khác : Phật Thích Ca dạy rằng : " ta đã
Phật đã thành còn các con là Phật sẽ thành" Đức Thế Tôn bảo
rằng , ai cũng có thể thành Phật nếu tu tập đúng đắn và lâu dài.
Khi ta quỳ lạy cầu nguyện trong khói hương với tấm lòng thành thì
cho dù những điều ước muốn chưa đạt được cũng ít ra ta cũng
được thanh thản tâm hồn khi nguyện cầu, tâm chính đính hơn, an
bình hơn. Sống với niềm tin mãnh liệt nhưng không cuồng tín , ăn
uống tập thể dục điều độ, không thái quá cực đoan, không tham
lam cố chấp làm cho máu huyết lưu thông , đầu óc thảnh thơi và
có 1 hướng đi đúng đắn trong cuộc đời.
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ĐIỀU CĂN BẢN NÊN LÀM
1/ Tu tâm, tự chăm sóc bản thân bằng lối sống ôn hòa, dung hòa.
Có 1 đức tin niềm tin vững vàng vững chắc mà không cuồng tín,
thái quá, cực đoan. Tâm hồn rộng mở, hiếu học ham cầu tiến. Tập
thể dục, biết mình bệnh gì để tự chữa. Chăm sóc thần kinh và thể
chất. Như ngày xưa Khổng tử dạy " Tu tâm, tề gia , trị quốc, bình
thiên hạ."
2/ Biết yêu thương chia sẻ với tha nhân vì biết yêu thương chính
bản thân. Vì ta thương ta nên ta thương người. Không làm bất cứ
điều gì cho người khác điều mà mình không muốn người ta làm
cho mình. Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
3/ Biết lắng nghe cũng như biết nói đúng , nói đủ. Nghệ thuật lắng
nghe là 1 nghệ thuật cao cả quý giá. Ta có hai lỗ tai và 1 cái miệng
để nghe nhiều hơn nói. Và khi cần nói thì phải nói đúng, nói đủ nói
cần thiết không thừa không thiếu. Nên nhớ " lời nói không mất tiền
mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" Nên nhớ : Lời nói có thể
giết người dù đôi khi ta vô tình, không biết hoặc cố ý. Tội vu khống
cũng là tội rất nặng.
4/ Tập đức khoan dung, vị tha , bác ái. Phàm ở đời ai cũng có lỗi
lầm , thiếu sót, thậm chí tội lỗi nhưng chúng ta nên trân trọng sự
phục thiện và nên cho mọi người có cơ hội thứ hai để phục thiện.
Nghiêm khắc với bản thân nhưng nên cởi mở độ lượng tha thứ
cho tha nhân.
5/ Đối thọai nghiêm túc với mọi người để tìm ra giải pháp khả thi
hữu hiệu nhất cho mọi vấn đề của đời sống. Xung đột, chiến tranh,
vũ phu, đánh đấm , hận thù chỉ làm tăng thêm sự thù hận và
không bao giờ muôn đời không giải quyết được việc gì.
6/ Cầu nguyện luôn luôn tốt. Tâm chính đính, minh mẩn, sáng
suốt. thành thật không dối trá giả hình luôn luôn tốt. Hướng về 1
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niềm tin luôn đem lại cho chúng sinh 1 lối thoát rất hữu hiện, hiệu
quả.
7/ Thành thật với bản thân, với vợ chồng con cái cha mẹ anh em
ruột thịt gia đình và những người xung quanh cũng như mọi người
và xã hội luôn luôn là điều tốt cho dù có thể hại ta trong hiện tại
nhưng về lâu dài sẽ giúp ta cứu ta.
8/ Tôn trọng những ý kiến khác ta, những niềm tin khác ta. Ta
không đồng ý nhưng nên tôn trọng, không nên đả phá , phỉ báng,
xung đột. Nên nhớ tất cả chỉ là 1 phần của sự thật ,sự tin tưởng
mà tất cả chúng ta loài người human beings nên đi theo.
9/ Học hỏi hàng ngày có tinh thần cầu tiến. Sống an bình, an lành
và giữ hy vọng, niềm tin. Không tuyệt vọng , biết phấn đấu cố
gắng không ngừng. Luôn làm điều tốt nhất có thể. Always do your
best, striving your best.
10/ Hiểu rõ mọi sự đều có giới hạn , đều tương đối. Không có gì
tuyệt đối đúng, cũng như không có gì hoàn toàn sai. Không có gì
toàn vẹn, không có ai hoàn hảo, toàn hảo. Nhân sinh bất thập
toàn. Chính vì vậy không nên đòi hỏi quá nhiều ở tha nhân và
chính bản thân ta.
11/ Chấp nhận thất bại và học hỏi từ sai lầm. Hiểu rằng không có
ai có thể làm được mọi việc. Chúng ta tồn tại, sống được là nhờ
vào mọi người, nhớ vào người khác. Không ai có thể tồn tại một
mình được , không ai có thề chiến thắng chỉ nhờ vào bản thân.
Khiêm tốn , đừng tự cao tự đại.

*****
NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN
1/ Giáo dục : Giáo dục là nền tảng của xã hội, quyết định vận
mệnh của nhân lọai của tương lai thế giới. Một nền giáo dục đúng
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đắn, thực tiễn, hiệu quả sẽ đem lại kết quả tốt và đưa xã hội con
người tiến bộ tiến lên phiá trước bằng không thì sẽ làm cho chúng
ta đi thụt lùi. Giáo dục và người thầy giáo cần được tôn trọng và
đối xử cao nhất, tốt nhất.
2/ Chiến tranh và hòa bình : Xung đột, bất đồng là không thể tránh
khỏi nhưng chúng ta có thể hạn chế thiệt hại của tranh chấp và
chiến tranh. Hòa bình là mục tiêu mà chúng ta phải nhắm tới bằng
bất cứ giá nào. Hòa bình nên được coi là mục tiêu tối thượng của
loài người.
3/ Chống nạn nghèo đói và vì sự thịnh vượng chung của loài
người: Đây là 1 điều trăn trở chung của mọi người. Làm sao để
giúp cho tất cả mọi người có cơm ăn áo mặc , no đủ và hơn thế
nữa làm cho mọi người giàu có cho cộng đồng và quốc gia cũng
như toàn thế giới thịnh vượng lâu dài. Không còn người vô gia cư
homeless.
4/ Đối phó với khủng hoảng kinh tế, chính trị, thảm họa thiên
nhiên.... Con người phải có kế họach đối phó với các thảm họa có
thể xảy về kinh tế, xã hội , chính trị, chiến tranh, thảm họa thiên
nhiên và có kết đối phó hiệu qua với sự góp công của mọi người
5/ Bảo vệ môi trường là việc hàng đầu mà chúng ta phải làm ngay
bây giờ. Phải làm 1 cách đúng đắn, triệt để và hiệu quả tính tới
mọi vấn đề và cần sự góp công góp sức, ý kiến của tất cả mọi
người.
6/ Bảo hiểm sức khoẻ là vấn đề lớn cần nhiều người góp công
góp sức giải quyết 1 cách triệt để rốt ráo và thiết thực.
7/ Công cuộc chống chọi bệnh tật đem lại chiến thắng cho con
người là cuộc chiến gay go ác liệt nhất. Chúng ta phải cùng các
nhà khoa học, các thầy thuốc nghiên cứu chống bệnh ung thu,
bệnh tim mạch, bệnh thần kinh và tiên liệu cho các đại dịch cũng
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như sẽ có các bệnh tật mới xuất hiện chưa từng có bao giờ.
8/ Công cuộc chống lại tội ác, tội phạm phải được đánh giá đúng
đắn, đúng mức. Không nên chỉ chú trọng vào trừng phạt mà phải
chú trọng hơn về đề phòng prevention, và không nên thoát người
thoát tội nhưng cũng không quá tàn ác, bắt oan giết oan.
9/ Bảo đảm nền dân chủ trên mỗi quốc gia, trên toàn cầu. Vì sự
thịnh vượng tốt đẹp hơn của loài người.
10/ Khuyến khích mọi người đóng góp vào xã hội bằng thiện
nguyện, bố thí, cho hơn là nhận, giúp đỡ tha nhân mở lòng ra, tha
thứ , vị tha, bác ái hỷ xả. Giúp đỡ người khác qua cơn hoạn nạn,
nghèo khó, khốn khó. Thương người như thể thương thân.
CHƯƠNG III

NHỮNG NGÀNH KHOA HỌC MỚI

I. NGÀNH KHOA HỌC LÝ THUYẾT:
Đây là ngành khoa học tổng quát nhất nghiên cứu những vấn đề
lớn nhất chung nhất và bao quát nhất. Định hướng sự phát triển
của thế giới khoa học và đời sống cũng như của lòai người. Đây là
ngành khoa học nghiên cứu về sự tương quan giữa các ngành
khoa học khác nhau ví dụ giữa tâm lý học và y khoa, giữa toán
học và lịch sử, giữa xa hội học và kinh tế học. Đồng thời dự đoán
về sự xuất hiện của các ngành khoa học mới phục vụ loài người.
Cũng như sự thoái hóa biến mất của các ngành khoa học. Lập ra
bản đồ về gen , cũng như và trí tuệ con người như là bản đồ thế
giới, vũ trụ, hay thuyết tiến hóa của Darwin, hay bàng hệ thống
tuần hoàn các nguyên tố hóa học Mendeleev.
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II. NGÀNH KHOA HỌC DỰ BÁO , DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI:
Đây là 1 ngành khoa học không mói mẻ gì lắm nhưng cũng rất thú
vị vì mới lạ ở chỗ kết hợp tất cả các bộ môn bói toán, chiêm tinh,
tử vi, dự đoán , dự báo khoa học và khoa học huyền bí, thông
thiên học... Lần đầu tiên chúng ta sẽ có 1 nỗ lực nghiêm túc
nghiên cứu chi tiết sâu sắc, rộng lớn, chiều sâu việc dự đoán
tương lai hậu vận của mỗi cá nhân con người, 1 cộng đồng, 1
quốc gia , của cả thế giới trái đất, xã hội loài người nhân lọai và
của cả vũ trụ. Đây sẽ góp phần vào 1 cuộc cách mạng vĩ đại nhất
thay đổi đời sống của tất cả chúng ta.

III.TÂM LÝ HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
Tâm lý học sẽ phát triển thành 1 ngành khoa học mới giúp phục vụ
đời sống và con người hiệu quả hơn: tư vấn cho gia đình , cho
hôn nhân ,tiền hôn nhân: khuyên xem ai có nên lập gia đình với
nhau ( chỉ khuyên nhưng quyền quyết định là của đương sự) ,
giúp giải quyết các vấn đề gia đình xã hội , chữa bệnh , nghiên
cứu ảnh hưởng của tâm lý lên xã hội, đời sống , kinh tế, quốc
phòng, an toàn....

IV.PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHO TƯƠNG LAI:
Con người sẽ chế ra những phương tiện giúp di chuyển đi lại
nhanh hơn, an toàn hơn. Đi đến cả những hành tinh khác, đi
nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Giao thông bằng cách biến thành
phân tử, nguyên tử rồi tái hiện lại bên kia bằng máy tái hiện con
người.
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V. THỰC PHẨM CHO TƯƠNG LAI:
Đầy đủ chất bổ dưỡng, chữa bệnh, ngon miệng và chi phí thấp,
nhân tạo và giúp cho con người khoẻ mạnh sống lâu , thông minh
, sáng suốt.
Và chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều ngành khoa học mới mà
chúng ta chưa từng nghe nói đến và tưởng tượng ra nổi. Những
ngành khoa học này sẽ làm thay đổi cả thế giới này.
THUYẾT DUNG HÒA sẽ đem lại giải pháp tốt nhất hiện nay cho
các vấn đề lớn nhất của loài người : vấn đề chống nạn khủng bố,
cực đoan; khủng hoảng kinh tế, niềm tin, sự xung đột của các tôn
giáo, các quốc gia. KHOa học tiến bộ nhưng cũng đem lại những
mối lo hại diệt vong của thế giới vì vũ khí giết người hàng lọat,
chiến tranh , sự hận thù, hiểu lầm phân biệt giữa con người với
nhau. THUYẾT DUNG HÒA sẽ góp phần đem con người lại gần
bên nhau cùng nhau sống chết, cùng nhau xây dựng 1 thế giới tốt
đẹp hơn, an toàn hơn , hòa bình hơn, hiền lành hơn, giàu có thịnh
vượng hơn.
THUYẾT DUNG HÒA cũng giống như software với open source ,
mở rộng cho tất cả mọi người và cần sự góp sức của mọi người
để trở nên hoàn thiện. THUYẾT DUNG HÒA không trông đợi trả
lời tất cả những câu hỏi mà người đời có thể đặt ra nhưng hy vọng
sẽ mở ra cơ hội mới, cánh cửa mới cho mọi người tìm ra những
giải pháp mới, hiệu quả và thiết thực cho đời sống của mỗi chúng
ta và cho cộng đồng cũng như cho cả lòai người nhân lọai.
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THUYẾT DUNG HÒA VÀ TÔN GIÁO
Tôn giáo luôn luôn là đề tài nóng bỏng và tế nhị, dễ gây tranh cãi
và hiểu lầm nhất. Nhưng không phải là đề tài cấm kỵ, chúng ta vẫn
phải nói đến, phải đề cập đến một cách vừa phải, đúng mức, công
bằng và hợp lý. Đạo Phật tin vào thuyết luân hồi, nghiệp báo, quả
báo và Đức Phật dạy Phật tử rằng " ta là Phật đã thành còn các
con là Phật sẽ thành ". Đạo Thiên Chúa tin vào linh hồn và nếu ai
tin THIÊN CHÚA thì sẽ được cứu rỗi.
Tôn giáo luôn là chỗ dựa tinh thần , tâm linh cho con người và nên
được tôn trọng và không nên phỉ bàng, cũng như đả kích. Không 1
tôn giáo nào tuyệt đối đúng, toàn hảo, hoàn hảo. Vấn đề là niềm
tin và đức tin. Khi ta tin một cách tỉnh táo, không mù quáng , cuồng
tín, cực đoan thì ta sẽ có kim chỉ nam cho đời mình và sẽ không
cho là những tôn giáo khác sai. Tất cả mọi tôn giáo đều tốt đẹp và
chỉ chung mục đích giúp con người vượt qua sự khổ ải đày đọa
của kiếp người, sống đúng, sống tốt và sống cho mọi người cũng
như bản thân ta.

THUYẾT DUNG HÒA VÀ KHOA HỌC
THUYẾT DUNG HÒA xây dựng trên hai nền tảng chính: tôn giáo,
khoa học. Khoa học là 1 yếu tố chính và quan trọng xây dựng nên
thuyết dung hòa cũng như là tôn giáo. Sự kết hợp của khoa học
và tôn giáo chưa bao giờ có là nền tảng vững chắc của THUYẾT
DUNG HÒA.. Tất cả phải trung dung giống như ngày xưa người
Trung quốc cũng đã có đạo trung dung , nhưng THUYẾT DUNG
HÒA đi xa hơn, sâu rộng hơn và đầy đủ hơn để dùng khoa học 1
cách hiệu quả , có lợi nhất cho nhân lọai, con người và vũ trụ.
Đức tin ,niềm tin vừa là vấn đề tôn giáo vừa là vấn đề tâm lý, vấn
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đề khoa học . Khi ta tin tưởng vững chắc vào 1 điều gì một cách
sáng suốt không mù quáng, không cực đoan, không cuồng tín ,
ngu muội thì ta có được 1 chỗ dựa tinh thần, tâm linh rất tốt làm
cho ta sống thoải mái hơn, tự tin hơn và quân bình, an toàn , hài
hòa điều hòa dung hòa hơn. Nó sẽ giúp cho ta khoẻ mạnh , khỏi bị
bệnh tật, sáng suốt hơn , bình tĩnh hơn, mở lòng hơn, cầu tiến
hơn, ham học hỏi hơn, vị tha, độ lượng rộng lượng hơn. Và đó là
liều thuốc cứu chính ta và tha nhân , đồng loại. Khi đối diện với
những vấn đề " kinh khủng" như bị vu oan, giá họa và thậm chí bị
bỏ tù oan thì niềm tin đức tin càng quan trọng hơn. Lúc mà không
ai tin mình nữa chỉ vì hàm oan, thì điều tốt nhất là giữ tâm hồn
thanh tịnh, giữ vững niềm tin, không làm điều gì sai thêm cho
người ta hiểu lầm thêm, tìm cách gỡ ra từ từ. Bằng những bằng
chứng cụ thể mà mình có để chống cự, bảo vệ mình 1 cách quyết
liệt trực diện không sợ hãi chạy trốn nhu nhược và đầu hàng Lúc
đó ta cần 1 luật sư giỏi và ít nhất một người tin ta. Cố gắng làm
điều tốt nhất.Do your best. Khi ta bị bệnh thập tử nhất sanh, khi
mà bác sĩ cũng đều bỏ chạy, lòng tin, đức tin là cứu cánh cuối
cùng. Sức mạnh của cầu nguyện là vô biên đôi khi có thể đem lại
những phép mầu nhiệm mà ta không thể tưởng tượng nổi.
THUYẾt dung hòa giúp con người tiên liệu trước những gì sắp xảy
ra và làm thế nào để đối phó với nó. Các bệnh tật, các hiểm họa
thiên nhiên và nhiều những điều bất trắc bất ngờ khác. Biết để đề
phòng và làm đúng làm tốt hơn sống đúng sống tốt hơn trong ngày
hôm nay. THUYẾT DUNG HÒA (TDH) vừa là phương tiện vừa là
cứu cánh của đời sống của chúng ta. Vừa là mục đích cuối cùng
tối hậu vừa là con thuyền chở nhân loại qua cơn tai biến, qua đời
sống 1 cách an toàn và đúng cách nhất.
TDH tin tưởng rằng tất cả mọi vấn đề xung đột, khắc khẩu, khác
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biệt trong tranh luận , tư tưởng, tôn giáo , đời sống, giữa các cá
nhân con người với nhau hay giữa các cộng đồng, quốc gia và
niềm tin đều có thể giải quyết êm thấm bằng đối thọai ôn hòa, vì
một quyền loại chung của nhân lọai và mọi người. Chiến tranh hay
bạo lực chỉ làm tình hình tệ hại thêm mà không giải quyết 1 vấn đề
gì. Hận thù chỉ thêm hận thù chồng chất. Nói chuyện với nhau 1
cách ôn tồn ôn hòa sẽ giải quyết mọi vấn đề 1 cách triệt để rốt ráo
và ổn thỏa.

CÓ SỰ LUÂN HỒI HAY KHÔNG?
Sự luân hồi là có thật và thuyết luân hồi là đúng đắn tuy nhiên việc
thuyết phục mọi người tin vào luân hồi là vô cùng khó vì làm sao
mà chứng minh bằng khoa học, bằng sự việc sự kiện cụ thể.
TRƯỚc nhất ta hãy tin lời Phật dạy rồi từ từ tìm hiểu sau. Việc
nghiên cứu về thuyết luân hồi đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cố gắng.
Đây là 1 chủ đề hấp dẫn, gây nhiều tranh cãi và nhiều người thuận
nhiều người chống. Một bằng chứng của luân hồi là có những
tường trình về những trường hợp người chưa bao giờ đến nơi mà
họ được đến , vậy mà họ nhớ hết tất cả những xảy ra ở đó, kể
những mà chỉ cư dân ở đó biết thôi. Đó chẳng phải là kiếp trước
họ đã ở đó hay sao.

CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG?
Linh hồn là có thật và mỗi người mỗi khác nhưng tựu trung con
người đều có linh hồn, 1 dạng tồn tại đặc biệt mà khó có thể kiểm
chứng, nghiên cứu kỹ lưỡng được. Tuy nhiên bằng niềm tin và sự
nghiên cứu tâm lý cũng những những thiết bị đặc biệt chúng ta có

20

thể detect được linh hồn. Mỗi người đều có 1 thể xác và 1 linh
hồn. LINh hồn điều khiển thể xác và đời sống của chúng ta.

CÓ MA THẬT KHÔNG?
Ma chỉ là 1 dạng vật chất, 1 dạng sống khác mà khi chúng ta chưa
biết chưa hiểu đầy cặn kẽ thì sợ hãi và nhiều người cho là có
nhiều người khẳng định là không có. Sự tồn tại của ma là có thật
và thường là do những cái chết bất đắc kỳ tử , đột ngột không dự
lường trước. Thường thì ai cũng 1 số phận số kiếp , ngày đó bạn
sinh ra và sống 1 đời sống , tồn tại sinh tồn rồi đến ngày đó bạn sẽ
ra đi , chết nhưng nếu vì lý do gì đó mà bạn ra đi trước ngày đó,
chết trước ngày đó bạn sẽ thành ma , có ma hiền có ma dữ , có
ma làm hại người có ma giúp người.

CÓ TRỜI PHẬT HAY THƯỢNG ĐẾ HAY CÁC ĐẤNG THIÊNG
LIÊNG ĐẤNG TỐI CAO HAY KHÔNG?
Sự tồn tại của các đấng thiêng liêng, đấng tối cao như Trời Phật,
hay Thượng Đế là có thật và nếu ta tin thì sẽ có còn nếu không tin
thì sẽ cho là không có. Sự tồn tại của đấng tối cao là 1 bằng
chứng cho sự kỳ diệu của thế giới. Có nhiều điều nhiều sự việc
chúng ta không thể thấy được, không cảm nhận được không nghe
được nhưng nếu ta tin là có thì sẽ có. Thực sự ra sự hiện hữu tồn
tại của Đấng Thiêng Liêng , đấng toàn năng, đấng tối cao là có
thật và độc lập khỏi sự phán xét, đánh giá nhận định của chúng ta.
TIN vào điều đó sẽ làm 1 kim chỉ nam tốt cho đời sống của chúng
ta, không tin vào thì thiệt hại cũng không nhiều lắm nhưng điều lợi
thì ta sẽ khôn lường.
Điểm căn bản khác biệt của thuyết dung hòa là vấn đề chọn niềm
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tin căn bản và theo đó định hướg đức tin, không bắt buộc ai phải
theo 1 tư tưởng tôn giáo đức tin nào. Chuyện đúng hay sai là vấn
đề tế nhị , cần phải thảo luận kỹ lưỡng nhưng căn bản là tôn trọng
tự do lựa chọn niềm tin và hệ thống niềm tin căn bản. Từ đó sẽ
dẫn đến những hệ luận tiếp theo.

CHƯƠNG IV

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUYẾT DUNG HÒA

1. Tại sao lại cần có thuyết dung hòa trong khi TDH nhìn nhận các
hệ tư tưởng và tôn giáo khác là đúng?
Trả lời: Bởi vì TDH nhìn nhận các hệ tư tưởng, triết học và tôn
giáo khác nhưng khẳng định sự khiếm khuyết của từng hệ tư
tưởng , tôn giáo và TDH bao trùm hết, phổ quát hết, giải thích đầy
đủ sâu xa sấu sắc tất cả những vấn đề lớn của nhân lọai.
2. Vậy nếu tôi vẫn giữ niềm tin vào tôn giáo , tư tưởng của tôi, tôi
có thể công nhận TDH hay không?
Trả lời: Dĩ nhiên là được. TDH khẳng định không bắt buộc bất cứ
ai từ bỏ, phản lại tư tưởng, tôn giáo mình đang tin tưởng. Chấp
nhận, tin tưởng , đi theo và tìm hiểu cặn kẽ sâu xa sâu sắc TDH
sẽ giúp ta có 1 cái nhìn mới về vũ trụ, con người, số phận và định
mệnh.
3. TDH có phải là 1 tôn giáo hay là 1 hệ tư tưởng?
Trả lời: TDH vừa là 1 tôn giáo vừa là 1 hệ tư tưởng > Bao quát và
sâu rộng nhất.
4. TDH có hoàn hảo chưa , tuyệt đối đúng chưa?
Trả lời: Không, TDH chưa phải là hoàn hảo, tuyệt đối đúng. TDH
cần sự bổ sung , sửa chữa đóng góp của tất cả mọi người. Cũng
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giống như 1 software open source.
5. Vậy TDH có vẻ không chặt chẽ và ba phải , anh đúng, chị đúng
và tôi cũng đúng?
Trả lời : Không, TDH vẫn rất chặt chẽ về mặt lý luận , được xây
dựng chặt chẽ dựa trên những hệ luận niềm tin căn bản. Những ý
kiến đóng góp đi ngược lại với tiêu chí đó sẽ không được chấp
nhận. TDH không là ba phải, nó chỉ công nhận cái đúng không
phải của ai mà là bản chất của vấn đề , của hệ luận và sự việc.

CHƯƠNG V

ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT DUNG HÒA VÀO ĐỜI SỐNG

Ứng dụng của TDH vào đời sống rất đa dạng và rộng khắp, giải
quyết từ những việc nhỏ nhất của từng mỗi cá nhân con người
như đối nhân xử thế, làm thế nào có đời sống an bình, làm việc
kiếm sống trả tiền nhà tiền xe, chăm sóc vợ con, giữ gia đình êm
ấm hạnh phúc, vợ chồng tương kính. Làm thế nào khi có xung đột
kình lộn cãi lộn, đến những vấn đề của cộng đồng, xã hội , quốc
gia, thế giới, trái đất, vũ trụ và nhân sinh. TDH không tìm cách giải
quyết mọi vấn đề nhưng giúp con người có suy nghĩ đúng đắn để
tìm ra giải pháp cách giải quyết tối ưu nhất, đúng đắn nhất hợp lý
nhất trong điều kiện hiện có. Đó là căn bản của TDH. Giúp cho loài
người nói chung và mỗi con người nói riêng sống dung hòa, biết
người biết ta, nhường nhịn, ôn hòa ôn tồn để đạt đến sự quân
bình trong đời sống của cá nhân và xã hội. Thành công thì không
tự mãn mà thất bại cũng không sớn lòng, học hỏi từ chính mình và
tha nhân từ mỗi thành công và thất bại để làm tốt hơn cho tương
lai và hậu vận. Khi người ta biết chút ít thì người ta tưởng mình
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biết nhiều lắm , nhưng khi người ta hiểu biết đến độ uyên thâm
chín chắn thì người ta hiểu rằng kiến thức của mình rất là hạn hẹp
chẳng thấm vào đâu so với những điều mình chưa biết, những
điều mình cần biết. Do đó người hiểu biết thực sự rất là khiêm tốn,
khiêm tốn 1 cách thục sự chứ không phải giả hình, hợm hĩnh, còn
kẻ hiểu biết sơ sơ thì thường hợm người hợm hĩnh cho là mình
biết rất nhiều. Giống như con người khi leo lên những bậc thang
vô cùng bắt lên trời cao. Khi mới leo được 1 hai bậc thang thì
tưởng rằng mình cao lắm so với mặt đất nên hợm hĩnh, tự cao tự
đại nhưng khi leo đến 10 bậc rồi thì biết mình vẫn còn rất thấp so
với hàng triệu bậc thang mà mình chưa leo được, tầm nhìn rộng
mở hơn phóng khoáng hơn thì người ta cảm nhận được , hiểu
được lẽ thường của trời đất vũ trụ, ta chỉ là hạt cát trong sa mạc,
nhỏ bé , yếu đuối, thấp hèn, mong manh.TDH định hướng cho con
người vào những cuộc đối thoại bổ ích, thực tiễn đem lại lợi ích
của cả đôi bên và mọi người. Tránh xung đột và thông cảm lẫn
nhau đó là cứu cánh của xã hợi và vũ trụ
. Cũng như trong thể thao, đôi khi thắng thua chỉ trong khoảnh
khắc , gang tấc nhưng người thắng sẽ được tất cả còn kẻ thua thì
lủi thủi ra đi ra về buồn tủi. NGƯỜi thắng là anh hùng còn kẻ bại là
giặc !!!
TDH giúp ta hiểu rõ hơn về bản chất của thắng thua , được hơn,
thành công và thất bại của cuộc đời và sống đúng hơn tốt hơn.
Giúp đỡ người thua cuộc, thất bại. Làm thế nào để ai ai cũng
thành công, hạnh phúc. Điều này có vẻ không tưởng, lại rơi vào
ngõ cụt của chủ nghĩa cộng sản, hứa hẹn nhiều nhưng lại chỉ đem
lại kết quả rất hạn chế , đôi khi lại lừa gạt gẫm lừa mỵ, thay thế
điều tệ hại này bằng 1 điều tệ hại khác, thay thế xã hội độc tài này
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bằng 1 thể chế độc tài khác tệ hại hơn nhiều.
Quan sát trong cuộc đời chúng ta thấy có khi người ta làm điều sai
nhưng không biết mình sai, quan sát thấy 1 người say rượu lái xa,
đảo qua đảo lại, chạy lộn lane, lạc lane rất là nguy hiểm , nhưng
tôi nghĩ anh ta hoặc cô ta sẽ chẳng biết gì hết. Cũng như có đoạn
đường lane bị shift , vậy mà tôi thấy có ít nhất 50% tài xế chạy cứ
theo đường thẳng, họ chạy xéo qua lane của người khác rồi cứ
bình thản như không chạy xéo lại lane bên này, cứ theo đường
thẳng ta đi , ta đúng mà.
Câu chuyện thầy bói xem voi là ví dụ hùng hồn về sự thẩm định
sai của người đời va cứ đinh ninh là cảm nhận riêng của mình là
đúng và còn cho là người khác sai, người lái xe lạc lane vì lane
shift bóp kèn chửi thiên hạ chạy sai. Câu chuyện tái ông thất mã ,
ông lão mất ngựa rồi lại được châu báu, trong xui có hên, đứa con
bị té gãy chân lại khỏi đi lính.... Trong đời sống có vô vàn những
cau chuyện khiến ta phải suy nghĩ học hỏi suy gẫm và sống tốt
hơn đúng hơn.

NHỮNG VẦN ĐỀ GÂY TRANH CÃI
1. Phá thai: Phá thai tự bao đời luôn là chủ đề gây tranh cãi, tranh
luận. Nhà thờ và những người chống phá thai cho là tội lỗi khi phá
thai nhưng những người ủng hộ thì cho rằng đôi khi cũng phải cho
phép phá thai khi thật sự cần thiết : như thai làm nguy hiểm tính
mạng người mẹ, bị hiếp dâm... Thực sự ra vấn đề này sẽ chẳng
bao giờ thôi tranh cãi tranh luận , chỉ có điều trong 1 số trường
hợp đặc biệt như sức khoẻ, loạn luân hiếp dâm... thì nên cho
phép. Không nên khuyến khích cũng như chấp nhận việc phá thai
mà phải nên khuyến khích sinh đẻ và xin con nuôi...
2. Đồng tính luyến ái: Đây là vấn đề gây tranh cãi dữ dội khi gần
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đây 1 số quốc gia và tiểu bang của Hoa Kỳ cho phép đám cưới
giữa hai người đồng tính. Thực sự ra đây nên xem là vấn đề lệch
lạc về sinh lý, bẩm sinh hay vì hoàn cảnh. Chúng ta không nên coi
họ như tội phạm mà coi như nạn nhân, bị bệnh ; không chấp nhận
vinh danh nhưng đối xử công bằng tế nhị khéo léo. Không bình
thường nên cẩn thận.
3. Vấn đề bảo vệ môi trường: NHIỀu người đến giờ phút này vẫn
không tin rằng bảo vệ là vấn đề cấp bách và thực tế. Đây là vấn
đề bức thiết và cấp bách hàng đầu chúng ta phải làm ngay bây giờ
trước khi muộn màng.
4. Vấn đề sở hữu súng cá nhân ở Hoa Kỳ : 1 vấn đề gây tranh cãi
hàng đầu . Nhiều người cho rằng phải cấm hẳn súng nhưng có
người cho là súng không giết người chỉ có người giết người. Thực
sự ra không nên cho ai có súng. Không vì 1 lý do gì.
5. Vấn đề bảo hiểm sức khoẻ ở Hoa Kỳ: 1 vấn đề gây nhức đầu
cho liệu có thể có 1 giải pháp cho toàn thể mọi người đều có bảo
hiểm y tế và chi phí đó sẽ như thế nào và ai lo. Đây là vấn đế tế
nhị và rắc rối phức tạp tuy nhiên ai cũng phải đồng ý là có khoẻ
mạnh thì mới làm việc tốt được, có bảo đảm cho người dân có 1
chương trình bảo hiểm sức khoẻ y tế thích hợp và đầy đủ đúng
đắn thì mới giúp ổn định xã hội, công ăn việc làm và sự thịnh
vượng phồn vinh an ninh an toàn lâu dài cho Hoa Kỳ và cả thế
giới. Nên để cho nhà nước quản lý và dùng thuế của dân để chi
phí, người dân sẽ không đóng thêm đồng nào. Thuế cao hơn
nhưng sẽ lợi rất nhiều cho tất cả mọi người.
6. Vấn đề cloning, dùng phôi nghiên cứu khoa học để chữa bệnh
và nhiều ứng dụng khác cần thiết để giúp con người chống chọi
bệnh tật là tốt , nhưng nhiều người vẫn không chịu vì viện dẫn
những phản đối lý thuyết cùn, cũ mèm lạc hậu. Khoa học cứu con
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người thì ta phải đi theo., ủng hộ và khuyến khích.
Thực ra thì trên đời này bất cứ vấn đề nào cũng người chống
người thuận, ta phải bình tâm xem xét và nên có những cuộc
tranh luận dân chủ, tôn trọng lẫn nhau , biết lắng nghe sáng suốt
phân tích và vì mục đích chung phục vụ con người.
Quy luật của tự nhiên vũ trụ, mọi vật, mọi sự đều có sinh có diệt,
có bắt đầu và có kết thúc, không có gì tồn tại vĩnh viễn được. Nền
văn minh nhân loại cũng vậy, có bắt đầu từ thời ăn lông ở lỗ, đến
phát triển cực thịnh rồi sẽ bị tàn diệt 1 ngày kia. Cũng như con
người ai cũng 1 lần được sinh ra , sống trên đời dài ngắn khác
nhau, sướng khổ tùy theo cơ duyên, rồi 1 ngày kia ai cũng phải
chết , lẽ thường tình , có cưỡng cầu , níu kéo cũng không được.
Phải sống sao cho có ý nghĩa , sống đúng, tốt , có lợi ích cho
mình, cho đời. KHÔNg có gì tuyệt đối đúng, hoặc hoàn toàn sai.
Không có gì toàn hảo, hoàn hảo, tất cả chỉ tương đối mà thôi.
Cũng giống như những thầy bói xem voi, chúng ta cảm nhận thế
giới qua khả năng hạn hẹp của mình , ai rờ vào bộ phận gì thì cho
là thế giới, chân lý, sự thật giống như vậy. Cũng vậy con người đi
vào khu rừng tri thức bằng góc nhỏ của mình và cho là cả vũ trụ
cũng như thế. Rất hạn chế rất hạn hẹp. Thực sự kết hợp tất cả
những hiểu biết hạn hẹp của tất cả chúng ta vẫn chỉ là 1 phần nhỏ
của bức tranh tổng thể toàn thể đầy đủ của tri thức kiến thức , vũ
trụ và thế giới. Cũng như con kiến nhìn vũ trụ là góc nhỏ của thế
giới của chúng ta, đối với con vi trùng thì thế giới vũ trụ chỉ là 1 cơ
thể người hay vật mà nó ký sinh trên đó. Thế giới vũ trụ mà chúng
ta cảm nhận nghiên cứu cũng sẽ chỉ là 1 thế giới nhỏ hẹp hạn chế
mà chúng ta sẽ không bao giờ biết hơn thế được , nếu không
bằng 1 thiết bị , phương tiện đặc biệt. Đối với con kiến hay con vi
trùng thì con người là thượng đế của chúng vì chúng ta có thể giết
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nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng có thể giết được lại chúng ta dù
không thể nhìn được hết chúng ta hiểu chúng ta là gì. Liệu chúng
ta có hiểu biết đầy đủ về kiến hay vi trùng không. Chắc chắn là
không?

SỨC KHOẺ LÀ VỐN QUÝ NHẤT
Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Chúng ta phải giữ gìn
bảo vệ. Có sức khoẻ là có tất cả , mất sức khoẻ là mất tất cả. Sức
khoẻ còn quý hơn vàng, hơn cả kim cương vì 1 thân hình trang
kiện trong 1 tinh thần minh mẫn sẽ là nền tảng của 1 con người
tốt, sáng suốt, biết chăm sóc bản thân , biết chăm sóc gia đình
nhỏ của mình và sẽ biết chăm sóc quan tâm xã hội, và xây dựng
cộng đồng, bảo vệ thế giới, góp phần tạo dựng 1 tương lai tốt đẹp
hơn cho nhân lọai. Ít người bệnh đi nhiều người khoẻ mạnh sẽ
giảm gánh nặng chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm , chi phí y tế, săn
sóc, bệnh viện , an ninh sẽ hội. Đó là tài sản cho con người. Sức
khoẻ dồi dào, sống lâu, sáng suốt làm việc nhiều hơn , cống hiến
nhiều hơn cho xã hội , đầu óc minh mẫn sáng suốt, quyết định
đúng đắn, bớt tệ nạn xã hội , vệ sinh thần kinh là rất quan trọng
giúp cho con người tấn tới và tạo cho xã hội phát triển. Mỗi gia
đình là 1 tế bào của xã hội và mỗi cá nhân là một tế bào của mỗi
gia đình. Mỗi cá nhân khoẻ mạnh, hạnh phúc vui tươi, sống tốt
đẹp làm điều thiện điều tốt thì mỗi gia đình hạnh phúc, sung túc,
thịnh vượng sẽ là tiền đề cho cộng đồng phát triển tốt, xã hội
thăng hoa thăng tiến, thịnh vượng giàu có sung túc và làm cho cả
quốc gia , thế giới , trái đất , nhân loại, vũ trụ giàu có, thịnh vượng,
an toàn, tốt đẹp, tiến bộ, sung túc.
Chúng ta đang sống 1 xã hội, 1 môi trường mà chúng ta tìm cách
trừng phạt người khác vì tội hơn phòng ngờ nó trước khi xảy ra,
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giúp đỡ con người biết sống đúng, không vướng vào vòng pháp
luật. CHÚNg ta chờ người ta phạm tội rồi mới bắt , mới trị; đôi khi
còn giăng bẫy để người ta phạm tội rồi bắt để bỏ tù, trừng phạt mà
lẽ ra chúng ta phải giúp cho mọi người đi con đường sáng, phòng
ngừa tội phạm tốt hơn là trừng trị, bỏ tù hoặc tử hình bởi vì rất tốn
kém và không hiệu quả. Cũng giống như phòng bệnh hơn chữa
bệnh. Tập thể dục, ăn uống điều độ, đầy đủ, đúng giờ, không ăn
chất béo nhiều và ăn thức ăn bổ dưỡng, không ăn fastfood.... Phải
giáo dục mọi người , khi 1 người bệnh tật hay phạm tội thì không
những chỉ người đó hay gia đình người đó chịu đựng mà cả xã hội
cũng bị họa lây. KHÔNg tốt cho xã hội. PHÒNg hơn là trị, đó là
phương ngôn mà mọi người nên thuộc nằm lòng. Chúng ta phải
nghiên cứu về tương lai , về kinh tế , về các hiểm họa... để phòng
ngừa các thảm họa xảy ra và tìm cách đối phó với các khủng
hoảng kinh tế, xã hội. Dự đoán đúng về tương lai giúp định hướng
xã hội và con người 1 cách đúng đắn thích hợp bảo đảm ổn định
xã hội và an toàn cho con người. NGHIÊN cứu cách đối phó với
nạn thất nghiệp và các bất trắc của thị trường đầu tư và đảm bảo
kinh tế luôn phát triển khoẻ mạnh và thịnh vượng. Tạo công ăn
việc làm cho tất cả mọi người và khi có khủng hoảng thì có biện
pháp đối phó nào hữu hiệu, chuyển đổi công việc , dạy nghề cho
con người làm việc. Tạo nên thị trường lao động ổn định và hiệu
quả cao. Đảm bảo bảo hiểm y tế sức khoẻ tốt và đầy đủ giúp con
người yên tâm làm việc và sống tốt, tập thế dục thể thao, thưởng
thức văn hóa nghệ thuật giải trí lành mạnh , làm điều tốt, tu nhân
tích đức, thiện nguyện giúp đỡ mọi người. Những điều bạn vừa
đọc có vẻ lý tưởng quá, có vẻ như những điều hứa hẹn của chủ
nghĩa cộng sản nhưng thực ra chúng vẫn có thể thực thi được với
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lòng tin và sự cố gắng góp công sức của tất cả mọi người trên trái
đất.

CHỐNG TỘI PHẠM TÌNH DỤC
Chúng ta biết là cứ mỗi giây trên trái đất này lại có ít nhất 1 bé gái
hoặc bé trai, hoặc 1 người lớn đàn ông hay đàn bà bị lạm dụng
tình dục, bị sexual abuse, bị rờ rẫm bậy bạ rồi từ đó sẽ dẫn đến
hiếp dâm,....; ta biết công cuộc chống lại loại tội phạm này là cần
thiết nhưng hết sức nguy hiểm và cách mà người ta , cách mà
chúng ta hành xử rất là sai lầm, chúng ta giết lầm kẻ vô tội nhưng
bỏ sót kẻ tội phạm thật sự, nhà tù đầy rẫy những kẻ bị kết tội lạm
dụng trẻ em và hiếp dâm( trong số đó 1% là vô tội, còn 99% là
đúng) nhưng trẻ em vẫn tiếp tục bị lạm dụng, người lớn vẫn bị
hiếp dâm. Chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn và đánh giá vấn
đề và cách đối phó, giải quyết, hành xử , phòng ngừa, bắt bỏ tù,
xử tội đối với những kẻ tội phạm kiểu này ( lạm dụng tình dục).
Giáo dục sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Nghiên cứu kỹ
lưỡng cùng các nhà khoa học , tâm lý học để tìm rất cách tối ưu
để giáo dục thích hợp về vấn đề này trong nhà trường cũng như
toàn xã hội để mọi người nhận ra loại tội phạm nguy hiểm này ,
loại bệnh nặng nề này để đề phòng , để đối phó. Nhưng không
nên phá hoại gia cang, gia đình và đời sống con người vì bắt lầm
người vì những lời cáo buộc sai , vu khống. Phải hết sức cẩn thận
để không giết lầm người tốt.

GIÁO DỤC LÀ CHÌA KHÓA
Giáo dục là chìa khóa mở tất cả cơ hội vào tương lai của chúng ta.
Giáo dục phải được xem là mối quan tâm hàng đầu và được chú ý
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nhất. Giáo viên phải được tuyển gắt gao nhất , khó nhất, không
phải ai cũng làm thầy giáo được, không phải dở nhất mới vào sư
phạm. Sách giáo khoa và phương giảng dạy phải được nghiên
cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc và hiệu quả nhất. LƯƠNg giáo viên phải
cao và tạo mọi điều kiện cho người giáo viên thành công. Giáo
dục là quan trọng nhất của chính sách quốc gia và cả lòai người.

CHÚNG TA CẦN 1 NỀN DÂN CHỦ THẬT SỰ VỚI SỰ LÃNH
ĐẠO CỦA MỘT MINH QUÂN
Dân chủ là điều đầu tiên chúng ta cần cho xã hội thịnh trị nhưng
chúng ta vẫn cần điều kiện tối ưu là 1 vị minh quân , 1 vị lãnh đạo
sáng suốt, tài ba , biết lắng nghe, biết học hỏi, biết dùng người và
biết uyển chuyển năng động. Giá trị của 1 minh quân rất quan
trọng , sẽ giúp xã hội, dân tộc, quốc gia và thế giới thành công ,
thịnh vượng, hùng cường , an toàn.

KẾT LUẬN
THUYẾT DUNG HÒA (TDH) là 1 học thuyết bao gồm cả triết học
lẫn tôn giáo , tổng hợp các lý thuyết và nguyên lý tổng thể bao
quát và chi tiết nhằm giúp con người nhân lọai tìm ra 1 giải pháp
tối ưu cho các vấn đề hiện tại của tất cả chúng ta. TDH tin tưởng
rằng mọi người đều bình đẳng và xứng đáng được đối xử, tôn
trọng như nhau và cùng có 1 mục đích chung mưu cầu hạnh phúc
và cùng nhau xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn, an toàn hơn, thịnh
vượng hơn. TDH tin tưởng rằng tất cả mọi vấn đề dù nhỏ nhất hay
lớn nhất cũng đều có thể giải quyết bằng đối thọai, cùng nhau lắng
nghe để tìm ra sự thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Chiến tranh và
xung đột chỉ làm mầm mống cho những xung đột chiến tranh lớn
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hơn và tàn khốc hơn , thiệt hai nặng nề hơn. Hận thù chỉ đẻ thêm
hận thù mà thương yêu nhau, thông cảm, ngồi lại nói chuyện với
nhau sẽ làm tiền đề cho tương lai tốt đẹp hơn. Phòng hơn là trị.
Phòng chống bệnh tật bằng tập thể dục, ăn uống điều độ, bổ
dưỡng, đầy đủ không thừa không thiếu sẽ giúp mỗi cá nhân khoẻ
mạnh và tạo xã hội khoẻ mạnh, hùng cường. Một người bị bệnh
sẽ làm ảnh hưởng không chỉ người đó và gia đình mà còn cả xã
hội. Phòng chống tội ác tốt hơn là bắt bỏ tù hay tử hình, trừng
phạt. Xây thêm trường học, giáo dục phải là mối quan tâm hàng
đầu cao nhất, trước nhất vì giáo dục là chìa khóa mở cửa tương
lai và mọi cánh cửa khác. Giáo viên phải được tuyển khó nhất,
lương cao nhất, trách nhiệm lớn nhất và phải được tôn trọng nhất.
Trời, Phật, Chúa ,thiên thần, ác quỷ ma quái đều có thật nhưng chỉ
là những dạng vật chất linh hồn mà cảm nhận bình thường của
chúng ta chưa biết được. Cũng như đối với con kiến thì chỉ 1 vũng
nước nhỏ của chúng ta là cả 1 đại dương đối với nó, nó không thể
nào thấy hết chúng ta và biết được chúng ta, con người có thể giết
con kiến bất cứ lúc nào nhưng ngược lại chúng ta cũng không
hiểu nhiều lắm về con kiến và kiến có thể giết chết chùng ta. Hay
con vi trùng chỉ thấy dưới kính hiển vi, nhưng có thể giết chết
chúng ta và chúng ta có thể dùng thuốc để giết nó. Đối với nó thì
có thể bao tử của 1 con người là cả 1 vũ trụ bao la rộng lớn.
Chúng ta cho là vi trùng không có linh hồn, không biết suy nghĩ...
nhưng biết đâu chúng có suy nghĩ riêng và chúng có 1 xã hội
riêng, 1 chu kỳ văn minh riêng. Tri thức của con người là hạn chế
như những thầy bói xem voi , đụng đến bộ phận nào thì cho là thế
giới là như vậy. Tổng hợp tất cả các hệ tư tưởng những kiến thức
của lòai người sẽ chỉ là 1 phần nhỏ của kiến thức mà chúng ta cần
biết. Như hệ quy chiếu trong vật lý , chúng ta ở trên xe lửa đang
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chạy thì thấy cây cỏ chạy lùi về phía sau dù cây cỏ đứng yên còn
xe lửa chạy tới , chúng ta ở trong hệ tư tưởng, niềm tin đức tin ,
tôn giáo này thì cho là mọi người khác sai còn chỉ có ta là đúng.
Không hẳn như vậy. Do đó phải có đầu óc cầu tiến, rộng mở, cởi
mở, ham học hỏi , biết lắng nghe và tôn trọng mọi người. Đừng
làm điều xấu điều ác. Hãy làm điều tốt. Đừng làm cho người khác
những điều mà mình không muốn người ta làm cho mình. Tất cả
chỉ là hữu hạn , tương đối , Không có gì tuyệt đối đúng hay hoàn
toàn sai. Không có gì hoàn hảo. Hãy nghiêm khắc với bản thân
những độ lượng với mọi người. Trước khi đánh giá, phê phán, phê
bình người khác hãy thận trọng, đặt mình vào vị trí của người đó
xem sao. Ta có thể làm gì hay hơn không. Nếu không thì đừng vội
trách móc, phán quyết. Hãy thương yêu quý trọng , trân quý bản
thân mình cũng như là những người thân yêu và tha nhân đồng
lọai mọi người. Chính vì tôi rất yêu bản thân tôi mà tôi yêu quý
kính trọng mọi người vì tôi biết họ cũng giống như tôi, có xấu , có
tốt, có ưu điểm, có khuyết điểm, có những điều đáng tự hào và
những điều xấu hổ , có khi khóc khi cười , có lúc hạnh phúc có lúc
đau khổ và luôn mong muốn thành công, được tôn trọng, đánh giá
đúng, được yêu thương chăm sóc và biết chăm sóc thương yêu
mọi người. TDH là 1 công trình mở rộng cho mọi người, của mọi
người và vì mọi người. TDH cần sự góp tay của tất cả mọi người
để trở thành 1 học thuyết hoàn chỉnh , ích lợi phục vụ cho mọi
người. Hy vọng TDH sẽ làm thay đổi thế giới theo 1 hướng tích
cực và làm tiền đề cho những khám phá sâu rộng, ý nghĩa hơn,
đưa con người đi đúng hướng đến 1 tương lai hòa đồng , thông
hiểu và tốt đẹp hơn, an toàn hơn, giàu có thịnh vượng hơn.
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HARMONISM
TRAN MINH HIEN

PREFACE (PRELUDE)
During thousands years of our civilization since we became homo
sapiens, human beings always have the doctrines, theories, religions,
the Savior, Lord, Supreme, God... to believe in, to follow and worship.
Today, our world has many systems of philosophy, doctrines, religions...
with different believes and many followers: Buddhism, Catholics,
Protestants, Baptism, Muslim, ….All of them has the same great goal
and purposes of guiding people doing good things, avoid bad things in
order to come to Nirvana, Paradise, Eternity. However, nobody
recognize others, they think they are the only ones correct and other is
wrong, and try to convert everybody to their religions and their believe.
History and all of the rules of nature show that nobody perfect and
absolutely right, only all of us, all of what we know add up bring us the
total knowledge that human beings need. Therefore we need
HARMONISM , this is not totally new doctrine but it combines all of the
best of all of the doctrines and philosophy and religions as well to build a
new doctrine that is both philosophy and religion that based on all of
knowledge that human beings has so far plus all of new knowledge that
we will have to guide people new era and for the best interest of our
people. Saving human beings from disasters and self-destruction,
protect environment and ourselves, helping people control their
rudeness, fierceness, bad sides.. to avoid the wars and conflicts and
together we can build better, safer and more prosperous tomorrow and
brighter future. People have to understand that the wars no matter big or
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small, conventional or unconventional, nuclear or chemical, biological or
guerrilla, justified and unjustified; all of them killed people and don't
discriminate anybody, religion, race, sex , age, social class … Natural
disasters don't discriminate, economics crisis, sickness, pandemic don't
discriminate, won't distinguish anybody. WE are many billions people in
this planet must realize that we are bonded to each other, our destiny is
together, we have to help each other to progress in society, fighting the
homelessness and poverty, fighting sickness, diseases and pandemics,
avoid economy crisis, protect environment, love each other and together
we can find the best solutions for all of the problems that we face daily
nowadays: diseases, sickness: diabetes, heart diseases, cancers,
mental illness, stress, heart attacks, strokes, H1N1, H5N1,
pandemics....; the controversial problems: abortion, same sex,
healthcare, taxes, …; wars, natural disasters: volcanoes, earthquakes …
How to make people, all of us, prosperous, healthy, stable, reduce
crimes and sins... Those are the issues that we must address and follow.
That's why HARMONISM was born to bring people together, mutual
understanding, loving each other, and together we can build better
world, protect our planet and our universe, have a brighter future, safer,
more security, more prosperous.
Like the blind fortune tellers who touching an elephant, if they touch the
trunk, they say elephant like a trunk, if they touch the leg they say the
elephant is a leg and so on, we the human beings sense, realize,
recognize that world, the universe through our limited knowledge and
experiences; who first contact with the world by what area conclude that
the world should just be like what we know. In fact, the world is far more
from that. Likewise, human beings travel to a forest of universe and
knowledge, who first come at what corner will claim the whole world and
universe and knowledge should be like what they discover. In reality, the
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world and universe and the whole knowledge is far from what we limited
learn. Our view, our knowledge is very limited, little and can not reflect
the whole picture, panorama of the world . The problem is we believe
that it is the whole world the whole knowledge and claim that what we
know know is the only good and right one, then dismiss the others. We
try to convert other to our belief and start the endless war of religions
and beliefs. Like the ants view the small hole of water as the ocean and
they never know the human beings, we are like the God to them
because we can kill them any time, we can pick them up and throw them
to other place easily and they don't know what is going on; but some
times the ants can harm us, can kill us . Likewise, the virus' world could
be our stomach, they never realize that the real world is really huge but
they can sicken us, and we can kill them by medicines. For them,
humans are more than their God, but we never understand fully what
they think, and we can not communicate with them. We see them
through microscope but they never see us no matter how hard they try.
WE COULD BE JUST THE VIRUS IN THE STOMACH OF THE GIANT
Perhaps, with the wildest imagination we still can't imagine that we can
be just the virus in the stomach of the giant. It's obviously that we can
consider that giant can be our God, our Lord, our Buddha because no
matter how hard we try we will never understand fully who that is, we
never see it fully. WE the human beings never understand that “God”
and that God might never understand us, like the virus never understand
us and we can never understand virus fully. What I just tell you might not
convince you but it should be a new way to think, new way to perceive
the world. It could be right, it could be wrong, but it should be another
alternative view to help solve the mysteries and problems that we still
have today.
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NATURE OF SUBSTANCE:
Everybody has their own nature or substance and it is really hard to
change it despite how hard we try because of its genetic root and
biology and psychology structure in every different body. There are
people who are talkative or quiet, good or bad, strong or weak, hot
temper or cool temper, smart or stupid... It's because of biological nature
so even with help of science and technology the result could be very
limited. However, with the good environment of education, exercise,
practice, effort, healthy and proper, appropriate eating, good guidance
can help change it for the better. All we need is the enormous effort from
each individual with the great assistance from relatives, loved ones,
siblings and society. We need to have a new view on this issue, topic
and matter where the psychologists, sociologists and all of the scientists
should help people identify their own nature or substance, their strength
and weakness and guide them to exercise, practice, make effort through
healthy eating, playing sport, exercising, thinking positively and correctly
to change it for the better with help form everybody. Every human being
is the cell of family and society. There are mutual influence between
each individual and the whole society, when a person is sick, or poor, or
fail, lose, commit crime, the whole society will be influenced, effected
badly and vice versa when a person is healthy, strong, rich, succeed,
win, doing the right thing, the whole society will be influenced and
effected positively. Nature or substance is from the gene, can be
inherited but can be changed for the better by proper, appropriate, good
guiding, exercising, practice, healthy eating, positive thinking...

THE POWER OF UNDERSTANDING AND KNOWLEDGE
The understanding help people knowing how to listen, knowing and
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understanding others to avoid conflicts and violence. Understanding for
loving and loving for understanding because all of us, we are human
beings who are good and bad, strength and weakness, success and
failure, happiness and misery,. Understanding for forgiving and for
harmony. Helping others recognize the right things, the good things, not
falling into the traps, the bad things, the bad roads. Don't aiming to
retaliate or just punishment but for prevention, helping and guiding
people to success and doing the right things.

CHAPTER I
SCIENTIFIC BASE OF HARMONISM:
Harmonism is based on 21st century science with the greatest
development and progress of science and technology. Human beings
have been going the giant steps on the way of conquering nature,
discovery, invention, creativity. The spaceships flying through the
universe, internet, cyberspace and informatics, computers have totally
changed the world, medicines have cured many diseases effectively
while we are facing new tougher diseases more dangerous; psychology
has made great progress and many more.
There is nothing absolutely right , or totally wrong, everything is relative
like the law of conservation of energy in physics and the law of
conservation of money and happiness and prosperity in society. There is
nothing was born from nothing or nothing will disappear, but it just
transform from this form to another, from this place to others and go
around forever. Karma theory and reincarnation is true and real; soul
and spirit are existing and real; hell, paradise, nirvana are real and true.
Just another field and paradigm, another concept, another world we just
don't know then we think they don't exist. Don't know then think it is not
there. Science and theology are not absolute or perfect to resolve all of
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our problems but they can help us to find a better solution for all of
problems and promote progress in society. When we understand each
other, love each other, share with each other, we save ourselves and the
world. In life, everything can be solved by talking to each other,
communicating effectively, listening, respecting each other, exchanges
love in harmony and peace. Hatred just leads to hatred, wars brings
wars. Peace will bring peace following. Only peace, knowledge and love
can save us from destruction and self-destruction Science can be used
helpfully if we know to use it effectively, rightly, correctly, precisely,
appropriately, will be our savior. Otherwise it could be a two-lame knife
that kill us.

CHAPTER II
PHILOSOPHY BASE OF HARMONISM:
During thousands years of human history, we have many different
philosophy systems, school of thoughts and different ideas. Sometimes
conflicting, sometimes coincident, sometimes intersecting, but overall,
they have the same purpose of serving people , serving common cause
of humankind, but refuse to accepting each other and attacking, trashing
others. That's why we need a common theory, doctrine, philosophy,
religion that unite everything, everybody that respect each other and
together we can make great difference and huge progress and
development for human society that avoid conflicts and quarrels,
disputes. We can disagree but should be in harmony, respecting each
other to find common ground in order to solve the most challenge and
greatest difficulties: terrorism, extremism, poverty, pollution, war,
economy crises, protecting our environment, all of the diseases: cancer,
heart diseases, diabetes, obesity, Alzheimer, Parkinson, stress, stroke,
heart attack, pandemic: bird flu, H5N1, H1N1; cloning, health care, same
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sex, abortion, conservative and radical, liberal, and all of the most
controversial issues and problems... HARMONISM will help to resolve
and solve all of the problems and issues that are waiting the most.
ONE MAIN PRINCIPLE OF HARMONISM:
All of the living things and non-living things in our universe are born into
this world, exist and then eventually die and disappear one day. There is
nothing remain existence forever, nothing immortal, nothing absolute
right or nothing totally wrong. Everything and everyone are relative,
limited and; nothing is absolute. There exists the Lord, God, Buddha...
but recognize that is not necessary; people have the right to choose any
belief that they follow or any God to worship or any theory, any doctrine
to study and are not afraid of any punishment or any judgment.
However, choosing any religion, any belief, any theory, doctrine will
dictate their life and the path will lead to certain destiny. All of the
theories, doctrines, religions, believes, Gods, … of humankind are
indeed ONLY ONE . Therefore we have HARMONISM.
TWO MAIN IDEAS:

4. Harmonism respect all of the current religions and believes. It is not
necessary to abandon your own religions, belief, doctrine, theory to
follow HARMONISM. However, Harmonism bring people together to
share the same purpose and cause, aim and goal by talking, speaking,
mutual understanding, for a better future, brighter, more prosperous,
more secured, safer for our own and for all others.
5. Harmonism is a doctrine that is democratic for everybody, by people,
for people, from people, because of people, to people, with people, and
also an opened doctrine that need everyone's inputs, suggestions,
criticism, questions, contributions, open source theory. And also a very
dynamic doctrine that never closed, always open and ready for change
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for a better.
THREE KEY POINTS OF HARMONISM:

5. All of theories, doctrines, ideas, school of thoughts and thinking,
religions... are all one part of the common panoramic doctrine, idea,
religion of mankind, there is no doctrine or religion absolute and only
right or any totally wrong and all of them helping each other to make the
whole human knowledge perfect.
6. People and everything in the universe all were born, exist, live, die
and disappear one day eventually. The journey from birth to aging,
getting older, fresh to fade, sick, ill, and death, happy and miserable,
success and failure, up and down, poor and rich, positive and negative,
evil and angel; everyone and everything has to go through, no exception
and it's a fundamental circle, cycle that nobody , nothing can avoid.
Nothing and nobody are perfect or immortal or exist forever.
7. HARMONISM is a temporary solution but the best for this time, this
era, this moment in history. In the future, it will have a better doctrine,
better religion, idea to replace it. It is for sure and guaranteed.
FOUR CONSEQUENCES:
7. Everyone and everything have nature and instinct. Human nature can
be good or bad, but with the environment they live in and education will
help that nature getting better or worse depending on how they get
there. But basically, people have the same right to pursue happiness
and make living, choosing their religion and belief, follow any doctrine or
theory that they believe in. Their choices should be respected and must
be respected.
8. All of the theories, ideas, school of thoughts, religions, believes have
the same good goals, purposes, aims to help people make good
choices, better choices or best choices in their lives and make this world
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better place to live but they all have shortfalls, weaknesses,
shortcomings and so on, they all have limitation, not perfect and need
others to help. People have the right to believe in or don't believe in any
doctrine, any religion but HARMONISM will help us the best at this point
in time, in this era until we have a better doctrine.
9. People must be responsible for all of their actions. Every cause has its
own effect. Doing right things and good things will be awarded good
consequences while doing bad things, wrong things will be punished
accordingly. Although you can run away it in short term, or hide from
everybody , but eventually you have to pay for what you did wrong and
all of your actions will be judged accordingly, correctly.
10. All of the theories, doctrines, ideas, religions have rights and wrongs,
don't impose your own on others ( it apply more in the case of
HARMONISM) . We have to see beyond our own view for everybody's
benefits , all of mankind. For better future, safer and more prosperous.
Together we will build our common house of the Earth, brighter, more
prosperous, better, safer , more secured.
**
Like the rule of conservation of energy in physics, all of the assets,
happiness, and everything else in universe are conservative, exchange
from this form to another, not disappear, just transform to other different
kind. Like the blind fortune-tellers who touch the trunk of the elephant
then conclude that the world is the trunk or the one touch the leg think
that the world is the leg, people perceive the world, the nature and
universe through their own eyes and cognitive senses with limitation; if
you wear black glasses, you see the world in color black and the same
happen for other color. When we meet the convenience, easy and good
things we see life is breezy and the planet is paradise, otherwise we
think the world is the hell. In general, we perceive the world through our
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own glasses and lenses, not the actual whole world as it is. Like in
physics, when we sit in the train, even only the train moves and the field
remain still but when we look outside the window we have false
impression that the field moves backward. Like when we stays on the
Earth we think the world stand still and the tree can't move but for the
astronauts who fly outside in the space, the Earth is moving and the tree
can move along. Everything is just relative. Limited. Definite. To an ant ,
a human being is its God because we can kill it any time. The ant never
can see us, can understand that there is another species that too big for
them living in the world. For the ants, a little hole of water can be an
immense ocean. But human beings never understand what the ants say
to each other, whether they can communicate to each other. Do they
have a society? What they want, wish or need. The human beings in
universe are the same situation like the ants. There are certain a big
world that we never understand or see or recognize. There are the
giants that we can not imagine that maybe we just living in their
stomach. Maybe only the prophets know about it, Jesus, Mohammed,
Buddha … come to tell us about it and come back to their world. The
existence of God, Lord, Buddha, angels is real, true. There are ghosts,
demons, devils, evils, nirvana, paradise and hell. There are
reincarnation, karma, soul and spirit. Like the theory of chosen, selected
axioms in Math, by a set of chosen, selected basic axioms and
statements, we can build a whole doctrine, ideas, theory, religion, school
of thoughts independent from other people. If we believe in these axioms
will lead us to believe in this doctrine, if we believe in other different
axioms, it will take us to different theory. Like Euclid geometry and
Lobachevsky geometry or Richman geometry are the typical examples
that illustrate that token. Darwin theory is another instance about the
revolve and periodical development of nature, the universe and thinking.
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It is gradually progressing and getting higher and higher, new level of
develop; the ones that are not used will be terminated, extinct. Like the
periodic table of Mendeleev about chemical elements, we can use the
science of theory to study and predict about the whole science itself and
foresee the birth of new science as well as the direction of development
and progress of our civilization and the whole world and universe, about
the future of our planet, society, economy, predicting about what can
happen and then redirect humankind acting accordingly to avoid the
disasters and catastrophes. Science of tarot, palm reading, psychic,
fortune-telling and predicting about future, tomorrow should be studied
comprehensively and seriously to help people aiming their lives
accordingly to live better and contribute the best to society and also can
help the nations and the whole world getting better future. All of the
science and technologies when we use them effectively and combine
together, comprehensively, in-depth can serve people the best for the
long-term benefits of human beings. Theory science is the umbrella,
panorama science that coordinates all of the science and technologies
and study all of the science, religions, and all of the field , aspects of
universe and things AND ALL OF THAT ARE IN THE HARMONISM .
Buddhist teaching and books have reincarnation theory and every cause
leads to its own result and consequences that is very correct and
precise, true and real. Likewise the theory about soul, spirit and
judgment day is also true and convincing. All is not just about the belief
but also the reality and life and all of the meaning of living. Living for a
great cause and for better life. And the power of praying, focusing,
concentrating is immense, huge and sometimes unbelievable. There is
one important thing we have to mention is that if you believe you will see
it, you will have it. And the Buddhism has different approach : Buddha
teach us: I am the Buddha that already achieve and (all of )you are
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Buddha will be . The great Buddha teach us everybody can succeed
with devotion and resilient praying, study, focus, concentrate correctly.
When we bow, hold hand, and lean our knees on the floor in the smell of
incense with open heart and devoted soul , even we can't have what we
pray for, what we wish for, we have peace in heart and soul and live
better. Living with enthusiasm but not fanatic about what we believe in,
eating on time, in time, not too much, eat healthy foods, exercise, live in
harmony not extreme, not greedy, not fierce, rude, be polite, respect
other people, relax, love others, not hatred, understanding, forgive and
tolerant will make us have a right path to happiness and save the world.
**
THE THINGS NEED TO DO:

Self-control, be strict to yourself, open minded, love others, respect
people in harmony. Having a great faith with enthusiasm but not fanatic.
Open-minded and learn new things daily , everyday. Exercising and take
care of ourselves, find the diseases by ourselves and cure it. Take care
ourselves physically and mentally. Like Confucius teach us from long
time ago: “ Take care of yourselves, control your family, lead the country
and conquer the world.”
Love other people as well and much as yourselves. Because I love
myself too much so that I love everybody else so much, as much as
what I love myself. Don't do anything to others that you don't like others
do to you.
Know how to listen as well as know how to talk right, enough not too
much, not too little. Listening is an art and science very subtle and noble.
We have two ears and one mouth because we need to listening more
than talking. Always keep in mind talk is cheap , we don't need money to
buy words , please choose vocabulary wisely , respect other people.
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Words can hurt people, can kill people and words can cause too much
damage that never imagine. Slandering, calumniating are also felony.
Practicing lenient, tolerant, forgiven and humane. In life everybody has
mistakes, weaknesses, shortcomings or even sins but we need to value,
admire and respect the listening to reason and let people have second
chance to come back to make better life for themselves and society.
Being strict to ourselves but we should be tolerant, lenient, forgiven and
humane to others.
Talking seriously with others to find the best solutions to all of the
problems that we have. Conflicts, hatred, wars, violence are just leading
to more problems and never be able to solve or resolve any problem or
issues we have.
Praying is always good for all of us. Right mind, correct soul, positive
attitude, clear-minded, crystal thoughts, focus, concentrate, being honest
always good. Looking toward a belief always bring us peaceful and
stable spirit and escape way effective and best.
Be honest to yourself, the relatives, spouses, children, and everybody is
always good in long term for yourself and the whole society. It can be
harmful for you now but later it will benefit you. Honesty is your savior.
Respecting others' ideas, opinions even they are different or contradict
what we believe. We can disagree but should respect, value the
diversity, avoid the hatred, blaspheme. Keep in mind all are just part of
the truth, the whole knowledge that we should know, all of what believe
in, all of theories, religions, school of thoughts, doctrines are part of the
bigger doctrines that all of human beings will discover eventually.
Learning and studying everyday, living peacefully, keeping faith, hope
and belief. Never give up, put your best effort always; Do the good
things whenever possible and you can. Always do your best and striving
your best.
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Understanding everything is limited and relative. There is nothing
absolutely right or totally wrong . Nothing and nobody are perfect. That's
why we should not asking or expecting too much from others and even
ourselves.
Accepting failure and learning , studying form failing for better success.
Understand that nobody can achieve everything, you will need help from
time to time form others. We live well because of the help and
contribution form everybody in this world. Nobody can live by
themselves. Be humble and modest.
**
THE BIG PROBLEMS AND ISSUES:
I. EDUCATION:
Education is the basic of the society, determine the future of human
beings. A right, correct, positive, practical, comprehensive and effective
education will advance our society and otherwise we will have the
opposite. Education and educators should be best paid, well respected
and have highest social class.
II. WAR AND PEACE: Conflicts and wars are unavoidable sometimes
but we can minimize the damage and bad consequences. Peace is the
ultimate goal that we have to aim with all of prices. Peace should be
considered the highest goal and aim for mankind.
III. FIGHTING POVERTY AND BUILD THE PROSPERITY FOR
EVERYONE:
This is the main common concern of everybody . How and what to do to
make sure everyone has enough food to eat, full, not hungry not thirsty,
has enough clothes to wear, not cold, has home or shelter to live, not
homeless. How to make everyone get rich, prosperous, stable and all of
nations prosperous, rich and equal. Fighting homelessness and poverty.
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IV. FIGHTING ECONOMY CRISES, NATURE DISATERS AND
POLITICAL FIASCOS
Human beings have to have a clear, comprehensive plan to deal with
economy crises, nature disasters, political fiasco with all of the
contributions and inputs from everybody. Always protect nature by not
destroy forests, planting trees, not litter, make more car with fuel
efficiency. Prepare for mass unemployment and get job training, predict
crises and orient people with good job skills and adjust to adapt to new
environment, in crises.
V. PROTECT ENVIRONMENT:
Protecting the environment should be our priority and we must do it now,
not tomorrow , not later. We have to do it right, careful and pay full and
utmost attention, make no mistakes, and we have to get everybody on
board to make contribution, inputs.
VI. HEALTH CARE:
This is the biggest problem that is controversial and many politicians are
sacred to death to talk about because health insurance is mafia , they
can kill you and anybody. Everybody should contribute our best to solve
and resolve this issue for the sake of protecting health of people.
VII. THE CAUSE OF FIGHTING DISEASES:
This great cause of fighting diseases should be recognized by everyone
and bring the best healthcare for people. Regular people and medical
people, doctors, nurses, scientists should do their best to cure cancer,
AIDS, diabetes, obesity, mental, heart diseases, Alzheimer, stress,
stroke, heart attack... and prevention with exercise, eat healthy food...
We need to work and study and predict the new diseases to fight them
ahead.
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VIII. FIGHTING CRIMES AND CRIMINALS:
This battle should be recognized and dealt correctly, appropriately,
properly. It should not only dealing with punishment but more important
is prevention, helping, teaching people know how to living good, do right
things , avoid mistakes, crimes, sins. Should not let the criminals walk
away but don't kill or put in prison wrong people, innocent people.
IX. GUARANTEE THE DEMOCRACY FOR EVERY NATION AND THE
WHOLE WORLD for the better and brighter and more beautiful future of
mankind.
X. ENCOURAGE PEOPLE CONTRIBUTE TO SOCIETY BY HARD
WORKING AND VOLUNTEERISM : by working ethically, working hard
doing your best at what you are doing, volunteer, contribute to charity,
help people in need, open-minded. Loving others like they were you.
CHAPTER II
THE NEW SCIENCE BRANCHES:
I. THE THEORY SCIENCE:
This is the science that study the theory, the panorama picture of the
universe, the world and human kind, the biggest picture. Determine the
direction of the whole science and technologies develop and progress.
This is the science that study the mutual influences between the different
science and technologies for example the psychology and medical field,
mathematics and history, sociology and economy. At the same time,
theory science predict about the birth of new science that will serve
mankind the best and the death or disappear, extinct of some science.
Create the map of gen, DNA, brain, like the map of the world, universe,
Darwin theory, or periodic table of Mendeleev.
II. THE SCIENCE OF FORESEE AND PREDICT FUTURE:
This is a science not new, it's old but it's really interesting because it
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combines all of tarot reading, psychic, palm reading, foresee and predict
future . This is the first time that we will have serious effort to study in
details, comprehensive, in-depth the foresee and predict the future of
each person, the community and the whole society, and the planet, the
world and the universe. This is the contribution to the greatest revolution
will change our world.
III. PSYCHOLOGY AND LIFE
Psychology will become a new science which serve people more
effective: counseling family, people, for marriage and pre-marriage :
giving advice to whom should be married and whom should not.
Psychology help solve and resolve all of the problems in society, life,
security, curing diseases, and many more....
IV. TRANSPORTATION MEANS FOR FUTURE: People, the
researchers and the scientists will create, invent and develop the newest
means of transportation going faster, safer. Reaching even the other
planets, the whole universe, going even faster than the speed of light.
Transport by electrons, quantum and then retransform to our actual
form.
V. FOOD FOR FUTURE
Food will have good nutrition and healthy, cure diseases, as the
medicines, good appetite, low prices, low costs, artificial and help people
stay healthy, live longer, smart.
And we will witness more and more new science to be born into this
world that we never heard of or imagine about. Those science will
change our world and universe.
HARMONISM will bring the best solution for our today world for all of the
biggest issues and problems: terrorism, extremism, economy crises,
belief crises, the conflicts between the religions and theories, nations,
countries. The science makes great progress serve people well but also
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create the greatest risks ever because of the mass destruction weapons,
it can bring the menace of destruction our whole world and whole
civilization. The hatred, the greed, the exploitation, abuses, the
misunderstanding and mistrust between people , nations, countries and
races make real danger for all of us. HARMONISM will bring us together
to understand, share our values and work together to build a better
future, better world, more beautiful, more prosperous, more peaceful,
safer, more secured, brighter, kinder, nicer, richer.
HARMONISM is like the open source software, open for everybody and
need help and inputs from people to it better , the best and perfect.
Harmonism does not expect to solve and resolve all of the problems,
issues and questions that people asking but hoping to help open the
new opportunities and new doors for people to find the answers for
them, find the new effective, efficiency solutions for each of us and for
the whole human kind as well.
HARMONISM AND RELIGION
Religion is always a hot and subtle topic to discuss, easy to cause
dispute and misunderstanding but it's not tabou and we have to talk
about it seriously, properly and appropriately. Buddhism believes in
incarnation and next life, life after life, every cause has its own
consequences and results and Buddha teaches us: “ I am achieved God
and you all will be God-to-be; Christianity believes in souls and the
redemption and Judgment day and if you believes in God, God will save
and rescue you. Religion is always the mental and spiritual rescue for
people and should be valued and respected and should not blasphemed
. There is no religion absolutely right or perfect. The fact and matter are
belief and trust. When we believe but not fanatic, not extreme, we will
have the right guiding to worship and we won't trash others. All of
religions are good and work for people's benefits and contribute to a
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better future and brighter world, teach us live for ourselves and others,
live right and well.
HARMONISM AND SCIENCE:
HARMONISM is built based on two main components: religion and
science. Science is the main important factor to build the HARMONISM
as well as religion. The combination of religion and science is unique
and becomes the fundamental of HARMONISM. Everything should be
harmony, midway solution and considered all of factors and sides to
come up with the final decision and HARMONISM go further , more
comprehensive, in-depth, deeper to use science effectively and benefit
the most for human beings and the world, the universe.
Belief, faith is the topic of religion but also of the science, of psychology.
When we strongly believe in something wisely, not fanatic, not extreme,
we have the best tool and companion to be successful in life; helping us
to live better, more self-confident, safe, stable, equilibrium, tranquil, in
harmony. It will help us living healthier, free from diseases, live calmer,
open-minded, fair-minded, warm-heart, positive spirit. And that's the
medicines that save us and the others. When we are facing the “ terrible
problems” such as the false accusations, wrong imprisonment, set up,
entrapment, “framed”, the faith and belief are more important, keep your
head up and stay positive, don't give up, don't let yourself down, rescue
yourself before God save you. Whenever it's seems that all of the doors
are closed to you, when nobody believes in you because of false
accusations, the best thing you can do is stay positive and do what you
can do, don't do anything wrong to make it worse, solve the problem
slowly, gradually. By using the strongest evidence that support us to
fight and protect us vigorously, directly, head-on, not afraid of anything,
never give up. The miracles will come in desperate. We need a good
lawyer or good attorney to help us and at least one person can trust. Try
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to at least one little good thing. Do your best. Strive your best. When we
have a terminal illness where the doctors all give up and abandon us, we
still need to keep faith, keep believing in our Gods, miracles will come at
the last minutes when everything seems nonsense, when all of the lights
are out, when the storms at their strongest, miracles will come. The
power of praying, prayer is infinite and unimaginable, unbelievable.
HARMONISM help people predict the things and events that will happen
and know how to deal with it effectively and comprehensively. The
diseases, natural disasters, and all of unexpected events . Knowing in
advance to prevent, to make precaution actions, and doing things right,
better. Harmonism is the means and the tool to help people living better
and getting happiness. Harmonism is the ultimate goal and also the
means as a boat to carry human kind to through the river of life which
has many obstacles and traps. It believes that all of the disputes,
differences, quarrels, wars and verbal wars and so on can be solved and
resolved by good talk and deep and comprehensive discussion as well
as the understanding, sharing... for the common ground and goal of
making this world more peaceful, safer, more secured, more prosperous.
Wars just make more wars, hatred just leads to more hatred, only love,
understanding, sharing, caring will bring the long term peace and stable
society and promote the new ideas to help bring our world to a better
future for all of us.
IS THERE THE INCARNATION?
Incarnation is true and real but it's really hard to convince people to
believe and trust this theory. First, we have to believe in Buddha's
teaching and later explore and study, do research about it. The study of
incarnation requires a lot of effort . This is an interesting and also
controversial topic that many people agree and many others disagree.
One eloquent evidence is that there is many people who report never
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live in an area but when you bring them there, they can recognize the
region and recall many things that only people living there long time to
know. They should live there the previous life.

IS THERE SOUL AND SPIRIT:
Soul and spirit are real and true and different from person to person.
Soul and spirit is the special existence of people that hard to detect and
understand, all we know just the myth and rumors and guessing.
However, the belief and special equipment and special research will
reveal many interesting facts about soul and spirit. Each of us has a soul
and spirit, a heart and body, uniquely different from anybody. Soul and
spirit control our body and our life and our destiny.
IS THERE GHOST?
Ghosts are just the different materials, different beings that we don't
throughout yet. We are scared and afraid of because of the weirdness
and strangeness. Many people deny the existence of ghosts while many
others strongly believe of its existence. Ghosts are true and real and
they are from the sudden death and unexpected and abruptly death.
Usually, people have their destiny which determine their birth, living and
their death, dying day but for some reasons, a lot of times, that destiny
was interfered and people can die before the day they are supposed to
die and they can become ghosts when they can not go to where they
should going after death. There are good ghosts and bad ghosts. Some
ghosts help people some others harm people.
IS THERE GOD, LORD, SUPREME POWER?
The existence of God, Lord, Buddha, … is real and true, if you believe it
it's really existing, if you don't believe it, it's then not existing in your
mind, still it exists independent from your belief. The existence if
Supreme Power is the evidence of the wonderful of the world. There are
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many things, many facts that we never can recognize, touch, feel by
ourselves but if we believes in it we will know it is there. If you don't
believe it, it can be no problem but if you believe in it, it is a great help. It
can bring some great benefits that we can never imagine.
The great difference between HARMONISM and other doctrines or
religions is lying in the choosing of basic belief and principles.
Depending on what you choose and select at the beginning, you will be
leading to different world, belief and destiny. The determination of right
or wrong is very subtle and hard to sort out. We have to be very
cautious, extremely careful; we need to have thoughtful, throughout,
comprehensive, in-depth, detailed, exposed to all of the angles
discussions and the main thing is that we need to choose the correct
and proper, appropriate basic principles and believes to follow. And then
the consequences will follow.
CHAPTER IV
THE FREQUENT QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT HARMONISM
1. Why do we need a new doctrine that is HARMONSIM while
Harmonism recognize all of other doctrines and religions are correct and
valid?
Answer: Because harmonism recognizes all other doctrines and religions
but also points out the imperfect, shortfall, shortcoming and weakness
and need of adding new facts and features to all of the ideas, school of
thoughts, religions and doctrines. Harmonism is the one that is the best
at this moment to combines and have panorama view as a whole to all
of what the human beings need to know and follow. Harmonism will
explain and answer almost all of the questions and issues as well
problems that we have right now.
2. So if I want to keep believing in my faith and my doctrine, can I accept
HARMONISM ?
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Answer: Of course, you can, Harmonism insists that you never need to
abandon what you still believe in or what you are worship right now to
accept or believe in Harmonism. Accepting, believing, studying
comprehensively, in-depth Harmonism will help us find the new way of
life , better and help change the world, our destiny and determination.
3. Is HARMONISM a religion or doctrine?
Answer: It is both religion and doctrine. Panorama, umbrella and as a
whole.
4. Is harmonism perfect and absolute right?
Answer: no, it is obviously not, it is far from perfect and far from
absolutely right or correct. It will need a lot of amendment, adjust, inputs,
adding from everybody, like an open source software.
5. So harmonism is like “ three right”, you're right, he's right and i'm right
too ?
Answer: No, harmonism is still very close coordinated it is built based on
the basic principles. Anything different from those principles or go off
track or even go against all of those principles will be rejected.
Harminism is not “ three right” theory, but it accept the best from all of
other doctrines and religion to build a better theory which cover all of the
shortcoming and shortfall as well the weaknesses and promote the best
solutions for us today.
CHAPTER V
THE APPLICATION OF HARMONISM TO REAL LIFE
The application of Harmonism into real life is very vast, variety, solving
from the smallest of each individual to the biggest thing of nation or the
whole world. How to treat other people nicely, how to balance in life and
make living to pay for mortgage, bills, taking care of our own life, family
and others. How to reduce the conflicts and disputes, if there are any ,
we should deal with it nicely, properly. Harmonism does not seeking to
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solve or resolve all of the problems that we have but only guiding and
help people find their own solutions and answers to questions that they
want to ask , to know; find the best optimal solutions with given
conditions. That's the basic of harmonism. Helping human kind in
general and each of individual in particular living in harmony, knowing
ourselves and others, limitation, requirements, benefits and
responsibilities, sharing to balance between ego and society. When we
are successful, don't be arrogant, when failing, don't give up, don't be
negative; learning from the past, from ourselves and others, from the
failure to be more successful next time. When people know a little bit,
they think that they know a lot, but when they are mature, know in-depth
, they understand that their knowledge is very limited and isn't enough
comparing to what they should know. They then are very humble and
modest, real modest, not too proud or arrogant. Like when people climb
on the stair the ladder onto the sky, when you climb one or two steps
you think that you are so high but when you go to ten steps you know
that you only climb a few comparing to the height that we have to get.
Harmonism guide people to the beneficial discussion which bring us
together to solve the problems that we face today. Avoid conflicts and
disputes that can destruct and destroy the peace and stability. Like in
sport , the winner and loser are just one split of second, but the winner
take it all and the loser quietly exit and sad and can be depressed. The
winner is hero while the loser can be evil. Harmonism help us to
understand more and clearer on the winning and losing, success and
failure in life, and we can live better with that new knowledge. Helping
and lifting up the losers, the failing people. To make everybody happy,
safe and succeed. This promise and effort look like the one that
communism talking about that go the dead end and false promise,
misleading which even worse when replace a dictatorship to another
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worse dictatorship, cheating and suppress people ; but it is really not it.
Harmonism will guarantee the success with the effort from everyone of
us. Observing people in real life , a lot of time, we can notice many folks
make mistakes, even sins, do something wrong but they never know and
still think or believe that they do right thing. For instance, there is a drunk
driver shift lanes crazily, almost cause accidents but lucky enough to
avoid all of the accidents and miss the cops, don't get caught but he
doesn't anything about it. He goes home safely and next day wake up to
go to work and never know what he did is so wrong. Or another case,
when the road is shifting lanes, but I see at least 50% of drivers traveling
never pay attention, just going “ straight” and never know that they
already go to other lane and then go back to their lanes, very dangerous
and very scary but it seems that they never know what they did, they
don't know they almost cause accidents. I think those accidents waiting
to happen but nobody doing anything about it, the cops, the city,
government and people. Any many other cases where people just say
something that harm people but they never realize , recognize that.
Words can kill people or do so much damages but only few human
beings notice that. The old story about the blind fortune-tellers who
examine an elephant and believe what is an elephant based on their
limited recognition and knowledge is a great example of how people
perceive the world wrongly after their limited knowledge. People are
wrong but don't know that they are wrong, it's bad thing. But it's even
worse when they believe others are wrong , only them right. People go
to wrong lanes but honking others because they they are right and
others wrong. Hilarious and scary. The old story about the old man who
lost horse, then the horse come back with treasures, then his son ride
the horse and fall with broken rib, then his are lucky to stay behind
because of his injuries while all other have to go to war and so on. This
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story illustrates that luck and bad luck go hand in hand . In life we have
tons of similar stories about variety of fields that help us learning and
thinking and pondering about the meaning of living and what should we
do.
THE CONTROVERSIAL PROBLEMS
1. Abortion: Abortion is always a controversial issue that people talk
about forever. Churches and the people who against abortion believe
that abortion is a sin but the people who advocate the legal abortion
believe that many times we have to allow abortion for the victims of
rapes, incest, the pregnancy can harm the mother's health and many
more. This matter is controversial forever but we should find a common
ground to make compromise between the two camps . The main thing is
focus on mother's health and reduce the crimes, rapes, incest... protect
others and children. Make adoption more convenient and available.
Educate people living more responsible and helping each other, caring
for others as well as yourself.
2. Homosexual : This is a very controversial topic and gets more heat
when some states in The United States of America and some country
allow the gay marriage. We should view homosexual as a dysfunctional
biology, psychology and mental. It's not a sin but should not be glorified
for that. They should be treated fairly but not honor them. They are not
criminals but also not hero either. Society should treat them nicely, fairly,
dignity, humanely, but not in glory.
3. Environment: There are many people still don't believe that human
beings are responsible for protecting environment, if we don't do it now
and do it right, it will be too late and will cause so much damages and
troubles for us in the very near future. Protecting environment is our
responsibility but also our urgent need right now.
4. The right to own guns: This is considered the basic right of Americans
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but we should limit it as minimal because guns can help kill more people,
quickly and cause more troubles for our world. Regular people should
not have to have the guns , only the authorities.
5. Health care: This is the hottest issue in America. A problem cause
headache for us. Is it a possible, practical, executable solution and
policy to solve the problem and guarantee the best healthcare for
everybody and who will take care of the cost , the huge cost of it. This is
a very subtle, complicated issue that require a lot of effort and
understanding and the inputs and contribution of everybody, all of us.
Everyone agrees that if we are healthy and get the care we need we can
be more productive and work better for ourselves, our family, our jobs
and our country and society. If we can have a good healthcare policy,
proper, appropriate, fair, comprehensive, universal we can make the
society more prosperous, safe, stable, secured in long term for America
and the world. Let the government control and manage wisely with the
oversize and oversee of Congress, media, and people. We need to pay
more taxes to make this happen.
6. Cloning and all other science project always good for science and
human beings but stir the controversial debate from conservatives and
churches. If science can save people life and advance the society so
why opposing it. We have to do whatever it takes to make sure the
science progress and serve for best interest and benefits for people.
Frankly, honestly, everything in our world have people pro and con ,
agree and disagree, support and protest, that's normal, the only thing
that we should recognize is that either side that we take we have to
respect other side and always keep your heart and soul open, openminded, listen carefully , ponder well before you speak and talk it out
against other people 's view. Arguing in democratic manner, knowing
that all of us have to share the same common ground of interest and
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benefits and same ultimate of seeking happiness at the end.
The great law of nature is everything has begin and the end, birth and
death, start and finish, appear and disappear...everything and everyone
are mortal, nothing exist forever. Our human civilization has same fate,
we have progressed from the age of stone through the dark age ,
renaissance to our modern time today and will eventually go the the
destruction of the end of the world. Like human beings, everyone of us
was born, living a life, can be short or long, happy or miserable, rich or
poor, hero or criminal or evil, but all of us eventually will die one day, one
way or another. We must live significantly, helpful, beneficial for others,
for our selves and family, loved ones. Living without remorse, to be
straight, honest, humble, modest, helping others, do and strive your best
every second of life, value our life and of other people, respect ourselves
and others, don't do anything that can harm other either verbally or
physically. There is nothing absolute right or completely wrong,
everything is relative. Don't go extreme, fanatic, nothing is perfect. We
should be strict to ourselves but tolerant, forgive to others.
Like the blind fortune tellers who touching an elephant, if they touch the
trunk, they say elephant like a trunk, if they touch the leg they say the
elephant is a leg and so on, we the human beings sense, realize,
recognize that world, the universe through our limited knowledge and
experiences; who first contact with the world by what area conclude that
the world should just be like what we know. In fact, the world is far more
from that. Likewise, human beings travel to a forest of universe and
knowledge, who first come at what corner will claim the whole world and
universe and knowledge should be like what they discover. In reality, the
world and universe and the whole knowledge is far from what we limited
learn. Our view, our knowledge is very limited, little and can not reflect
the whole picture, panorama of the world . The problem is we believe
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that it is the whole world the whole knowledge and claim that what we
know know is the only good and right one, then dismiss the others. We
try to convert other to our belief and start the endless war of religions
and beliefs. Like the ants view the small hole of water as the ocean and
they never know the human beings, we are like the God to them
because we can kill them any time, we can pick them up and throw them
to other place easily and they don't know what is going on; but some
times the ants can harm us, can kill us . Likewise, the virus' world could
be our stomach, they never realize that the real world is really huge but
they can sicken us, and we can kill them by medicines. For them,
humans are more than their God, but we never understand fully what
they think, and we can not communicate with them. We see them
through microscope but they never see us no matter how hard they try.
HEALTH IS THE MOST PRECIOUS FORTUNE
Health is the most precious fortune that people can have. We should
take care of our health. When we have good health we have everything,
we we lose good health we lose everything. Good health is more
precious than gold, diamond because a good spirit, great soul, kind
mind, warm-heart in a great body , good shape, healthy is the base of
great a good man who know how to take care of himself or herself, take
care family, small community and the greater society and our whole
world, this planet and universe. Less sick people will contribute to have
less the cost of healthcare for each person and the government. Health
is treasure of people. Good health, longevity, smart and intelligence,
nice mind will help people contribute more for society; make good
decision and less crimes and criminals. If everybody know how to take
care of themselves physically, mentally, psychologically, human beings
will progress and make the whole society going ahead. Every family is a
cell of society and every person is a cell of family so everybody is so
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important to the world and universe.
We are living in a society where we are trying to punish people but not
prevent crime, we are aiming to put people in jails but don't have the
plan to help them from being thrown in jails. Instead of focusing on arrest
criminals, we should concentrate on educate people to live right and not
commit crimes. We tend to wait until they are commit crimes and catch
them afterward, we even set the trap for people falling in it. Like for
health , we should prevent the diseases and take care of our health
before it hit us and we have to see doctors and spend tons of money for
curing. Exercising, eating healthy food, eating correctly, on time,
enough, not too much, not too little. We have to teach people that when
one person is sick or commit a crime or wrongly accused or falsely
imprisoned, not only that individual suffer, not only that family suffer but
the whole society suffer as well. It is not good for society. Prevention is
better than arrest, curing, dealing with it, that should be the principle that
everybody have to learn by heart. We have to study and research about
how to predict and foresee the future of each individual and
the whole society study future, economy, crises, the catastrophes,
natural disasters to help us living better and can redirect the direction of
society and adjust our behaviors as well as how to deal with different
situation. Correctly predicting and foreseeing help us make society
stable and nothing catch us by surprises. Dealing effectively with
unemployment, the uncertainty of stock market, economy crises, fraud,
greed, the economy crimes and criminals and make the economy stable,
prosperous. Make sure everybody has a secured job to make a living
and contribute to society. When there is economy crises and
unemployment, retraining people and help them find new jobs quickly.
Create a labor market stable and highly effective. Ensure good
healthcare affordable , comprehensive coverage and sufficient to help
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people working most productive and don't worry about anything,
exercise, playing sports, appreciate and enjoy the culture, arts, literature,
music, poetry, doing good things, volunteer, charity, helping others.
What you just read seems too ideal, seems like promise of communism
but we can still make it reality, execute it with our best effort.
FIGHTING SEXUAL CRIMES
We know that every second there is at least a boy or a girl, a man or a
woman who is sexual abuse, molestation to rape or sexual assault. We
all know that this battle to fight sexual crime is important but extremely
dangerous and everything can goes wrong anytime and for anyone. The
way we do this business of dealing with this grave matter is not enough,
not sufficient, not effective and a waste. We put wrong people in jails, let
people to use this as a serious and dangerous tool to put people in jails
while let the real criminals outside of justice system. Our jails have
plenty, full of sexual criminals include 99% right people and 1% innocent
guys, but we still have children was sexual abused and adults were
raped, our system seems don't work, broken, break down. We mend, to
fix it before it is too late. We need to change to look at this matter and do
it as prevention more than waiting to put people in jails. Good education
and appropriate method will be the keys to deal with this issue. Study
and research carefully along with scientists, researchers, and everybody
will help prevent this crime and protect children, people and society.
Don't kill wrong people, but make sure all of the criminals don't harm our
children and people. The biggest issue is that there are more and more
evidence that people use this ( sexual crime) as the weapons to
retaliate, harm and out others people in jails by calumniating, slandering
, false accusations. We are ruining others' life and family by inserting the
wrong notion of pretending protect children but in fact we are harming
them. Many people harm people in the name of protecting children. And
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the children like that will eventually harm others. We have a dangerous
society where people only care about materialism, money, want to sue
and just thinking about ego, not others. This is the dangerous trend and
we will burying ourselves in this tomb.
EDUCATION IS THE KEY FOR US
Education will be the key to open all of the opportunities to the future.
Education must the top of the top priorities. The teachers and educators
have to be selected carefully and only the best elite in the society serve
our education systems and our children because every child be be the
adult someday and children are our future our tomorrow. The manuals,
books and the methods of teaching have to be chosen carefully and
comprehensively to teach the next generation the best knowledge,
experience and prepare them to live better and serve the best for
society. The teacher's salary must be the highest. The educators and
teachers have to be respected the most. Again, only the best people can
be teachers and educators, not the least like today we have. Education
has to be the top in the policy in each of the government in this world.
WE NEED A REAL GOOD DEMOCRACY WITH A REAL GREAT
LEADER
Democracy is the first thing we need for a society of law but the ultimate
requirement is a real great leader. A wise leader who care about his
people, knowing well how to listen, how to govern and how to use the
people to help him promote his smart agenda where people can have
their inputs and contributions. A great leader who have strong
leadership, know how make good decision, determination and flexible.
The value of a great leader is so important because it will determine our
future, help society, people, the nation, the world, the planet and our
universe.
CONCLUSION:
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HARMONISM is a doctrine that include all ideas, philosophy, schools of
thoughts, religions, synthesize all of the theories, ideas, principles to
help and assist human kind find the best and optimal solutions for all of
our problems that we are facing today. Harmonism believes that
everybody is equal and deserve the same treat and respect and all of us
have the same wish and dream and purpose to pursue happiness, good
living and contribute to build a better tomorrow, brighter, safer, more
secured, more prosperous future. Harmonism believes that all of the
problems that we have no matter how small or how big they are, we can
solve and resolve them together by serious, comprehensive,
understanding, in-depth conversation and talks. Wars and conflicts just
lead more wars and conflicts, worse and more damage and destructive.
Hatred gives birth to more hatred while love, understanding and sitting
down to talk face to face will be the beginning for a better future.
Prevention diseases is better than curing or prevention of crime is much
much better than arresting, execute people or throw them in jail. Prevent
the health problem by exercising, eat healthy food, eat on time, enough
not too much, not too little will help each individual healthy and make
society healthy, strong and prosperous. One sick person will effect not
only himself but also his family and the whole society. Preventing crimes
is much better than arresting and putting people in jails. Building more
schools and invest in education is the most important thing that we
should do because education will open all of doors and help us find
better solution and bring us to brighter future. Teachers and educators
have to be hired and selected toughest, most difficult to make sure and
guarantee that only the best elite qualified people to serve our children in
the educational system. And teachers and educators should receive
highest salary, highest respect and have to have highest responsibilities.
Lord, God, Supreme Power, Buddha, Jesus, Mohamed, angels, evils
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devils, ghosts all are real and true but most of the time, we don't know
them, we can not see them , identify them and sometimes scare of them,
they are good and bad, help us and harm us. Like the ants live in their
own world, they never imagine that there are a bigger world that is our
world and there are human beings which can kill ants any time. To the
ants, a little hole of water can be a big ocean. They can't understand us,
and we can't understand them. We can kill them and they can kill us too.
Or the virus we see under microscope, they are so little so that our
stomach can be their universe. In their wildest and biggest imagination,
they still can not understand there are a world that big like our universe.
They can kill us but we can kill them by medicine. We assume that virus
don't have mind, brain, but who know it for sure, maybe they have their
own world, their own civilization and we never understand it. Our
knowledge is so limited and little, low and short like the blind fortuneteller who think and believe the world is what they can touch by the
elephant. Combination all of the knowledge that we know is still just a
small part of all of the real world and what we should know. Like the
system of reference in Math and Physics, when we sit on the train, we
see the trees moving backward while the actual is that the train goes
forward that make false impression that the trees go backward, when we
are believing in a certain doctrine or religion we think only us are right
while others are wrong. It should not be like that. That's why we have to
have open-minded, love progress, like study and learn new things
everyday, know how to listen and respect others. Don't do bad things ,
just good things, don't harm people, don't lie, don't cheat, don't steal,
don't have extra-marital, don't slander, don't calumniate, don't
exaggerate, don't do to others anything that you don't want people do to
you. Everything is just very limited and relative. Don't expect too much
from ourselves and others. Be strict to yourself but tolerate and forgive
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others. We all human can make mistakes any time, nobody perfect.
There is nothing absolute right or completely wrong. Before you judge,
criticize, insult, scold somebody , think and ponder really well, think
about it at least 3 minutes if you are in that situation, can you do
anything better. If not, don't hurry to judge, criticize, insult, scold,
shouting.... Let's love yourself as much as you love others, your parents,
siblings, and all of humankind. It's because I love me so much so that I
love everybody else very very much because they are the same as me,
a human being who need love, food, the respect, the nice treat, care and
many more. Because I know really well that others and me we all human
beings, we have good part and bad part, human part and animal part,
we all are imperfect and have many sins, many mistakes, weakness,
shortfall, shortcoming. Sometimes we are happy, smiling, laughing,
hopeful, sometimes we are miserable, crying and desperate. Harmonism
is an open source doctrine that need the inputs and contributions from
everybody to make it better and better everyday. We welcome all of the
inputs, contributions, criticism, suggestions, feedback... Harmonism will
change the world to a positive and better way and open the door to
newer discovery, inventions to serve mankind for a better, brighter,
safer, more secured, more prosperous future for our world, people and
the universe.
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