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Trong cuốn sách “Lạc trong các vũ trụ: 
Cuốn sách self-help cuối cùng” (Lost in 
the Cosmos: The Last Self-Help Book), 
tác giả Walker Percy viết: “Khi Johnny 
Carson được hỏi về phong thái tự tin 
của anh trên sân khấu trước hàng triệu 
khán giả truyền hình, anh đã trả lời 
rằng: ‘Chắc chắn rồi, khi ở trên đó, tôi 
cảm thấy thoải mái – bởi tôi làm chủ 
được tình hình – nhưng khi tôi đang ở 
một bữa tiệc cocktail và phải trò chuyện 
một-đối-một: thật vô cùng hoảng loạn!’”

Trong cuốn tiểu luận “Wind-Sprint” của 
mình, nhà văn Joseph Epstein kể lại một 
sự việc trong cuộc đời nhà thơ John Keats 
khi ông đi dạo hai dặm đường với Samuel 
Taylor Coleridge, “một trong những nhà 
diễn thuyết nổi tiếng trong thời đại của 
ông.” Trong một bức thư gửi cho anh trai, 
Keats viết: “Em nghe thấy giọng nói của anh 
ta khi anh ta tiến về phía em – em cũng lại 
nghe thấy nó khi anh ta rời đi – em đã nghe 
thấy tất cả trong đoạn nghỉ, nếu chúng có thể 
được gọi là như vậy.”

Bàn về việc chuyện trò, hầu hết chúng 
ta đều nhận ra ta ở giữa hai thái cực này. 
Có lẽ chúng ta cảm thấy ổn khi nói chuyện 
một-đối-một với một người bạn, nhưng 
lại câm như hến khi đang ở trong một đám 
cưới mà một nửa số khách mời là những 

người xa lạ với mình. Có lẽ chúng 
ta sôi nổi hơn trong một đám 

đông, trò chuyện xã giao với 
hết người này đến người 
khác xung quanh ta, 
nhưng lại không đi sâu 
nói chuyện với bất kỳ ai. 

Dù là ở trong tình 
huống nào đi nữa, thì 

chúng ta vẫn thường quên 
nghĩ đến nghệ thuật giao tiếp.
 

Tại sao nghệ thuật giao tiếp lại
quan trọng
Tôi nghi ngờ rằng có rất ít người nhìn vào 
gương và nghĩ: “Bạn là một người giỏi 
chuyện trò! Hãy tiếp tục phát huy nhé!” 
Trên thực tế, đa số chúng ta thường không 
nghĩ rằng trò chuyện với người khác là một 
nghệ thuật cần có kỹ năng.

Tuy nhiên, việc có thể tiếp tục một cuộc 
trò chuyện – và thậm chí là, có thể làm 
cho cuộc trao đổi đó trở nên thú vị đối với 
những người mà chúng ta đang chuyện 
trò cùng – là một phương tiện quan trọng 
trong mọi việc, từ xây dựng tình bạn, cho 
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húng ta giúp người khác 
sửa sai và khuyến khích 
họ khi ta có tấm lòng 
kiên nhẫn, nhân hậu, và 
thiện ý.

Andrea tin rằng mình đã cố gắng 
hết sức trong lớp học múa ballet 
hôm nay. Tuy vậy, cô bé vẫn không 
thể ngăn được giọt nước mắt nóng 
hổi chảy dài trên má. Cô bé cảm thấy 
bị từ chối và không được chú ý giữa 
những vòng xoay tròn đầy hứa hẹn.

Andrea trông xanh xao và bối rối 
khi thu dọn đồ đạc của mình và lao 
ra khỏi cửa phòng tập múa. Khi đuổi 
kịp Emilia, một cô bạn cùng lớp đi 
trước cô bé vài bước, Andrea òa 
khóc nức nở. Cô bé nói ngắt quãng 
giữa những tiếng thở dốc và tiếng 
khóc nấc, “Ồ không, hôm nay thầy 
Fokine không sửa lỗi cho tớ!”

Cô bé cảm thấy thế giới của mình 
đang sụp đổ vì không được thầy giáo 
sửa những lỗi sai trong lớp học! Có 
thể phản ứng này của Andrea hơi 
thái quá một chút, nhưng điều này 
cho ta thấy rằng giúp người khác sửa 
lỗi là điều nên làm khi có những lý do 
chính đáng.

Bạn có ở trong trường hợp này 
chưa? Khi một huấn luyện viên hoặc 
người hướng dẫn chỉ ra lỗi của bạn, 
thực ra là họ đang quan tâm đến bạn 
và muốn bạn làm tốt hơn vào lần sau.

Thật vậy, sửa sai một cách thích 
hợp luôn là điều cần thiết cho quá 
trình trưởng thành của bạn, giúp bạn 
đi đúng hướng và tránh bị lạc hướng.

Ngay cả khi giáo viên nói với bạn 
rằng bạn đang làm điều gì đó sai, họ 
chính là đang giúp bạn sửa lỗi để 

làm cho đúng. Hãy tận dụng những 
lời nhắc nhở đó vì chúng đem lại 
cho bạn hy vọng và sự khích lệ để 
tiếp tục. Hãy mở lòng đón nhận 
những lời chỉ ra sai sót đó với lòng 
biết ơn và hoan hỉ. 

Nhưng cũng cần nói thêm rằng, 
việc chỉ ra sai sót đòi hỏi một số 
điều kiện. 

Vì đúng là có một kiểu sửa lỗi khá 
phản cảm có thể gây phản tác dụng. 
Có lẽ gọi là “sửa lỗi” vẫn không đúng, 
mà nên gọi là “nghiền nát” thì thỏa 
đáng hơn, bởi vì mục tiêu của kiểu sửa 
chữa này không phải giúp bạn trở nên 
tốt hơn mà chỉ để làm bạn gục ngã.

Có ai đã từng nói với bạn rằng 
bạn không đủ giỏi, không đủ mạnh 
mẽ, hoặc quá dốt để thực hiện 
những việc mà bạn đang dốc lòng 
thực hiện không? Họ nói đầy tai 
bạn đủ thứ lý do vì sao ý tưởng sẽ 
vô ích. Khi mãi nghe điều này, lặp 
đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tới lúc nào 
đó, bạn sẽ bắt đầu tin. 

Mặc dù bạn rất cố gắng không để 
những lời phê phán này nhập vào 
đầu bạn, nhưng nếu có chút lơ là, 
cuối cùng chúng sẽ nghiền nát bạn, 
khiến bạn rút lui và buông xuôi.

Vì sao vậy?
Lời nói phát xuất từ trong tâm. 
Những lời nói bêu rếu khiến cả 
người nói lẫn người nghe đều hoen 
ố. Lạm dụng lời nói có thể ví như 
hành động đưa độc tố từ người này 
sang người khác. Người rải chất 
độc xuất phát từ một số tổn thương 
trong quá khứ hoặc những sự việc 
hằn sâu trong tâm khiến họ không 
thể tha thứ. Họ có thể cảm thấy kém 
cỏi và cần hạ thấp đối phương xuống 

ngang hàng với mình. Ôm giữ mãi 
những vết thương lòng này khiến họ 
ngày càng thất vọng và dễ bộc phát 
ra thành lời tiêu cực. 

Đây có phải là hình ảnh của 
chính bạn?
Nếu bắt gặp bản thân mình trong 
những dòng mô tả trên, bạn cần nhìn 
nhận lại bản thân và thu xếp mọi vấn 
đề căn bản trước khi cố gắng sửa 
chữa người khác. Nếu không, bạn có 
nguy cơ cao để cho sự bất ổn trong 
tâm bộc phát trút lên những người 
xung quanh. Nếu không giải quyết 
điều này, bạn sẽ lây cho họ căn bệnh 
từ chính mình.

Nếu bạn thực sự muốn cho ai 
những lời khuyên trong cuộc sống, 
thì điều đó nên được thực hiện với 
một tấm lòng kiên nhẫn, nhân hậu, 
và với thiện ý cho người khác. Nếu 
có chút tức giận, bất bình, hoặc thất 
vọng, thì sự góp ý sửa chữa có thể sẽ 
đem đến “tác dụng ngược”.

Thu Anh biên dịch

CẨM NANG SỐNG

Hãy sửa lỗi cho con đi!  
Sửa lỗi sai có thể nâng đỡ người khác bằng những
lời nói chân tình từ nội tâm

Để có một cuộc 
trò chuyện 
lôi cuốn, hãy 
hồi sinh nghệ 
thuật giao tiếp
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Nghệ 
thuật giao tiếp 

là một công cụ thiết 
yếu trong các mối 

quan hệ cá nhân cũng 
như trong mạng lưới 

kinh doanh.
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Nếu bạn thực sự muốn cho những lời khuyên về 
cách sửa chữa những sai lầm trong cuộc sống, 
thì điều đó phải được thực hiện với một tấm lòng 
kiên nhẫn, nhân hậu, và với thiện ý.
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Cho dù là ta đến thăm 
một người bạn hay gặp 
gỡ một người lạ trong 
bữa tiệc, thì một nụ 
cười và một lời khen 
chân thành sẽ ngay lập 
tức thiết lập sự kết nối 
giữa ta với người đó.

Nếu bạn muốn bắt đầu 
tạo dựng một mối quan 
hệ, hãy tìm hiểu thêm 
về đối phương.
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Mùa lễ? Gần đến rồi ư? Nghe tôi nói này!
Có bao giờ bạn mơ về một mùa lễ – 

một kỳ nghỉ mà bạn có thể dành nhiều 
ngày nướng bánh cookies, nhâm nhi 
cacao bên lò sưởi, và có thể cùng gia 
đình vui hưởng các sự kiện ở nơi bạn 
sinh sống, rồi sau đó trông mong một 
dịp cả nhà cùng đi chơi xa ngay sau 
ngày lễ? Và cái thú của kỳ nghỉ trong 
mơ đó là bạn không còn cảm thấy áp 
lực nữa; trước mặt bạn là hàng xấp 
thiệp đã dán tem xong, hàng tá quà đã 
gói xong, và danh sách những việc cần 
làm đã được đánh dấu hoàn thành. 
Bạn có thể thoải mái đắm mình trong 
niềm vui của mùa lễ.

Cách duy nhất để ước mơ đó trở thành 
hiện thực là chuẩn bị thật sớm.

Dưới đây là một số điều đơn giản mà 
bạn có thể làm ngay bây giờ để có thể tận 
hưởng những ngày lễ cuối năm nay một 
cách dễ chịu hơn.

 
Lên danh sách
Năm nào bạn cũng phải lên những 
danh sách đại loại như: danh sách quà 
tặng, danh sách thiệp chúc, danh sách 
những vật phẩm trang hoàng nhà cửa, 
danh sách những món ăn trong ngày lễ, 
và danh sách những thứ cần phải làm. 
Nhưng năm nay, bạn nên lập một danh 
sách khác.

Bắt đầu mua sắm
Trong lúc bạn đi làm những việc vặt hàng 
ngày hoặc khi bạn đang đặt hàng qua 
mạng và chờ món hàng được giao đến tận 
nhà, hãy mua thêm những thứ cần cho dịp 
lễ sắp tới. Dành riêng một phần tủ quần 
áo hoặc một cái thùng trong nhà để chứa 
những món quà bạn gom được. 

Thêm vào đó, hãy nghĩ đến những 
nguyên liệu bạn có thể cần tới khi chế biến 

thức ăn cho mùa lễ, những món trang trí 
bạn muốn, những tấm thiệp bạn cần gửi 
ra năm nay, và bất cứ thứ gì bạn cần cho 
kỳ nghỉ lễ đang gần kề.

Cố gắng tuần tự hoàn thành những 
việc kể trên, đánh dấu những thứ đã làm, 
và để tâm đến những việc cần hoàn thành.

 
Đặt chỗ
Nếu cần phải đặt phòng cho những 

chuyến du lịch, đặt chỗ cho bữa tối, hoặc 
đặt vé cho những sự kiện cần tham gia, 
bạn hãy để tâm đến việc đặt chỗ trước để 
chắc rằng bạn không bị “cháy túi” vì sự trù 
trừ không đáng có. Cố gắng sắp xếp hợp lý 
lịch trình của bản thân, lên kế hoạch tham 
dự những sự kiện ở nơi mà bạn cùng gia 
đình sẽ có những trải nghiệm thú vị.

In thiệp
Nếu bạn có thói quen gửi thiệp cho bạn 
bè và người thân vào những dịp đặc biệt 
hằng năm, hãy sớm đi mua thiệp (hoặc tự 
làm thiệp), và bắt đầu viết địa chỉ cần gửi 
và chuẩn bị sẵn sàng để gửi chúng ngay 
sau Lễ Tạ Ơn.

 
Tập trung vào những gì có
ý nghĩa nhất
Sớm lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới 
để bạn có thời gian suy nghĩ về những gì 
quan trọng và ý nghĩa nhất đối với bạn 
và gia đình vào thời điểm này trong năm. 
Đánh dấu những thứ đã hoàn thành: 
những dự tính, những thứ liên quan đến 
công việc trang hoàng, những thứ trong 
danh sách cần làm và bắt buộc phải làm.

Hãy nghĩ về lý do tại sao bạn ăn mừng 
thời điểm này trong năm, những giá trị và 
truyền thống nào bạn muốn truyền lại cho 
con cái của mình, và làm thế nào để sắp xếp 
thời gian nghỉ lễ này một cách hiệu quả nhất.

 
Song Ngư biên dịch

Chẳng bao giờ quá sớm: chuẩn bị cho ngày lễ

đến kiến tạo nên các mối quan hệ trong 
kinh doanh. Và ngày nay, khi chúng ta 
đang giao tiếp qua các thiết bị điện tử quá 
nhiều, chúng ta đang tìm cách thiết lập 
các mối quan hệ thông qua giọng nói và 
ngôn từ của mình trên điện thoại, thì việc 
trau dồi kỹ năng giao tiếp lại có một tầm 
quan trọng mới.

May thay, có những kỹ năng và chiến 
thuật có thể khiến tài năng của chúng ta 
được phát huy trong lãnh vực này.

 
Bắt chuyện
Cho dù là ta đến thăm một người bạn hay 
gặp gỡ một người lạ trong bữa tiệc, thì 
một nụ cười và một lời khen chân thành 
sẽ ngay lập tức thiết lập sự kết nối giữa 
ta với người đó. Chúng ta có thể trực 
tiếp khen người đó: “Bạn choàng chiếc 
khăn đó trông tuyệt đấy!” hoặc đưa ra 
lời nhận xét của bản thân mình: “Thật là 
một nơi hoàn hảo cho bữa tiệc sinh nhật!”

Bằng những lời tán thưởng này, 
chúng ta sẽ đem đến cho bất kỳ cuộc trò 
chuyện nào một tinh thần hứng khởi tức 
thì – sự nồng nhiệt sẽ kéo mọi người lại 
gần chúng ta hơn. Họ sau đó sẽ quan tâm 
hơn đến những gì chúng ta nói.

Người bạn lâu năm của tôi, John, là 
một trong những người “phá băng” tự 
nhiên nhất mà tôi từng thấy. Cậu có một 
giọng nói sôi nổi, đầy năng lượng, và mọi 
người luôn đáp lại điều đó cũng như trả 
lời những điều mà cậu thấy hứng thú về 
cuộc sống của họ. Mỗi khi chúng tôi đi du 
lịch cùng nhau để đến thăm con gái tôi, 
John sẽ trò chuyện với nhân viên bán 
hàng tại cửa hàng tiện lợi. Ở các bữa tiệc 
và các buổi gặp mặt bạn bè của con gái tôi, 
John nhanh chóng bắt chuyện được với 
những người xa lạ cả già lẫn trẻ. Trong 
quán cà phê mà tôi hay lui tới, cậu đã 
từng bắt chuyện với một học sinh trung 
học, và vào lúc chúng tôi rời đi, John đã 
biết được ngôi trường mà cậu thanh niên 
học là Học viện Quân sự Fork Union, 
cha mẹ cậu ấy làm nghề gì để kiếm sống, 
cũng như những kế hoạch tương lai, và 
một số ý kiến   chính trị của cậu ấy là gì.

 
Chăm chú lắng nghe
Lắng nghe cũng là một phần quan trọng 
của bất cứ một cuộc trò chuyện nào. Chắc 
chắn là ta đã từng trò chuyện với những 
người không thực sự lắng nghe chúng ta 

nói trong vài buổi họp mặt nào đó. Mắt họ 
đảo quanh, họ lầm bầm đáp lại bằng một 
số câu trả lời không rõ ràng, và hiển nhiên 
là tâm trí họ đang ở một nơi nào khác 
ngoài cuộc trò chuyện.

Có lần khi tôi đi dự đám cưới, một 
người đàn ông lớn tuổi mà tôi quen đi 
ngang qua một người bạn mà ông đã lâu 
không gặp. Ông đi đến quầy tráng miệng, 
và khi đi ngang qua người phụ nữ, ông 
hỏi: “Bạn khỏe không, Jenny?” Người 
phụ nữ trả lời: “Chồng tôi vừa mất vào 
tháng trước.” “Những người da đỏ bản 
địa ấy làm sao cơ?” người đàn ông vừa nói 
vừa đi về phía bàn bánh ngọt. (Tôi ước gì 
mình đang bịa ra chuyện này.) Biểu cảm 
trên khuôn mặt của người phụ nữ, ít nhất 
phải nói, là choáng váng.

Bạn muốn trở thành một người giỏi 
giao tiếp? Hãy lắng nghe. Thật chú tâm.

 
Đặt câu hỏi
Nếu bạn muốn bắt đầu tạo dựng một 
mối quan hệ, hãy tìm hiểu thêm về đối 
phương. Nếu một người phụ nữ nói rằng 
cô vừa chuyển việc từ một luật sư sang 
giảng dạy tại một trường công lập, hãy 
hỏi cô ấy về sự thay đổi đó. Việc này có 
khó không? Cô ấy được gì và mất gì? Tại 
sao cô ấy quyết định bỏ tòa án để chuyển 
sang một lớp học?

Chúng ta không chỉ được lắng nghe 
nhiều người hào hứng chia sẻ về bản 
thân họ, mà thông qua những câu hỏi này, 
chúng ta còn có thể học được nhiều điều, 
làm phong phú thêm những hiểu biết của 
bản thân về họ và về thế giới nói chung.

Tất nhiên, chúng ta cần phải thận 
trọng. Mới đây, trong quán cà phê – là 
ngôi nhà thứ hai của tôi, có một người lạ 
tự giới thiệu với tôi về bản thân, rồi sau 
đó anh ta bắt đầu hỏi về cuộc sống của 
tôi. Không – phải nói là anh ta bắt đầu 
thẩm vấn tôi. Các câu hỏi khó trả lời cứ 
nối tiếp nhau. Sau cùng, anh ta đã biết 
được rất nhiều điều về tôi, nhưng lại gần 
như không cho tôi cơ hội để biết được 
bất kỳ điều gì về anh ta.

 
Những điều cần tránh khác
Trong cuốn sách “Nghệ thuật Trò 
chuyện có Văn hóa” (The Art of Civilized 
Conversation), tác giả Margaret Shepherd 
cảnh báo về những kẻ phá đám cuộc trò 
chuyện thường buông những lời như: “nói 
chuyện dở ẹc”, “đừng có đụng đến những 
chủ đề nhạy cảm”, “đừng có chen lời” v.v.

Để có một cuộc trò 
chuyện lôi cuốn, hãy hồi 
sinh nghệ thuật giao tiếp
Tiếp theo từ trang 1

“Đừng có chen lời” cũng là một lời 
than phiền cụ thể của tôi. Khi ngồi trong 
xe và nghe một chương trình trò chuyện 
có người dẫn chương trình chen lời 
người nói, tôi thực sự hét vào chiếc radio 
rằng hãy để người đó nói xong đã. Khi ai 
đó liên tục ngắt lời tôi trong lúc tôi đang 
kể một câu chuyện hoặc đưa ra một quan 
điểm, tôi  sẽ khó chịu vô cùng.

Đừng ngắt lời họ.
 

Kết nối
Khi so sánh với anh bạn John của mình, 
trừ một ngoại lệ, tôi sẽ tự đánh giá mình là 
một người có khiếu nói chuyện trung bình.

Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trong 
các cuộc phỏng vấn qua điện thoại mà tôi 
thường thực hiện, đặc biệt là với các bà 
mẹ giáo dục con tại nhà trên khắp Hoa 
Kỳ. Như Johnny Carson từng nói, tôi 
nắm quyền kiểm soát, nhưng điều đó có 
nghĩa là tôi không chỉ đặt câu hỏi, mà còn 
phải làm cho người khác cảm thấy thoải 
mái và dễ chịu khi nói chuyện với tôi.

Và vì vậy tôi làm theo phần lớn những 
lời khuyên được nêu ra ở đây. Tôi tự 
giới thiệu bản thân, thường khen họ về 
những thành tích của con họ – tôi biết 
trước những điều này – đặt câu hỏi, để 
họ nói đầy đủ, chi tiết mà không bị ngắt 
lời, trong khi tôi ghi chú lại, và đôi khi xen 
vào điều gì đó từ kinh nghiệm của chính 
mình. Tôi thấy hài lòng với lần chia sẻ này 
của chúng tôi và với những câu chuyện 
của những người này.

Cho dù là qua điện thoại hay là gặp 
trực tiếp, một cuộc trò chuyện hay sẽ 
làm phong phú thêm tính nhân văn trong 
chúng ta. Thêm vào đó, chúng ta có thể sẽ 
có một khoảng thời gian vui vẻ!

*Người “phá băng”: người mở đầu và khiến 
không khí cuộc trò chuyện tự nhiên hơn.

Tác giả Jeff Minick dạy lịch sử, văn học 
và tiếng Latin tại Asheville, N.C. trong 20 
năm. Hiện nay, ông sống và viết bài tại 
Front Royal, Virginia. 

Nhã Liên biên dịch
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N
hìn vào chương trình học hiện 
nay dành cho học sinh, bạn có 
thể cho rằng các môn học, cùng 
với lịch trình và những giáo 
trình được sử dụng cho việc 

giảng dạy đó hẳn là kết quả của những công 
trình nghiên cứu vĩ đại của những chuyên gia 
trong lãnh vực giáo dục. Và rất có thể, bạn sẽ 
ngộ nhận rằng mục của tiêu giáo dục đương 
đại chính là để trao cho người học công cụ, 
kỹ năng, và những hiểu biết cần thiết để họ 
có thể phát triển hết tiềm năng của mình.

Nhưng, có phải vậy không? 
Ngày nay, học sinh phải học những môn 

như tiếng Anh, Xã hội học, Khoa học địa 
chất, và Đại số trong suốt thời học sinh. 
Trong khi đó việc học các danh tác văn học, 
âm nhạc, nghệ thuật, và thậm chí ngữ pháp 
đang ngày càng bị xem nhẹ. Trong nhiều 
trường hợp, học sinh dù đã tốt nghiệp, vẫn 
thiếu những hiểu biết căn bản về lịch sử, về 
giao tiếp thường thức, về các kiến   thức liên 
quan đến những nền văn hóa khác nhau, hay 
những thông tin về những nhà tư tưởng và 
những nghệ sĩ vĩ đại – những người đã có 
nhiều đóng góp lớn lao cho nhân loại. Hơn 
thế nữa, những “quan niệm đạo đức” đương 
thời, nếu không được gia đình uốn nắn, sẽ 
kiềm hãm khả năng phát triển sau này.

Vậy, trẻ em nên học gì?
 

Học giao tiếp
Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, 
trẻ nhỏ nên được dạy để đọc thật trôi chảy, 
nói thật rõ ràng, và viết một cách thuần 
thục. Cha mẹ có thể giúp con mình đạt được 
những điều này ngay từ những năm tiểu học 
bằng cách “thiết đãi” lũ nhóc những cuốn  
sách hay và thú vị để chúng có thể mải mê 
khám phá, để rồi khi trưởng thành, chúng 
sẽ nắm vững kiến thức nền tảng của ngữ âm 
và ngữ pháp. 

Và ta cũng nên động viên và khuyến khích 
bọn trẻ viết thường xuyên, như viết nhật 
ký, viết thư gửi gia đình, viết về những mẩu 
truyện mà tự chúng có thể thỏa thích sáng tác 
và rồi viết lên bậc thềm bằng một viên phấn.  

Việc luyện viết chữ cho trẻ cũng rất quan 

trọng. Quá trình viết tay trực tiếp trên giấy 
sẽ kích thích một tầng tư duy rất khác so với 
việc gõ chữ hoặc nhắn tin. Hơn nữa, có rất 
nhiều tài liệu được chép tay, vì thế việc luyện 
viết chữ sẽ giúp người học duy trì khả năng 
đọc những bản thảo chép tay.

Khi trẻ dần tiến bộ trong việc học, chúng 
có thể đương đầu với những bài viết trình 
độ cao hơn, và hiển nhiên là phức tạp hơn, 
chúng có thể học cách trình bày những ý 
tưởng bằng lời, và chúng cũng có khả năng 
hiểu được những văn bản khó. Rõ ràng, 
những người khi vững vàng về khả năng giao 
tiếp, có thể học bất cứ thứ gì, miễn là họ cảm 
thấy hứng thú.

 
Học cách suy luận logic
Một trong những lợi ích của việc học toán, 
ngoài những ứng dụng thực tế đối với 
những ai sẽ theo đuổi ngành kỹ thuật, và 
ngoài những ứng dụng trong việc hoạch 
định tài chính ở cấp độ gia đình, môn toán 
dạy bạn cách suy nghĩ một cách hợp lý. Vậy 
nên những học sinh xuất sắc trong môn toán 
nên được khuyến khích để tiếp tục lối tư 
duy logic này. Và việc loại bỏ những các kỳ 
thi xét tuyển đầu vào, một xu hướng đang 
diễn ra, sẽ khiến học sinh xem nhẹ việc học 
toán – điều này dẫn đến việc các em sẽ mất 
đi sự nhạy bén trong tư duy.

Ngoài môn toán, còn có một môn học gọi 
là “luận lý” học (logic). Nếu như bạn còn khá 
xa lạ với môn học này, rất có thể là do hầu hết 
các chương trình học hiện nay đã bỏ qua nó 
– một nội dung giáo dục rất quan trọng. Logic 
học dạy ta cách suy luận để xem xét những lập 

Trẻ em nên học những gì?

luận, những quan điểm trên phương diện lý 
tính, vì thế, người học có thể học cách chỉ ra 
những yếu tố mang tính ngụy biện và những 
giả thiết sai lệch.

Khả năng lập luận logic và tư duy phản 
biện là một thứ học vấn cần thiết trong kỷ 
nguyên này. Hiện nay, đã có nhiều chương 
trình giảng dạy về bộ môn logic học, và người 
học mà những chương trình này hướng đến 
là những người theo đuổi giáo dục tại nhà – 
homeschooling. Ngoài ra, với những ai muốn 
rèn luyện lối tư duy logic, những chương 
trình này cũng rất hữu ích.

Học lịch sử
Ngày nay, cách học sinh tiếp cận môn lịch 
sử trong trường vừa nhàm chán lại vừa 
thiếu tính chặt chẽ. Trên thực tế, lịch sử là 
một câu chuyện, bắt đầu từ lúc một sự kiện 
được ghi nhận và tiếp tục cho tới ngày nay. 
Nhìn chung, lịch sử rất thú vị và lôi cuốn, nó 
mang đến những câu chuyện về những công 
trình có sức vóc nâng tầm nhân loại, những 
phát minh, những khám phá, và trên hết 
là những bài học đắt giá. Vậy nên việc dạy 
môn lịch sử nên đơn giản hơn và vui nhộn. 
Cách tốt nhất để dạy môn học này là bám sát 
trình tự của sự việc, giống như cách mà bạn 
kể bất cứ câu chuyện nào – bắt đầu từ điểm 
khởi đầu cho đến khi kết thúc.

Nếu bạn tò mò về mức độ thành công 
trong việc giảng dạy bộ môn lịch sử của 
hầu hết các trường học, hãy nói chuyện 
với một vài thanh thiếu niên, hãy hỏi họ 
những câu chẳng hạn như bản Tuyên 
ngôn Độc lập của Hoa Kỳ nói về điều gì, 
những quốc gia nào đã tham chiến trong 
hai cuộc Đại Thế Chiến, hoặc tác động của 
chủ nghĩa cộng sản lên thế giới là gì. Rõ 
ràng, hậu quả của một xã hội thiếu hiểu 
biết về lịch sử quả là không nhỏ chút nào.

 
Học nghệ thuật
Một sự thật đáng buồn là khi người ta cải 
cách giáo trình giảng dạy ở trường học, các 
môn nghệ thuật thường bị cắt bỏ đầu tiên. 
Ta nên biết rằng, các nền văn minh khác 
nhau trên khắp thế giới đã đem lại những 
thành tựu về văn hóa rất đáng ghi nhận, 
và đó là những món quà mà nhân loại nên 
trân trọng. Cảm quan về thẩm mỹ, lòng bác 
ái và những bài học nhân sinh là thứ mà 
người học có thể cảm thụ được qua những 
môn nghệ thuật, bất kể đó là lĩnh vực nào, 
từ hội họa, điêu khắc, kiến   trúc, âm nhạc, 
sân khấu, vũ đạo, văn học, thơ ca hay bất 
kỳ hình thức biểu đạt nghệ thuật nào khác.

 
Phát triển tài năng
Mỗi học sinh đều có những ưu điểm riêng 
biệt, những tài năng thiên phú của chính 
mình. Tuy nhiên, mô hình trường học ngày 
nay đã làm không tốt trong việc phát hiện và 
vun bồi những tố chất này ở các em.

Việc học sinh mong muốn được phát huy 
hết tiềm năng của mình là điều chính đáng, 
vì những phẩm chất đó chính là những 
phước lành của các em, vậy nên các em cần 
được tạo cơ sở và được cung cấp nguồn lực 
để phát triển những tố chất sẵn có đó. Cho 
dù một cá nhân đó mang trong mình tố chất 
của một văn nhân, một khoa học gia, một 
nghệ sĩ, một luật sư, một giáo viên, một giám 
đốc, một người thợ thủ công hay thợ sửa 
ống nước, thì tiềm năng của mỗi người đều 
nên được phát huy tối đa.

 
Phẩm chất đạo đức
Trên hết, ngành giáo dục phải hoàn thành 
nhiệm vụ tối quan trọng của mình – chính 
là truyền tải những giá trị đạo đức đến với 
người học. Nhờ vậy, học sinh mới có được 
khả năng phân định tốt xấu, để rồi sau này 
chúng có thể đứng về lẽ phải, có thể cất lên 
lời nói công bình, và có thể sống đời ngay 
chính. Hơn nữa, chúng sẽ biết rằng làm 
một người ngay chính thì cần phải làm việc 
chăm chỉ, cần biết nhận lãnh những trọng 
trách, và đôi khi biết quên mình vì lẽ phải. 
Chưa hết, chúng còn phải được dạy về lòng 
vị tha  với những người xung quanh, lễ 
kính đối với người già. Và sau cùng, chúng 
nên được truyền cảm hứng để trở thành 
một người tốt.

Một đứa trẻ nên được dạy dỗ để trở thành 
một người có giáo dưỡng về đạo đức. Xã hội 
sẽ thật tốt đẹp biết bao với những học trò 
như vậy!

 
Tác giả Barbara Danza là một người mẹ đã 
có hai con, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh, yêu biển, và có trái tim thuần khiết. 
Bài viết của cô chú trọng những thách thức 
và cơ hội nuôi dạy con trong thời hiện đại; 
và những chủ đề liên quan đến lựa chọn 
giáo dục trong gia đình, nhận thức mới về 
sự đơn thuần của trẻ nhỏ, lợi ích của việc du 
lịch gia đình và tầm quan trọng của lối sống 
gia đình trong xã hội ngày nay.
 
Song Ngư biên dịch 

GPOINTSTUDIO VIA FREEPIK.COM

SAKKMESTERKE/SHUTTERSTOCK

PRESSFOTO VIA FREEPIK.COM

Khuyến khích 
trẻ em viết 
thường xuyên 
hơn, nội dung 
có thể là viết 
thư cho gia 
đình hoặc 
những câu 
chuyện các em 
sáng tác. 

Một đứa trẻ 
nên được 
dạy dỗ để trở 
thành một 
người có giáo 
dưỡng về đạo 
đức. Xã hội sẽ 
thật tốt đẹp 
biết bao với 
những học trò 
như vậy!
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Trải nghiệm tuyệt vời nhất của bạn là ở trong một trang trại 
tuần lộc. Các trang trại nằm rải rác ở vùng cực Bắc của Phần 
Lan; khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 200,000 con 
tuần lộc – số lượng còn nhiều hơn cả số người nơi đây. 

Một phòng tắm hơi ở Helsinki.

TIM JOHNSON
 

Tại quê hương của ông già Noel chỉ 
có 5 triệu dân này, bạn sẽ tìm thấy 
khoảng 3 triệu phòng tắm hơi 
(còn nhiều hơn số lượng xe hơi 

trên đường). Trong phòng khách sạn hay 
studio nhỏ hẹp, và thậm chí là cả những 
khu phức hợp văn phòng, đều có thể tìm 
thấy phòng sauna. Sauna thực sự là niềm 
đam mê của người dân xứ Bắc Âu này, 
thậm chí người ta còn có thuật ngữ “ngoại 
giao sauna”. 

Họ ngồi bên ngoài và xông hơi. Cả một 
hàng người, dựa vào lan can và ngồi trên 
ghế dài, tay cầm ly bia lạnh. Thật là một 
cảnh tượng kỳ lạ ngay giữa trung tâm 
thành phố Helsinki. Trong khi những 
người mua sắm vào thứ Bảy, những cặp vợ 
chồng hạnh phúc và những gia đình nhỏ 
đang đi dạo trên vỉa hè gần đó, đang diện 
trang phục kiểu Bắc Âu giản dị, thì vẫn có 
những người đàn ông cởi trần, đầy mồ 
hôi với khăn tắm quấn quanh eo. Nếu bạn 
quan sát kỹ, bạn còn có thể thấy họ có chút 
thoải mái và hài lòng. Họ đang hào hứng 
tham gia vào một hoạt động yêu thích của 
người dân đất nước Phần Lan – sauna.

Rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ nhập hội 
cùng với họ. Đi cùng với một hướng dẫn 
viên du lịch, chúng tôi vượt qua những 
người đàn ông để lấy áo choàng tắm. Chúng 
tôi đi vào phòng tắm hơi Arla được xây 
dựng năm 1929. Vị hướng dẫn viên giải 
thích rằng gần một thế kỷ trước, khi cuộc 
sống đơn thuần hơn bây giờ, người Phần 
Lan thích một vài thứ xa xỉ – một trong 
số đó là đi đến phòng tắm hơi công cộng.

“Sauna là một cách cân bằng năng 
lượng tuyệt vời, mọi người đều yêu thích 
tận hưởng hơi nóng và hơi nước,” anh giải 
thích. Anh cũng cho biết thêm rằng đó là một 
hoạt động luôn được giới mộ điệu ưa thích.

Sauna là từ Phần Lan duy nhất được sử 
dụng phổ biến trên khắp thế giới. Những 
người Phần Lan theo trường phái “khắc 
kỷ” thường mở lòng trò chuyện khi họ 
bước vào phòng xông hơi. Những cặp vợ 
chồng đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người 
bạn đời của mình sẽ chờ đợi và ngỏ lời 
trong một buổi tắm hơi. Các chính trị gia 
đang mâu thuẫn cũng sẽ phá vỡ rào cản 
này bằng cách đi xông hơi cùng nhau. 

Bắt nguồn từ khoảng năm 2,000 trước 
Công nguyên, các phòng tắm hơi nguyên 
sơ ra đời từ những hang động được bịt 
kín bằng da động vật, hoặc hố được đào 
trên những ngọn đồi ở khắp Bắc Âu. 
Trong một khoảnh đất tối tăm, họ thoát 
khỏi những điều kiện khắc nghiệt ở bên 
ngoài. Các phòng tắm hơi nguyên thủy 
có lò sưởi bằng củi, và đá được làm nóng 
trong nhiều giờ đồng hồ ở nhiệt độ cao. 
Người bên trong sẽ dội nước lên trên 
lò sưởi để tạo ra hơi nước. Người ta tin 
rằng sauna sẽ ban cho họ sức mạnh thần 
kỳ. Trên thực tế, sauna có công dụng làm 
sạch cơ thể trong thời đại mà con người 
chưa biết đến sự khử trùng. Ngày nay, 
nhiều người Phần Lan lớn tuổi sẽ nói với 
bạn rằng họ được sinh ra trong một phòng 

Sauna tại Phần Lan

tắm hơi, nơi sạch sẽ nhất vào thời điểm 
đó. Và tất nhiên, phòng tắm hơi không chỉ 
có ở Phần Lan; các nước láng giềng như 
Nga, Thụy Điển, Estonia, và những nước 
khác cũng có lịch sử lâu đời về sauna.

Hãy đi vào bên trong và tận hưởng trải 
nghiệm loyly. Được phát âm là “lool”, nó 
mô tả cảm giác khi hơi nóng mãnh liệt bao 
trùm lấy bạn – một cảm giác nồng nhiệt, 
choáng ngợp, và lôi cuốn. Mọi người 
thường ngồi ở hàng trên cùng của phòng 
xông hơi, nơi bạn sẽ cảm nhận được sức 
nóng ở cường độ cao nhất. Người Phần 
Lan thích được trải nghiệm cảm giác loyly 
cùng nhau. Sauna về căn bản, là một hoạt 
động mang tính cộng đồng. 

Điều đó xảy ra ở phòng tắm hơi Arla 
lâu đời, nơi từng thuộc khu phố của tầng 
lớp lao động thành phố Helsinki. Gần đây, 
khu vực đó đã trở nên sang trọng hơn, với 
các cửa hiệu quần áo, quầy rượu cao cấp 
và tiệm cà phê. Ở phòng tắm hơi công cộng 
này, đàn ông và phụ nữ vào các khu riêng 
biệt, họ được phát một chiếc khăn nhỏ, 
và tắm sạch trong phòng thay đồ chung 
trước khi bước vào phòng tắm hơi bằng gỗ 
tuyết tùng ẩm ướt. Nhiều phòng tắm hơi 
công cộng khác vẫn được ưa thích, trong 
đó có Loyly (cái tên được đặt có chủ đích), 
nơi thu hút đám đông người trẻ và hợp 
thời trang. Nằm ngay bên bờ sông, Loyly 
dường như có chút giống với một câu lạc 
bộ ban ngày ở Miami, nơi các bạn trẻ độ 
tuổi 20 đầy sức hấp dẫn đi ra từ một căn 
phòng tắm hơi bằng củi truyền thống hoặc 
loại xông khói, để xuống ngâm mình trong 
nước biển, trước khi thưởng thức bữa 
trưa hoặc bữa sáng muộn (brunch) theo 
thực đơn gồm các món ăn địa phương.

Phong cách và sự tinh tế đó có thể 
không lan tỏa đến vùng cực bắc của Phần 
Lan; tuy nhiên, một chuyến thăm đến 
Rovaniemi, thủ phủ vùng Lapland, sẽ giúp 
bạn du hành vào một thế giới khác. Một 
chuyến bay ngắn sẽ đưa bạn đến với xứ 
sở thần tiên phương bắc với những khu 
rừng xanh và những hồ nước trong vắt và 
giá lạnh. Toàn bộ đất nước Phần Lan và 
phần lớn Âu Châu đều tin rằng Ông già 
Noel cư trú tại đây – vậy nên, các lá thư 
của trẻ em đều được chuyển đến thành 
phố khoảng 65,000 người này. Bạn có 
thể đến thăm St. Nick (Ông già Noel) mỗi 
ngày trong năm tại công viên Santa Claus 
Village rộng lớn, đầy khách du lịch – nơi 
ông sẽ chào đón, chụp hình chung, và nhận 
tất cả những yêu cầu quà tặng từ bạn.

Và hiển nhiên, bạn cũng có thể đi 
xông hơi. Tại khách sạn cao cấp Arctic 
Treehouse, họ mời các khách hàng và du 
khách đến thư giãn trong hồ nước Jacuzzi 
của họ, hoặc một trong ba phòng tắm hơi 
– truyền thống, xông khói, và hồng ngoại. 
Sau đó, bạn có thể nghỉ qua đêm và ngắm 
Bắc Cực quang trong một phòng khách 
sạn có giường được đặt đối diện với cửa 
sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.

Tuy nhiên, trải nghiệm tuyệt vời nhất 
của bạn là ở trong một trang trại tuần lộc. 
Các trang trại nằm rải rác ở vùng cực Bắc 
của Phần Lan; khu vực này là nơi sinh 
sống của khoảng 200,000 con tuần lộc – 
số lượng còn nhiều hơn cả số người nơi 
đây. Những người dân ở đây cung cấp 
các phòng tắm hơi cá nhân, do họ làm 
chủ, cho các du khách thông qua một hệ 
thống đặt phòng trực tuyến. Đó là một 
cơ hội hấp dẫn và hiếm có để trải nghiệm 
xông hơi cùng gia đình trong một phòng 
tắm hơi riêng tư và dân dã. Trong nhiều 
trường hợp, vị chủ nhà và gia đình của 
anh ấy thực sự sẽ cùng xông hơi với bạn.

Đó là những gì đã diễn ra trong chuyến 
đi của tôi. Tôi gặp một gia đình ba người, 
trò chuyện với họ về trang trại một lúc 
trước khi chúng tôi cùng xuống đồi để 
tìm một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên khúc 
quanh ngoằn ngoèo của sông Ounasjoki. 
Ống khói của căn nhà đã đang phà ra 
những đám khói trắng nhỏ vui vẻ. Không 
lâu sau đó, tôi đã ở trong phòng xông hơi, 
cùng với người nông dân và con trai anh 
ấy. Chúng tôi thoa mình với than bùn 
tối màu, có tác dụng phục hồi cho da, rồi 
cùng uống bia trong đó.

 Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị 
chững lại vì vướng phải rào cản ngôn 
ngữ. Mặc dù vậy, chúng tôi được hòa 
chung trong một trải nghiệm không thể 
thiếu được của Phần Lan – loyly. Nhìn 
ra dòng sông đang lững lờ trôi, phủ khắp 
người bằng than bùn, cùng chia sẻ cảm 
giác này với hai người hoàn toàn xa lạ, 
tôi được bao trùm trong hơi nóng dường 
như đang len vào tận xương tủy. Không, 
tôi sẽ không bao giờ là một người Phần 
Lan. Tuy nhiên khi ở đây, trong phòng tắm 
hơi này, nơi miền cực bắc của thế giới, 
tôi lại cảm thấy mình như đang ở nhà.

Nhã Liên biên dịch
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Đôi khi những thay đổi nho nhỏ trong trang 
trí nội thất có thể đem đến hiệu quả thẩm 
mỹ không ngờ. 

Những chiếc gối 
Trang trí với những chiếc gối mang dấu ấn 
của riêng bạn. Loại bỏ những chiếc gối được 
tặng kèm với sofa và thay bằng áo gối với 
nhiều màu sắc và hoa văn tương phản. 

Trang trí đầu giường
Bạn hãy thay thế chiếc tủ đầu giường lộn xộn 
bằng một vài vật dụng xinh xắn hơn, khiến 
phòng ngủ của bạn giống như một nơi nghỉ 
dưỡng. Bạn nên dùng tủ có ngăn kéo để cất 
gọn những vật dụng rườm rà, chẳng hạn 
như bộ sạc, dây sạc các thiết bị điện tử. 

Chụp đèn ngủ
Đổi một chụp đèn trơn bằng một chụp đèn 
có hoa văn. Hầu hết các chụp đèn đều có 
màu trắng trơn, có thể là điểm nhấn trong 
một căn phòng đầy màu sắc, nhưng nếu căn 
phòng có màu trung tính là chủ đạo, thì chụp 
đèn ngủ hoa văn cũng là một cách để bạn làm 
mới không gian của mình. 

Bàn coffee
Đổi một bàn coffee bằng một bàn phong 
cách ottoman (loại bàn thấp không lưng/tay 
dựa, giống như rương, vừa làm bàn vừa có 
thể chứa vật dụng). Một chiếc bàn ottoman 
bọc vải có thể làm cách bài trí nhẹ nhàng 
hơn và tăng thêm màu sắc và hoa văn. Đặt 
một khay lớn lên trên để làm chỗ bày thức 
uống và ly tách. 

Thay đồ màu bạc bằng màu vàng kim 
Xu hướng nội thất hiện nay thiên về màu 
vàng kim, vì vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy bắt 

tay vào với một vài phụ kiện bằng vàng cho 
vài món nội thất.  Và xu hướng tiếp theo có 
thể là màu đồng hoặc vàng hồng.

Trang trí cửa sổ
Thay thế rèm rèm nhựa đơn sắc bằng những 
tấm rèm hoa văn sẽ khiến căn phòng của bạn 
sống động hơn. Lưu ý chọn màu rèm cửa 
mới theo tông màu với rèm cũ của bạn.

Những món đồ nội thất cồng kềnh
Đồ nội thất có khung cứng, nặng nề chiếm 
một khoảng không gian đáng kể. Thay thế 
bằng những đồ vật ít cồng kềnh hơn sẽ 
tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế hơn cho 
không gian.

Gương soi
Đổi một chiếc gương phù hợp với phong 
cách của bạn. Bạn biết những chiếc gương 
phòng tắm mà chúng tôi đang nói đến. 
Những gương hình chữ nhật không khung 
nhàm chán đó đã trở thành tiêu chuẩn trong 
bất kỳ ngôi nhà nào được xây dựng trong 
vòng 30 năm trở lại đây. Vì vậy, thay vì giống 
như các phòng tắm đã lỗi thời khác trong 
nhà bạn, hãy sử dụng một chiếc gương khác. 
Hãy thử một hình dạng khác hoặc một mô 
hình có chi tiết trang trí thú vị. Hoặc có thể 
kết hợp cả hai đặc điểm này.

Thảm trải cuối giường
Bạn có thể có những chiếc gối đẹp nhất trên 
thế giới, nhưng nếu cuối giường của bạn để 
trống, bạn có thể bỏ lỡ hiệu ứng đẹp đẽ của 
chiếc thảm trải cuối giường: đó có thể là một 
đồ vật trang trí xinh xắn phối hợp với bộ đồ 
giường và gối của bạn, khiến cho phòng ngủ 
của bạn thêm sinh động. 

Rèm phòng tắm
Hãy đổi tấm rèm tắm 15 năm tuổi của 
bạn bằng một sản phẩm mới mẻ hơn. Thị 

MARY HUNT

Trong cuốn sách “Unplug the Christmas 
Machine,” (Tạm dịch: Hãy Tắt Nguồn Cỗ 
Máy Giáng Sinh), các tác giả Jo Robinson 
và Jean C. Staeheli cho chúng ta biết rằng 
mặc dù trẻ em có thể nhanh chóng nói với 
cha mẹ chúng muốn quần áo hàng hiệu, 
thiết bị điện tử mới nhất và đồ chơi sành 
điệu vào dịp Giáng Sinh, nhưng đây mới là 
những gì chúng thực sự mong chờ.

Không gian thư giãn và đầy yêu 
thương của gia đình
Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà hạnh 
phúc trong mùa lễ này, thì đây là thời điểm 
bạn nên tập trung nỗ lực của mình. Các 
chuyên gia nói với chúng tôi rằng hạnh 
phúc là quá trình tận hưởng những gì bạn 
đang thực hiện. Hạnh phúc được tìm thấy 
trong các mối quan hệ, khi chúng ta dành 
thời gian cho gia đình và chăm chút cho 
cuộc sống của chúng ta.

Bí quyết ở đây là sắp xếp những khoảng 
thời gian dành cho gia đình giống như cách 
bạn thực hiện một cuộc họp quan trọng với 
khách hàng hoặc ăn trưa với bạn bè. Hãy 
ghi vào lịch. Tìm ít nhất bốn vị trí trên lịch 
tháng 12 của bạn để nhập nội dung, chẳng 
hạn như “Giờ dành cho gia đình” hoặc bất kỳ 
điều gì có ý nghĩa đối với bạn. Bạn hãy thực 
hiện ngay bây giờ. Đó là điều quan trọng!

Những món quà thiết thực
Ngoài bạn ra, không ai có thể biết được 
tình hình tài chính cụ thể của bạn. Nhưng 
có thể nói rằng nếu kế hoạch quà tặng 
khiến bạn lâm nợ thì điều đó không thiết 
thực. Nếu bạn tặng 60 món quà cho mỗi 
đứa trẻ thì cũng không thiết thực. Nếu bạn 
cảm thấy có nghĩa vụ phải đổi quà tặng với 
tất cả đại gia đình của mình, nghe có vẻ 
cũng không thiết thực vào năm nay.

Bây giờ là thời điểm thích hợp để quyết 
định điều gì phù hợp với bạn và gia đình 

bạn. Đặt ra ranh giới khi nói đến cả việc tặng 
và nhận quà. Những món quà thực tế dành 
cho bạn có thể là những món quà thủ công 
đơn giản từ nhà bếp của bạn.

Nếu bạn có con nhỏ, hãy sắp xếp với các 
gia đình khác để trao đổi đồ chơi thay vì mọi 
người mua đồ chơi mới trong năm nay. Hãy 
làm sạch đồ chơi và đóng gói lại, và bọn trẻ sẽ 
vui mừng với những món đồ chơi mới này.

Một số gia đình chọn cách tặng quà là 
đích thân giúp đỡ những công việc cụ thể 
như rửa xe, dọn dẹp garage, hoặc nấu một 
bữa ăn cho những người thân của mình. 
Lao động thể chất không bao giờ lỗi thời.

Một kỳ nghỉ lễ chừng mực
Tôi biết đây có lẽ là điều cuối cùng bạn 
muốn nghe ngay bây giờ, nhưng đó là sự 
thật: Bạn phải biết cách tổ chức. Bất kể 
kỳ nghỉ của bạn đơn giản hay phức tạp, tổ 
chức là cách duy nhất để giữ cho mọi thứ 
diễn ra chừng mực. 

Chuẩn bị bữa ăn trước và để đông lạnh. 
Vào những ngày rất bận rộn của  giữa tháng 
12, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và không 
căng thẳng khi biết rằng bữa tối sẽ được 
bày ra bàn như thường lệ. Gia đình bạn đã 
quen với điều đó, phải không?

Chuẩn bị tài chính để không vung tay quá 
trán. Bạn sẽ bật cười vì ý tưởng này nghe 
có vẻ quá đơn giản, nhưng điều này thực 
sự hữu ích đến mức lặp đi lặp lại: Lấy một 
phong bì cho mỗi người trong danh sách 
quà tặng của bạn. Viết tên của người đó và 
số tiền bạn định chi ở mặt trước. Bỏ tiền 
mặt vào phong bì (nếu mua sắm trực tuyến, 
hãy mua thẻ quà tặng, sau đó coi chúng như 
tiền mặt để mua hàng trực tuyến). Khi một 
phong bì hết tiền, bạn hãy ngừng mua sắm.

Truyền thống gia đình
Truyền thống gia đình đem lại cho các thành 
viên sự an tâm rằng cho dù họ đang ở trong 
một thế giới không chắc chắn và nhiều biến 
động, họ vẫn đang gìn giữ những giá trị 

Chỉ có những 
kỷ niệm về 
khoảng thời 
gian ấm áp 
bên nhau và 
truyền thống 
gia đình mà 
chúng ta chia 
sẻ cùng nhau 
sẽ đi theo 
chúng ta 
suốt đời.

Những gì chúng ta 
thực sự mong muốn 
trong mùa Giáng Sinh 
đều không thể mua 
được ở cửa hàng.

Những bồ đồ ăn cổ 
điển xinh xắn có thể là 
một yếu tố thú vị của 
phong cách nhà bếp 

tiện dụng.

Hãy thử một chiếc 
gương phòng tắm

có hình dạng khác lạ 
hoặc một chi tiết

trang trí thú vị. 

Dọn dẹp những thứ lộn xộn không cần thiết trên tủ đầu 
giường và thêm một vài phụ kiện xinh xắn.

Thay gối sofa bán sẵn hàng loạt bằng những chiếc gối mang dấu ấn cá nhân của bạn.

Một tấm rèm phòng tắm mới sẽ đem lại cho phòng tắm 
của bạn một diện mạo mới mẻ mà không cần tốn kém chi 
phí sửa sang lại.

Thay áo mới cho ngôi nhà của bạn 

4 điều chúng ta mong chờ 
trong mùa Giáng Sinh
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chung. Bất cứ điều gì bạn làm theo cùng 
một cách vào cùng một thời điểm, từ năm 
này qua năm khác, đều được xem là một 
truyền thống gia đình. Dù đó là gì, ngay cả 
khi bạn đã làm một lần nhưng dự định làm 
lại, thì vẫn được coi là một truyền thống 
của gia đình.

Bạn hãy lập danh sách những truyền 
thống đem lại hạnh phúc và sự vui vẻ của 
gia đình bạn. Hãy trò chuyện về chúng, tôn 
trọng những truyền thống này và tiếp tục 
viết dài thêm danh sách. Theo thời gian, 
những truyền thống gia đình này sẽ là nơi 
níu giữ tình thương yêu và gắn kết các thành 
viên gia đình bạn. 

Và đây là điểm mấu chốt: Chúng ta 
thực sự mong chờ điều gì trong mùa Giáng 
Sinh? Những món quà thời thượng vui vẻ 
và thú vị được mua từ cửa hàng sẽ sớm 
tàn lụi. Chỉ có những kỷ niệm về khoảng 
thời gian ấm áp bên nhau và truyền thống 
gia đình mà chúng ta chia sẻ cùng nhau sẽ 
đi theo chúng ta suốt đời.

Cô Mary Hunt là người sáng lập 
EverydayCheapskate.com, một trang blog 
về cuộc sống tiết kiệm và đạm bạc, cô là tác 
giả của cuốn sách “Debt-Proof Living" (tạm 
dịch: Cuộc sống không nợ nần). Cô Mary 
mời quý vị ghé thăm trang web của cô, nơi 
các bài viết này được lưu trữ hoàn chỉnh 
cùng với các liên kết và nguồn của tất cả các 
sản phẩm và dịch vụ mà cô giới thiệu.

Thu Anh biên dịch

trường tràn ngập rất nhiều loại rèm tắm 
mới với nhiều mức giá khác nhau; vì vậy, 
bạn không cần phải mua rèm cửa từ thế kỷ 
trước. Một tấm rèm phòng tắm mới sẽ đem 
lại cho phòng tắm của bạn diện mạo mới mẻ 
mà không cần tốn nhiều chi phí sửa sang.

Trần nhà
Trần nhà đôi khi được gọi là bức tường thứ 
năm, vậy tại sao không đầu tư cho nó một cách 
tương xứng như bốn bức tường khác? Trong 
một căn phòng có tường trắng, trần nhà sơn 
màu là một yếu tố bất ngờ sẽ thu hút ánh nhìn.

Không gian phóng khoáng 
Không gian nào trong nhà bạn cũng có thể 
thay đổi để đặt định chút phong cách của 
bạn vào đó. Ví dụ như nhà bếp là nơi chúng 
ta dành thời gian nhiều nhất, nhưng không 
có nghĩa là chúng chỉ có nấu ăn, đó có thể 
còn là nơi thư giãn. Vì thế bạn cũng có thể 
kết hợp một vài vật dụng đẹp đẽ phục vụ thị 
giác của bạn, chẳng hạn như những bộ chén 
đĩa xinh đẹp.

Thu Anh biên dịch

Tấm thảm trải 
giường xinh xắn 
phối hợp với bộ 
đồ giường và gối 
của bạn. 
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Vùng Bờ Tây từ lâu đã trở 
thành miền đất hứa của 
Hoa Kỳ. Từ những chuyến 
tàu chở hàng lăn bánh đến 

miền tây để kiếm tìm một cuộc sống 
tốt đẹp hơn, cho đến những ánh mắt 
sáng ngời, tràn đầy hy vọng hướng 
đến Hollywood để tìm kiếm cơ hội sự 
nghiệp, miền Tây đã trở thành điểm 
đến cho nhiều người. Và trong năm 
2021 – khi những chuyến du hành 
trên xa lộ vẫn rất được mọi người ưa 
thích – thì nhiều tay lái  môtô sẽ trả 
lời cho bạn biết lý do tại sao.

Miền Tây là vùng đất rộng lớn 
mênh mông. Một khi đi dọc bờ Tây, 
bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nơi để dạo 
chơi. Bắt đầu từ miền nam California, 
bỏ lại sau lưng khói bụi và giao thông 
đông đúc của Los Angeles (LA), bạn 
đi dọc theo Cao tốc Duyên hải Thái 
Bình Dương (PCH). Rồi sau đó, khi 
đi xa hơn, bạn sẽ khám phá ra những 
khu rừng gỗ đỏ và những thành phố 
Oregon giản dị và tự nhiên. Chuyến 
đi hướng về phía bắc sẽ dẫn bạn 
đến vịnh Puget Sound và thành phố 
Seattle. Trên đường, bạn sẽ có nhiều 
cơ hội để ra ngoài dạo bước dưới bầu 
trời bao la và chân trời vô tận, hít thở 
bầu không khí trong lành nơi bờ tây 
đất nước.

Một chút lịch sử
Những chuyến du hành trên xa lộ được 
kể nhiều nhất ở nước Mỹ thường là 
những chuyến đi từ đông sang tây, 
với di sản là Xa lộ 66 vẫn có sức ảnh 
hưởng to lớn trong nền văn hóa Mỹ. 
Tuy nhiên, người ta cũng đi du lịch dọc 
bờ biển trong một thời gian dài. Được 
đề xướng bởi một nhà tiên phong vận 
tải tên Sam Hill – người đã xây dựng 
nên Cổng vòm Hòa Bình (Peace Arch) 
mang tính biểu tượng ở biên giới giữa 
hai tiểu bang Washington (Hoa Kỳ) 
và British Columbia (Canada) – PCH 
trở thành con đường trải nhựa liên 
tục dài nhất thế giới vào năm 1926, 
với gần 1,700 dặm đường. Sau những 
năm 1920 và nhiều thập niên sau đó, 
nó được đặt tên là US Route 99, và trở 
thành Chính Lộ (con đường chính) 
của tiểu bang California, cũng gọi là 
Cao tốc Golden State.
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Phở Tái Lăn Hà Nội, Phở Đặc Biệt, Phở 
Fillet Mignon, Phở Gà, Phở Đồ Biển, 
Mì, Bún, Cơm, Bánh Mì, Chả Giò, Gỏi 

Cuốn, Hủ Tiếu Áp Chảo, Món Ăn Chay, 
Trà Sữa, và Món Tráng Miệng.

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ
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Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

Thật nhiều hương vị
Làm bạn không thể quên 
hương vị châu Á

MASTER

Taste of Joy

Được Phát Triển Bởi
Vua Đầu Bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm về ẩm thực 

Giám khảo các cuộc thi ẩm thực 

Đầu bếp nổi tiếng

Có hàng triệu người theo dõi
trên YouTube và mạng xã hội 
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Bị ngừng hoạt động năm 1968, 
giống như Route 66, Route 99 đã trở 
thành một con đường được chắp vá 
bởi nhiều con đường địa phương và 
đường cao tốc nhỏ, phần lớn được 
trải nhựa nhờ nhiều làn đường của 
Xa lộ Xuyên bang 5 (Interstate 5). Kể 
từ năm 1956, I-5 đã trở thành con 
đường nhanh nhất để lái xe từ biên 
giới Mexico ở phía nam lên biên giới 
Canada ở phía bắc. Mặc dù tuyến 
đường đó không được vạch ra một 
cách chính xác, di sản của Cao tốc 
Thái Bình Dương là nguồn cảm hứng 
cho con đường này.

Rời Los Angeles
Chắc chắn có rất nhiều điều khiến bạn 
say mê ở LA, từ những chuyến tham 
quan trường quay và truyền hình đến 
những bể bơi trên sân thượng của 
thành phố West Hollywood và những 
ánh đèn của khu phố Sunset Strip. 
Tuy nhiên, bất kỳ ai đã từng đến đó 
sẽ nói cho bạn biết rằng – tình trạng 
kẹt xe thường thấy ở LA khiến thành 
phố này không phải là nơi lý tưởng 
cho một chuyến đi thú vị.

Rời khỏi thành phố LA với vô số 
những cao ốc và đi về phía bắc, trên 
Route 101 đến phía tây bắc nước Mỹ, 
thì mật độ dân cư cũng thưa thớt 
dần, những ngọn đồi trở nên xanh 

hơn, những khu sản xuất rượu vang 
và nơi vui chơi sẽ ít dần đi dọc theo 
tuyến đường. Hãy tính đến tạm nghỉ 
chân – và thậm chí có thể là qua đêm 
– ở thành phố biển Santa Barbara, 
California. Hãy tản bộ bên bờ biển 
và bên những bến du thuyền nhàn 
nhã, cũng như khu trung tâm di tích 
lịch sử toàn những kiến trúc của Hội 
truyền giáo Tây Ban Nha, những nhà 
hàng gia đình với thức tuyệt ngon, và 
những sân hiên ngoài trời.

Đường cao tốc Bờ biển Thái 
Bình Dương
Chuyển hướng sang Cao tốc 1 của 
California, và bắt đầu chuyến hành 
trình của bạn trên PCH nổi tiếng. Bản 
thân chuyến đi có thể là một kỳ nghỉ 
kéo dài cả tuần. Con đường uốn lượn 
theo vực núi cheo leo, với vô số các 
trạm nghỉ dọc đường. Tại vịnh Morro, 
California, nơi có tảng đá Morro cao 
580 feet, có hình dạng giống tảng đá 
Gibraltar, bạn có thể ghé chơi với 
những chú rái cá biển tinh nghịch.

Tại dinh thự Hearst Castle ở 
San Simeon, California, bạn có thể 
trầm trồ kinh ngạc trước cung điện 
mùa hè Xanadu ngoài đời thực, nơi 
ông trùm truyền thông William 
Randolph Hearst chủ trì những cuộc 
vui chơi nghỉ dưỡng cho cả các thành 
viên hoàng gia lẫn các minh tinh 
Hollywood tại cung điện 165 phòng 
trên sườn đồi của mình, trọn vẹn với 
một hồ bơi kiểu La Mã và vườn thú 
tư nhân lớn nhất thế giới một thời. 

Xa hơn nữa, đi bộ đến thác nước 
trong Công viên Tiểu bang Pfeiffer 
và qua những cánh rừng gỗ đỏ ở Big 
Sur, bạn hãy chụp một tấm ảnh selfie 
đặc trưng của riêng mình tại cây cầu 
Bixby Bridge – đó có thể là dấu mốc 
đặc biệt nhất trên tuyến đường. Cây 
cầu từng là cầu vòm một dải cao nhất 
thế giới, dài 700 feet bắc qua hẻm núi 
cao 280 feet bên dưới.

San Francisco
Mặc dù San Francisco là một thành 
phố lớn với rất nhiều những con 
đường khó lái – đặc biệt là trên 
những ngọn đồi dốc và hiểm trở ở 
trung tâm thành phố – đây vẫn là một 
nơi đáng để tham quan ít nhất một 
đến hai ngày. 

Đông đúc khách du lịch nhưng 
đầy thú vị, Bến Ngư Phủ (Fisherman’s 
Wharf) là nơi tuyệt vời để ghé vào 
một nhà hàng nhỏ và thưởng thức 
một tô súp hải sản cioppino bốc hơi 
nghi ngút – món cá hầm trong nước 
sốt cà chua và rượu vang – với vô số 
các loại hải sản địa phương, từ vẹm 
cho đến cua và sò điệp (được phát âm 
là “chip-eeno”; theo truyền thuyết địa 
phương, thì tên gọi này bắt nguồn từ 

Chuyến đi dọc Bờ Tây: 
Từ Los Angeles đến Seattle 

  DU LỊCH

Thác nước McWay tại Công viên 
Tiểu bang Julia Pfeiffer Burns, Big 
Sur, California, là một trong những 

điểm không thể bỏ qua của chuyến 
đi dọc Bờ Tây nước Mỹ. 

ANDREW ZARIVNY/SHUTTERSTOCK

Thành phố Santa Barbara vẫy gọi với lối sống bên bờ biển và những kiến 
trúc lịch sử của Hội truyền giáo Tây Ban Nha.

việc những ngư dân địa phương kết 
thúc ngày làm việc tại bến tàu và “chip-
in” nghĩa là đóng góp bất cứ thứ gì họ có 
vào nồi súp thập cẩm).

Redwoods – công viên quốc gia 
và tiểu bang 
Từ San Francisco, đi hướng về phía 
bắc trên I-5, bạn sẽ đến được những 
khu rừng một cách nhanh chóng hơn. 
Trong công viên liên kết quốc gia và tiểu 
bang với diện tích 139,000 mẫu Anh, 
bạn có thể dành thời gian dạo chơi 
dưới những cái cây cao nhất thế giới, 
còn cao hơn cả một tòa nhà 30 tầng. 

Với tán cây ở tít trên cao, cánh rừng 
bên dưới có chút tựa như một khu rừng 
thần tiên vậy. Một thú vui được biết đến 
nhiều là lái xe qua một trong những cái 
cây khổng lồ đó. Hoặc một cách thú vị 
hơn, bạn có thể thuê xe đạp và đạp qua 
những con đường mòn được cải tạo lại 
từ những con đường khai thác gỗ cũ. 

Bãi biển Gold Beach, Oregon
Thay vì quay lại I-5, hãy thẳng tiến về 
phía bắc trên Route 101 uốn lượn theo 
ven bờ đại dương. Từ trong xe nhìn ra, 
mọi thứ bên ngoài nhấp nhô gập ghềnh 
nhưng đầy ấn tượng. 

Tại sông Pistol, hãy khám phá 
những đụn cát không ngừng thay đổi 
và những tảng đá đồ sộ nằm sát bờ 
biển sóng vỗ ì ầm. 

Ở thị trấn nhỏ bên bãi biển Gold 
Beach, bạn có thể tản bộ và bơi lội nơi 
bãi biển trải dài, khám phá về con tàu 
đắm địa phương (Mary D. Hume), và ăn 
vặt với cá và khoai tây chiên. Rồi sau đó, 
hãy lấy hết can đảm của bạn và khuấy 
động con sông Rogue; tầm nhìn đẹp nhất 
là từ boong của một chiếc du thuyền.

 
Portland, Oregon
Được nhại lại một cách hài hước là 
“Portlandia” trên các chương trình 
truyền hình, thành phố Portland 
thường sống theo khẩu hiệu địa phương 
nổi tiếng, được lặp đi lặp lại: “Giữ cho 
Portland luôn kỳ lạ khác thường.” 

Bạn hãy thử ở lại trong một khách 
sạn – ngôi nhà nhỏ, nơi những buổi 
giao lưu ngoài trời đông kín người là 
một hoạt động được ưa thích vào buổi 
tối; và dùng bữa với một thực đơn đa 
dạng, toàn những món ăn thuần chay, 
bao gồm nhiều loại hoa ăn được và 
được trồng ở địa phương. Rồi hãy thử 
đi tới một ngôi làng nhỏ đầy những xe 
bán thức ăn, mỗi xe có một lò nướng 

tandoori được thiết kế ngay trong xe. 
Và sau đó, hãy uống một pint (gần 

nửa lít) bia ở xưởng sản xuất bia 
Breakside Brewery, một trong những 
xưởng đi đầu về sản xuất bia thủ công 
trong thành phố.

Ngọn núi Rainier trong Công 
viên Quốc gia
Là đỉnh núi băng giá nhất ở Mỹ Châu, 
đỉnh núi Rainier trắng tuyết cao 14,410 
feet vượt lên hẳn những thung lũng 
xung quanh ở Washington, và có thể 
được nhìn thấy từ mọi hướng cách xa 
nhiều dặm. Ngọn núi Rainier là một núi 
lửa đang hoạt động và là đầu nguồn của 
năm con sông khác nhau. 

Công viên quốc gia có diện tích hơn 
235,000 mẫu Anh, đi kèm với đủ mọi 
loại hoạt động giải trí ngoài trời, như đi 
bộ qua những đồng cỏ hoa ở Paradise 
dưới sườn núi, hay qua những rừng 
cây lá kim Douglas Firs rậm rạp và rừng 
cây thông đỏ ở phía tây, cũng như qua 
những cây cầu dây cáp và những thác 
nước gầm thét tại sông Ohanapecosh. 

Bạn hãy đi tiếp tới Sunrise, nơi có 
độ cao 6,400 feet, và có hệ thống đường 
mòn trải rộng, cũng như có những tầm 
nhìn đẹp nhất trong công viên – không 
chỉ của ngọn núi Rainier, mà còn của 
sông băng Emmons và vô vàn các đỉnh 
núi lửa khác trong Dãy Cascade.

Seattle, Washington
Là thành phố lớn nhất phía Tây bắc 
Thái Bình Dương, Seattle có đường 
chân trời trong suốt như thủy tinh hiện 
lên bên cạnh những vùng nước trong 
vịnh Puget Sound, và tòa tháp Space 
Needle đặc trưng của thành phố, được 
xây dựng cho Hội chợ Thế giới năm 
1962, hiện lên một cách nổi bật. 

Nếu đi lên đỉnh tòa tháp và đi bộ 
trên sàn kính nơi đó, bạn sẽ có cảm giác 
hoa mắt chóng mặt. Không xa tòa tháp 
là chợ cá Pike Place, với nhịp sống hối 
hả đầy năng lượng, nơi những ngư dân 
chuyền cho nhau mẻ cá bắt được của 
một ngày trước khi đóng gói chúng cho 
các khách hàng. 

Đó là một chặng đường dài, nhưng 
sẽ ra sao nếu bạn chưa đủ sẵn sàng để 
đến được điểm cuối con đường? À thì, 
hãy cứ đi tiếp thôi – có lẽ khi bạn đang 
trên một chiếc phà hơi nước cập bến 
vịnh Sound, có vô số những hòn đảo 
tuyệt đẹp đang chờ bạn khám phá.

Nhã Liên biên dịch

MARGARET.WIKTOR/SHUTTERSTOCK STEPHEN MOEHLE/SHUTTERSTOCK

MICHAEL 1123/SHUTTERSTOCK

REAL WINDOW CREATIVE/SHUTTERSTOCK

TINAIMAGES/SHUTTERSTOCK

Những du khách ngắm nhìn cây cầu Golden Gate Bridge ở San Francisco, California. Một chuyến đi dạo giữa những rừng gỗ đỏ.

Bãi biển Gold Beach, Oregon. 

Những đồng cỏ trên núi cao nở rộ trên sườn đồi bao quanh ngọn núi Rainier. 

Tòa tháp Space Needle của thành phố Seattle được xây dựng cho Hội chợ Thế giới năm 1962. 

Hồ bơi Neptune Pool tại biệt thự Hearst Castle, San Simeon, California.

Cây cầu Bixby Creek Bridge, dài 714 feet, được coi là cửa ngõ đến Big Sur, California.

S.BORISOV/SHUTTERSTOCK

JOSEPH SOHM/SHUTTERSTOCK

MAKS ERSHOV/SHUTTERSTOCK
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JACOB LUND/SHUTTERSTOCK

Đối đãi với 
những người 
khác như cách 
bạn muốn họ 
đối xử với mình. 
Đây là điều đơn 
giản ai cũng 
hiểu và không 
cần phải diễn 
giải thêm.
R. Keith Vogt

Đừng để điện 
thoại thông 
minh và những 
thiết bị điện tử 
ám lấy cuộc 
sống và biến 
bạn thành nô lệ. 
Rất có thể bạn 
đang sở hữu 
những điều 
tuyệt vời chưa 
được khám phá.
Maria Dios

GỬI THẾ HỆ TƯƠNG LAI

» Lời khuyên từ những độc giả của 
chúng tôi dành cho thế hệ trẻ

Tôi sinh năm 1947, có một đời sống vô 
cùng trọn vẹn và học được nhiều bài 
học quý giá suốt những năm tháng đã 
qua. Từ khi còn rất trẻ, tôi đã rất rạch 
ròi trong việc phân định đúng sai, “đúng 
là đúng, mà sai là sai.” Không quá khó 
để phân định sự khác biệt. Nhưng ngày 
nay, điều đó không còn đúng nữa. Và 
cái gọi là “đạo đức ứng xử tùy theo tình 
huống” đã trở thành nguyên tắc sống 
của khá nhiều người trong chúng ta.

“Hãy xem trọng lời nói của mình” là 
lời khuyên của tôi cho những người trẻ 
ngày nay. Điều đó nghĩa là gì? Nếu bạn 
cam kết thực hiện bất cứ việc gì bằng 
lời mình nói, bạn phải hoàn thành cam 
kết đó. Điều đó không cần phải có một 
bản hợp đồng như khi ta tiến hành 
những cuộc giao dịch. Theo lời của một 
lão nông: “Đã hứa là làm.” Vì uy tín là 
tài sản quý giá nhất mà một người nên 
sở hữu. Vậy nên đừng bao giờ nói dối, 
vì dối trá chỉ làm cho mọi thứ trở nên 
tồi tệ hơn, vì bạn sẽ phải tiếp tục nói 
dối nhiều hơn để che đậy cho những 
lời dối trá ban đầu.

Cuối cùng và quan trọng nhất, hãy 
tuân theo “Quy tắc vàng”: Đối đãi với 
những người khác như cách bạn muốn 
họ đối xử với mình. Đây là điều đơn 
giản ai cũng hiểu và không cần phải diễn 
giải thêm.

Những người trẻ tuổi ngày nay 
đang sống trong thời mà Thượng Đế và 
những lời dạy của Ngài đang dần chìm 
vào quên lãng, và những quan niệm 
“đạo đức” là thứ mà hầu như không còn 
nhiều người đoái hoài nữa. “Chỉ vì bản 
thân mình” đang là phương châm sống 
của nhiều người. Bạn có cơ hội để làm 
thế giới này trở nên tốt đẹp, và tôi chỉ có 
thể nói rằng “Bạn còn chần chừ gì nữa!”

 
— R. Keith Vogt, tiểu bang 

Pennsylvania
 

Lời khuyên của tôi dành cho những thế 
hệ mai sau là hãy thay đổi mọi điều tiêu 
cực trong cuộc sống, chấm dứt mọi vấn 
đề, mọi thứ xấu xa, và bắt đầu sống với 
những điều tích cực. Tạo một khởi đầu 
mới mẻ cho chính bản thân và gia đình. 
Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần thiết, 
và hãy tận hưởng một tương lai tốt đẹp 
hơn. Trên hết, đừng sa lầy trong sự tiếc 
nuối quá khứ.

 
— E. Stevens

 

‘Hãy xem 
trọng lời nói 
của mình’

Những thứ hay ho mà bạn có thể 
khám phá từ thế giới này, hay từ chính 
bản thân bạn đều không xuất hiện với 
chiếc điện thoại thông minh, cũng 
không có trên những nền tảng mạng 
xã hội, và càng không thể tìm thấy 
trên các thiết bị điện tử. Có lẽ bạn sẽ 
khám phá được những điều quý giá 
nào đó từ thiên nhiên, từ nghệ thuật, 
và thậm chí từ sách vở. Hay có lẽ bạn 
sẽ biết được bạn đang quan tâm đến 
điều gì khi thực hiện một chuyến truy 
tìm kho báu, và bạn sẽ có thời gian để 
nghĩ thêm về điều đó trong lúc đi, hay 
trong lúc leo lên con dốc của những 
ngọn đồi. Và cũng có thể bạn yêu 
thích những đồ vật được làm thủ công 
hoặc có lẽ bạn yêu thích việc sưu tầm.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có 
những tài năng đặc biệt hay mục đích 
sống nằm ngoài những lối mòn – vượt 
xa những điều thông thường trong cấu 
trúc của xã hội đương thời? Và điều gì sẽ 
xảy ra nếu bạn là người tiên phong cho 
một điều thú vị nào đó? Hãy để tâm trí 
của mình được hít thở!

Đừng để điện thoại thông minh 
và những thiết bị điện tử ám lấy cuộc 
sống và biến bạn thành nô lệ. Rất có 
thể bạn đang sở hữu những điều tuyệt 
vời chưa được khám phá. Hãy thử 
giảm một giờ thời lượng sử dụng điện 
thoại mỗi tuần. Hãy dứt khoát lên! 
Điều này rất bổ ích và vô cùng thú vị, 
và bạn sẽ là người tiên phong trong 
thế hệ của mình!

 
— Maria Dios

 

Tôi đã 81 tuổi, nhưng chưa về hưu. 
Hôn nhân là một món quà tuyệt đẹp từ 
Thượng đế. Dẫu hôn nhân là một công 
việc khó khăn, nhưng cũng là một phần 
thưởng tuyệt vời. Tôi đã có ba con trai, 
11 cháu nội và bốn chắt. Con gái duy 
nhất của chúng tôi qua đời ở tuổi 22 
trong một vụ tai nạn xe hơi. Người vợ 
39 tuổi của tôi ra đi vì bệnh ung thư. 
Nhưng tất cả là nhờ vào sự kiên định 

vào đức tin Cơ đốc, tôi mới được an ủi 
và nhận được phước lành. Gia đình thật 
sự là vô giá đối với tôi và họ đã nâng đỡ 
tôi rất nhiều.

Cuối cùng, xin gửi đến các bạn 
một lời khuyên nhỏ nhé. Sự thanh 
khiết của bạn là điều quan trọng hàng 
đầu. Hãy tưởng tượng, Đấng Tạo Hóa 
của chúng ta đã mang tình yêu của 
Ngài cho hết thảy, và ban cho chúng 
ta những người vợ và những người 
chồng, đồng thời ban cho chúng ta 
một món quà to lớn là tình yêu để tạo 
ra một sinh linh giống như chúng ta, 
nhưng hoàn toàn cá biệt!

 
— Những suy nghĩ của tôi,

Jack Mallett, Saskatchewan

Đây là một số lời khuyên của tôi dành 
cho thế hệ trẻ. Tôi đã học được “câu thần 
chú” này từ một nhà cố vấn cách đây 50 
năm, và tôi đang truyền lại cho các cháu 
của mình: “Bạn không thể kiểm soát 
cảm giác của mình, nhưng bạn có thể 
kiểm soát cách mình hành động.”

 
— Julie Crowl, tiểu bang Colorado

 
Quý vị đưa ra lời khuyên gì cho các thế hệ trẻ?

Quý vị muốn đưa ra lời khuyên cho các thế hệ 
trẻ? Chúng tôi kêu gọi Quý độc giả chia sẻ những 
giá trị vượt thời gian có thể phân định rõ đúng 
và sai, và truyền cho thế hệ tương lai những 
kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm của mình. 
Chúng tôi nhận thấy những thông điệp ý nghĩa 
truyền lại cho thế hệ tiếp theo đang giảm dần 
theo thời gian, và rằng chỉ với một nền tảng đạo 
đức vững vàng thì thế hệ tương lai mới có thể 
phát triển mạnh mẽ. Hãy gửi thông điệp của Quý 
vị, cùng với tên đầy đủ, tiểu bang và thông tin 
liên hệ tới NextGeneration@epochtimes.com 
hoặc etviet@etviet.com hoặc Next Generation, 
The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, New 
York, NY 10001.
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