
SỐ 36, THÁNG 05/2022

JEFF MINICK 

Lợi ích của thể thao đối với người 
trẻ cũng như người lớn tuổi 
là quá nhiều và quá rõ ràng.

Đầu tiên, và là điều tất nhiên, thể 
thao là một hình thức giải trí về thể chất và 
đem lại niềm vui. Một thủ môn 9 tuổi của một 
đội bóng, một học sinh năm hai trung học đã 
vào được đội bóng chày trường, một người 
chơi bóng chuyền đã được tuyển vào đội bóng 
trường đại học của cô, một thanh niên 30 tuổi 
đang chơi cho đội bóng softball của nhà thờ, 
một bác sĩ nha khoa sáu mươi tuổi tham gia 
chạy đường dài 5K (chạy 5km) vài lần mỗi 
năm: Tất cả những người này – và có hàng 
triệu người như họ – đang tập luyện mỗi ngày 
để giúp tim đập tốt, phát triển cơ bắp, và giữ 
luôn cân đối về thể chất và tinh thần . Hầu hết 
họ đều hài lòng với những hoạt động như vậy.

Tiếp đó là niềm vui lan tỏa khi được xem 
các vận động viên tỏa sáng trên sân 
vận động và các sân đấu. Bà mẹ kia 
đang cổ vũ cho con gái tuổi teen của 
mình trong cuộc thi đấu khúc côn 
cầu và người đàn ông nọ đang reo hò 
ngay trước chiếc tivi màn ảnh rộng 
cho đội Green Bay Packers yêu thích 
của ông, trong khoảnh khắc ấy, mọi lo 
âu và căng thẳng về các sự kiện quan 
trọng hoặc công việc đều bị xóa sạch.

Người dân Hoa Kỳ, cũng giống như 
mọi dân tộc khác, từ lâu đã yêu thích 
những cuộc tranh tài như vậy. Và 
tôi muốn nâng ly chúc mừng cho 
hoạt động thể hiện phong cách 
sống tuyệt vời của người Mỹ.

Đầu tiên, lời thú tội  
Dạo này, trừ phi đó là một giải đấu có liên quan 
đến các đứa cháu của tôi, tôi thì không phải 
là người hâm mộ thể thao. Lần cuối cùng tôi 

quan tâm đến thể thao là kỳ Thế Vận Hội năm 
1976 – khi đó các thành viên ban giám khảo, 
hầu hết họ đến từ các quốc gia cộng sản, không 
công nhận chiến thắng của những võ sĩ đấm 
bốc Hoa Kỳ. Kể từ cuối những năm đôi mươi 
của tôi, tôi không còn quan tâm đến đá banh 
chuyên nghiệp hoặc bóng rổ NCAA nữa. Tôi 
không còn nhớ được lần cuối cùng mình xem 
một trận Siêu Cúp Bóng Bầu Dục là khi nào.

Khi còn ở bậc trung học, tôi đã chạy việt 
dã và chơi đá banh trong năm cuối của mình. 
Tôi đã vào đại học quân đội trong 18 tháng, 
đã chơi đấm bốc, đấu vật, chơi cho giải túc 
cầu và bóng chuyền nội bộ của trường, luyện 
bơi lội, và thể hình.

Công việc, xây dựng gia đình, cùng 
với các nghĩa vụ và quyền lợi khác đã kéo 
tôi ra khỏi đam mê với các môn thể thao.

Tuy nhiên vào ngày cuối tuần hôm 19/03, 
tôi đã đến Fort Wayne, tiểu bang Indiana, tại 
Vòng Bán Kết NCAA Division III môn bóng 
rổ nam. Đội Randolph-Macon College (RMC) 
đã chiến thắng trong trận đấu này, và John 
bạn tôi, là một fan cứng của đội, đã rủ tôi cùng 
tham dự sự kiện này. Mặc dù tôi không quan 
tâm đến RMC hay bóng rổ, tôi đã dành 10 giờ 
để lái xe đến Fort Wayne vì người bạn đó.

Và khi đã có mặt ở đó, trong War Memorial 
Colosseum (Đấu Trường Kỷ Niệm Chiến 
Tranh) của Allen County, tôi được nhắc nhở 
về tầm quan trọng thiết yếu của thể thao 
với nền văn hóa của chúng ta. Không chỉ là 
chất keo kết dính đất nước chúng ta lại với 
nhau – cả những người theo chủ nghĩa tự do 
và những người bảo thủ đều có thể tìm thấy 
điểm chung khi nói về đội hoặc cầu thủ yêu 
thích của họ – thể thao còn dạy cho chúng ta 
thêm nhiều bài học khác nữa.

Tình đồng đội
Trên chiếc áo nỉ được các cầu thủ RMC khoác 
bên ngoài đồng phục thi đấu của họ, phía trên 

logo của đội bóng là một dòng chữ “Gia Đình”.
Và rồi khi quan sát họ thi đấu vào buổi 

cuối tuần đó, chứng kiến họ thổi bay đối thủ, 
tôi lập tức hiểu rằng, những người này giống 
như là thành viên của một gia đình vậy. Họ 
thường xuyên ôm nhau hoặc đập tay nhau; 
những cầu thủ dự bị bên ngoài thì liên tục 
hò reo cổ vũ cho đồng đội đang thi đấu, và 
tất cả đều lắng nghe huấn luyện viên của 
mình một cách chăm chú trong giờ giải lao.

Những người hâm mộ trên khán đài cũng 
biểu lộ ra loại tình cảm như thể họ cùng trong 
gia đình này. Nhiều người trong đó khá nhiều 
tuổi và tóc cũng đã hai màu; một số cũng đã 
từng chơi tại RMC, nhưng tất cả họ, cả một 
người phụ nữ đến đây từ đất nước Ý, vô cùng 
hăng hái cổ vũ cho đội nhà. Những cầu thủ 
đó đã kéo tất cả lại với nhau, cho họ một mục 
tiêu chung và một buổi cuối tuần quay về với 
những kỷ niệm vốn dĩ có ý nghĩa rất lớn với họ.

Trong bộ phim “Sân Cỏ Của Những Giấc 
Mơ”, tác giả Terence Mann (Diễn viên James 
Earl Jones) đã nói như thế này về Bóng Chày:

“Họ sẽ xem trận thi đấu và điều đó sẽ 
như thể họ đang ngâm mình trong những 
vùng nước phép thuật nhiệm màu. Những 
ký ức này sẽ dày đặc đến nỗi họ phải vuốt 
nó ra khỏi khuôn mặt… Có một thứ vẫn 
luôn không thay đổi sau nhiều năm, là 
bóng chày. Hoa Kỳ đã lăn bánh như một 
đội quân xe ủi đường. Đất nước này đã 
từng bị xóa như một chiếc bảng đen, rồi 
xây lại, và lại phá hủy một lần nữa. Nhưng 
môn bóng chày này vẫn không thay đổi. 
Sân cỏ này, trận đấu này: Nó là một phần 
quá khứ của chúng ta, Ray*. Nó nhắc nhở 
chúng ta về một thời kỳ đã từng rất tốt đẹp 
và nó sẽ quay lại.”

Tôi đã chứng kiến những lọ nước phép 
thuật như thế tại đấu trường Fort Wayne.

Thể thao chứa đựng 
nhiều điều hơn việc 
chỉ là một sân chơi với 
bóng, các bàn thắng, 
lưới, cột hoặc là những 
cái rổ. Chúng là tất 
cả những gì thuộc về 
tình yêu và sự kết nối, 
không phải là màu cờ 
sắc áo hay tín điều. 

Xem tiếp trang 2

Thể thao khắc họa phong cách sống Hoa Kỳ
Gìn giữ giấc mơ Hoa Kỳ: Ba ly rượu mời những người ái mộ thể thao
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Bất chấp tuổi 
tác của các thành 

viên, một đội thể thao 
thường giống như 

một gia đình.
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Tinh thần đồng hành
Ngay nay, chúng ta đã nghe quá nhiều 
rằng Hoa Kỳ là một quốc gia phân biệt 
chủng tộc một cách có hệ thống, đặc biệt là 
giữa người da trắng và da đen, như những 
khoảng cách được tính bằng năm ánh 
sáng chia cắt các vì sao trên bầu trời đêm.

Điều đó là không đúng đối với đội 
bóng này.

Khi gần kết thúc trận đấu, khi điểm số 
cách biệt lớn tuyên bố chiến thắng thuộc 
về đội RMC, các cầu thủ trên sân, cả da 
trắng và da đen, ôm chầm lẫn nhau, da 
trắng và da đen, khi họ bước ra khỏi sân. 
Đó không phải là những cái ôm chiếu lệ 
kiểu “hãy chạm vai vào nhau.” Không – 
đó là những cái ôm thật mạnh mẽ của 
những chàng trai trẻ trân trọng và yêu 
thương một cách tự hào những đồng 
nghiệp của mình.

Thể thao chứa đựng nhiều điều hơn 
việc chỉ là một sân chơi với bóng, các 
bàn thắng, lưới, cột hoặc là những cái rổ. 
Chúng là tất cả những gì thuộc về tình 
yêu và sự kết nối, không phải là màu cờ 
sắc áo hay tín điều. Vào hai buổi tối đó, 
10 chàng trai trên sân đấu đã kích thích 
cả một đám đông, làm gắn bó tình thân 

hữu giữa những người hâm mộ, và khiến 
những người xa lạ làm quen với nhau.

Thắng và thua
Trên một chương trình truyền hình hồi 
xưa có nhan đề “Thế Giới Thể Thao Rộng 
Lớn”, xướng ngôn viên Jim McKay đã nổi 
tiếng với câu: “Sự rung động của chiến 
thắng, và sự thống khổ của chiến bại.”

Vận động viên của tất cả các thể loại, 
cho dù họ thể hiện tốt cỡ nào, sẽ đem 
những ký ức về trận tranh tài của họ theo 
suốt phần còn lại của cuộc đời. Cậu bé đã 
đoạt giải vô địch quần vợt vào năm cuối 
trường trung học và một tiền đạo đã ghi 
nhiều bàn thắng khi chơi trên sân sẽ ghi 
nhớ và trân trọng những thành tích cá 
nhân của họ, đồng thời tận dụng những 
thành tích đó khi trưởng thành.

Và với những người đã không chiến 
thắng, nếu họ khôn ngoan, họ cũng sẽ 
học được những bài học. Họ học được 
tính chịu đựng và sự bền bỉ. Họ nhận 
trách nhiệm khi để bản thân và đội bóng 
phải chịu thất bại. Và họ sẽ kiên trì.

“Tôi đã bỏ lỡ hơn 9,000 cơ hội trong 
sự nghiệp của mình” Michael Jordan, 
một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc 
nhất thế giới chia sẻ. “Tôi đã thua gần 300 
trận bóng. Có 26 lần tôi được tin tưởng 

để giao phó thực hiện cú ném quyết định 
thắng bại của trận đấu và tôi đã làm hỏng. 
Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác 
trong cuộc đời mình. Và đó là lý do vì sao 
tôi đã thành công.”

Lời cảm tạ
Tại Fort Wayne, tôi đã nhận ra rằng thể 
thao thể hiện phong cách sống của người 
dân Hoa Kỳ: tài năng cá nhân, phối hợp 
đồng đội, sự công nhận của các cá nhân 
xuất chúng, những cơ hội rõ ràng về 
thành công hoặc thất bại, quy luật của 
các trận đấu, chơi đẹp, danh dự, và tôn 
trọng đối thủ. Bất kể người hâm mộ và 
cầu thủ có biết hay không, sự tham dự 
của họ vào trận đấu – không chỉ là giải 
vô địch ở tiểu bang Indiana mà là trong 
tất cả các giải đấu – là một sự khẳng định 
về những điều tốt đẹp của đất nước và lý 
tưởng của họ.

Như tôi đã nói ban đầu, đam mê của 
tôi đối với thể thao rất tiếc là đã biến mất 
từ rất lâu rồi. Nhưng này tất cả các vận 
động viên và những người hâm mộ, hãy 
biết rằng tình yêu của các bạn đối với thể 
thao và các trận đấu sẽ giúp cho chính 
các bạn và hầu hết chúng tôi sống lành 
mạnh trong thế giới điên rồ này. Các 
bạn đã nhắc nhở chúng tôi như Terence 

Mann nói, “Tất cả những điều đã từng tốt 
đẹp sẽ quay trở lại.”

Chú thích: *Ray: cầu thủ bóng chày nổi 
tiếng Raymond Chapman, dẫn đầu Liên 
đoàn Mỹ về số lần chạy được ghi điểm (run 
scored) năm 1918. Ông qua đời vì trái banh 
ném (pitch) trong trận đấu với đội New 
York Yankees năm 1920. 

Ông Jeff Minick có bốn người con và rất 
nhiều cháu ở tuổi đang lớn. Trong 20 
năm, ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn 
ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, 
North Carolina. 

Hoàng Long biên dịch 

AMY FLORENCE
 

Florence là thành phố của những điều 
bí ẩn. Khi bạn rảo bước dọc những con 
phố cổ kính, những cánh cổng gỗ lớn mở 
ra, hiển lộ những trang viên của tu viện, 
những xưởng thủ công chưa biết đến bao 
giờ, và những lối vào ngập tràn bích họa. 
Bạn sẽ luôn tìm thấy những điều mới mẻ 
để khám phá. 

Và cũng vì thế, trong một chiều ngập 
nắng mùa xuân, tôi cũng không lấy gì làm 
ngạc nhiên khi tình cờ bắt gặp một trang 
viên ẩn mình trong những tàng cây nhiệt 
đới và dàn dây leo ngang dọc đan xen trên 
các bức tường màu hoàng thổ, dẫn tôi đến 
với một xưởng lụa lâu đời nhất Âu Châu. 

Những cánh cửa đơn sơ mở ra một 
không gian rộng lớn tắm mình trong ánh 
sáng mặt trời đổ xuống từ các cửa sổ kính 
trên mái nhà, tản ra chung quanh khi hắt 
vào những tấm trướng bảo vệ cho các tấm 
lụa mỏng manh. Căn phòng đầy ắp máy 
móc, các thiết bị kết cấu gỗ, và các bộ máy 
phức tạp tạo lên một giai điệu lặp đi lặp 
lại vang vọng khắp nơi.

Antico Setificio Fiorentino (ASF) là bí 
ẩn được lưu giữ tốt nhất tại Florence. Tại 
công xưởng, họ vẫn sử dụng những máy 
dệt sợi được chế tạo từ trước thế kỷ 19, 
trong đó có một chiếc máy do Leonardo 
da Vinci vĩ đại thiết kế.

Nghề sản xuất lụa được du nhập vào 
Ý vào khoảng giữa thế kỷ 9 và thế kỷ 
11. Theo trang web của ASF, nghệ thuật 
dệt lụa cuối cùng cũng tìm thấy nơi trú 
ngụ tự nhiên của nó ở thành phố suy 
tàn Florence và rồi lại “phát triển thịnh 
vượng vào thế kỷ 14, đem đến thanh thế 
cho thành phố này và sự thịnh vượng 
cho những thương gia.” Lụa Florence đạt 
đến đỉnh cao vào thời kỳ Medicis trị vì, 
khoảng giữa thế kỷ 15 và thế kỷ 16. 

Lịch sử công ty có viết: “Để chào đón 
Đại Công tước Cosimo đến Florence, 
chuyện kể rằng đường phố khắp nơi 
được phủ lên những tấm thảm thêu quý 
giá.” Vào khoảng giữa thế kỷ 18, một vài 
gia đình quý tộc “đã quyết định thành 
lập một công xưởng duy nhất để gom tụ 
tất cả những khung dệt, kiểu hoa văn, 
và vải vóc” mà trước đây được đặt tại tư 
gia của họ. 

Mỗi gia đình đều sở hữu cổ phần trong 
doanh nghiệp này, và lụa đã được sản 
xuất để phục vụ các khách hàng giàu có 
trên khắp thế giới. Dần dần qua thời gian, 
gia đình Pucci đã mua toàn bộ cổ phần, 
trở thành chủ duy nhất của xưởng lụa 
mãi cho đến khi được Stefano Ricci S.p.A. 
mua lại năm 2010.

Mặc dù công ty được thành lập vào 
năm 1786, những khung dệt nguyên thủy 
của ASF vẫn còn được sử dụng cho đến 
ngày hôm nay – và đã mai một khá nhiều. 
Hiện nay, công xưởng có 12 khung dệt: 6 
khung dệt thủ công có niên đại từ thế kỷ 

18 và sáu khung dệt bán cơ khí có niên đại 
từ thế kỷ 19.

Nghệ thuật thượng thặng cần có thời 
gian. Và với những máy dệt thủ công cổ 
xưa nhất vận hành bằng sức người, trong 
một ngày làm việc 8 tiếng, một người thợ 
dệt có thể sản xuất ra 1 yard (0.9 m) lụa 
có hoa văn, 2 yard gấm kim tuyến, và chỉ 
khoảng 15 cm vải lampas – loại vải tốt 
nhất và đắt nhất của công ty. Những loại 
vải từ thời phục hưng này được dùng để 
điểm tô những mảng nội thất tinh tế nhất 
thế giới và may trang phục cho những gia 
đình quý tộc trong nhiều thế kỷ qua. 

Chiếc máy móc sợi dọc độc đáo này, 
còn gọi là “orditoio”, là một thiết kế của 
da Vinci được trang bị cho xưởng lụa ở 
Florence (sợi dọc nghĩa là chiều dài của 
vải). Trước phát minh của da Vinci, để 
sản xuất ra 100 thước vải, những người 
thợ dệt phải cắt và căn chỉnh thủ công rất 
nhiều sợi chỉ ở cùng độ dài.  

Máy móc sợi dọc có một khung hình 
trụ gỗ lớn giúp dàn tất cả sợi chỉ trong 
một không gian nhỏ mà vẫn giữ được 
độ căng. Khi quay, chiếc máy trông như 
một ống chỉ lớn, quấn từng vòng chỉ 
quanh bề mặt ngoài của nó – một chiếc 
máy khổng lồ nhưng khi xoay tròn lại 
vừa thanh vừa mạnh. 

Danh họa Da Vinci là một người 
ham tìm hiểu; ông là chuyên gia giải 
quyết vấn đề, một nhà thông thái tường 
tận các lĩnh vực mỹ thuật, điêu khắc, 
khoa học, kỹ thuật, kiến trúc và giải 
phẫu học. Chiếc máy móc sợi dọc rất 
được ASF nâng niu này được tạo ra vào 
khoảng những năm 1600 dựa trên thiết 
kế nguyên bản của Da Vinci.

Vải Jacquard được sản xuất với sự trợ 
giúp của một chiếc máy được phát minh 
năm 1804; chiếc máy này được xem là 
vật tiền thân quan trọng của máy tính 

hiện đại. Nó sử dụng một loạt những tấm 
thẻ đục lỗ – lắp thành một hàng dài với 
những lỗ trống và những phần lỗ đã được 
gắn đầy nhằm định hướng sợi chỉ lên và 
xuống để tạo những họa tiết nổi và chìm 
cho những mẫu hoa văn phức tạp. 

Hiện nay, chiếc máy này đã có phiên 
bản điều khiển vi tính; tuy nhiên, ASF 
vẫn sử dụng những tấm thẻ đục lỗ này 
và luôn soạn tay cho từng tấm thẻ. Trước 
khi máy dệt vải Jacquard ra đời, người 
thợ dệt phải đứng lên phần cao nhất của 
khung dệt, kéo sợi dây lên xuống để thiết 
kế hoa văn và con thoi thì chạy qua lại 
giữa các sợi chỉ.

Lụa của ASF đã được sử dụng để phục 
chế bức tranh Tribuna ở Phòng trưng bày 
Uffizi tại Florence, và trang trí nội thất 
của Villa Doria Pamphili ở Rome. Trong 
công trình khôi phục Cung điện Hoàng 
gia Đan Mạch ở Copenhagen và Lâu đài 
Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm, người 
ta cũng sử dụng lụa ASF. 

Vào năm 1999, hai căn phòng trong 
điện Kremlin được trang hoàng lại với 
sự giúp sức của những nghệ nhân đến từ 
Florence; tất cả vải vóc được sử dụng đều 
là loại do ASF sản xuất. Những chiếc ghế 
bọc nhung với ngôi sao Điện Kremlin in 
nổi – ống trụ nung nóng được sử dụng để 
in nổi lên vải nhằm làm ra thiết kế này 
vẫn còn nằm tại góc xưởng lụa ngày nay. 
Công cuộc phục chế mất đến hai năm, 
và tất cả những người thợ thủ công đến 
từ Florence đều được cả thế giới kính nể 
như những nghệ nhân kỳ tài bậc nhất.

Briza Datti làm việc ở vị trí thiết kế 
nội thất tại ASF trong năm nay; nhiệm 
vụ của Datti là giúp khách hàng chọn ra 
những chất liệu vải phù hợp cho các dự 
án của họ.

“Setificio là một nơi đặc biệt, thu hút 
rất nhiều người đến tham quan; công 
xưởng vẫn luôn như thế từ thời đầu mở 
cửa. Vua nước Ý đã đến đây mua vải, 
cả những gia đình quý tộc – đây không 
phải là địa danh nổi tiếng, rất nhiều 
người không biết đến sự tồn tại của nơi 
đây. Tuy nhiên đây vẫn là nơi thu hút rất 
nhiều nhân vật lẫy lừng trên thế giới, và 
trong xã hội hiện đại này, vẫn như thế – 
mới đây thôi ông Jeff Bezos đã đến đây. 
Một địa danh độc nhất vô nhị, dù nằm 
tại trung tâm thành phố nhưng nhiều cư 
dân Florence vẫn không biết sự tồn tại của 
nó; nơi đây luôn là một điều bí ẩn, và bạn 
không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Và điều 
này lại là một điều tốt, vì sự bí ẩn giúp 
bảo vệ nơi đây,” cô Briza Datti cho biết.

Cô dẫn tôi đi quanh công xưởng và 
giải thích các công đoạn từ kén tằm cho 
đến thành phẩm, tôi cảm giác như mình 
được tiết lộ một bí ẩn cổ xưa theo cách 
những người thợ dệt lụa thì thầm truyền 
tai nhau qua hàng trăm năm. 

 
Hạnh Dung biên dịch

Xưởng lụa Antico Setificio Fiorentino danh tiếng vùng Florence
NGHỀ THỦ CÔNG

Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384
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Thể thao khắc họa phong cách sống Hoa Kỳ
Gìn giữ giấc mơ Hoa Kỳ: Ba ly rượu mời những người ái mộ thể thao

Câu chuyện cổ tích đã 
được dịch ra 34 ngôn 
ngữ trên toàn cầu
JOCELYN NEO 

Một câu chuyện cổ tích giản dị truyền 
tải bài học về lòng nhân ái cho trẻ em lớp 
Một đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
thành đến mức được xuất bản thành 
sách và dàn dựng thành nhạc kịch.

Trao đổi với chúng tôi, tác giả 
Lyudmila Orel – một nhà trị liệu ngôn 
ngữ Ukraine – chia sẻ lý do vì sao “Sự 
Tích Bông Sen” của cô, lúc đầu chỉ viết 
cho trẻ em, lại có thể lan tỏa đến cả 
người lớn và truyền cảm hứng cho mọi 
lứa tuổi.

Câu chuyện kể về hành trình 
trưởng thành của một hạt sen nhỏ bị 
vùi sâu dưới làn nước của Hồ Thần 
Kỳ. Con đường đầy gian nan của 
hạt giống đòi hỏi nó phải 
chiến thắng những sinh 
vật lạ để có thể vươn lên 
từ vùng nước tối tăm 
trở thành một đóa sen 
lộng lẫy. Tuy nhiên, 
sự chuyển biến ngoạn 
mục này chỉ có thể xảy 
ra khi nó ghi nhớ những 
lời mà Đại Bạch Liên Hoa 
đã dạy: “Ba Báu Vật – Chân, 
Thiện, Nhẫn”.

Cô Orel nói truyện cổ tích 
giản dị của cô chạm đến được 
tâm hồn độc giả khắp thế giới là 
do “thông điệp đầy uy lực về quy luật 
vĩnh cửu Chân, Thiện, và Nhẫn.”

“‘Ba Báu Vật’ này tìm thấy sự hồi đáp 
trong tâm hồn mọi lứa tuổi. Mọi người 
đều cần các giá trị đó. Mọi người nên có 
mong muốn tu sửa những gì đang sai 
lệch với giá trị này,” cô Orel nói. 

“Cuộc sống của mỗi chúng ta đều 
giống như một câu chuyện cổ tích, Đóa 
Sen Vĩ Đại đang chờ đợi chúng ta và hy 
vọng rằng chúng ta có thể cải thiện bản 
thân trong suốt cuộc đời mình.” 

Cô Orel, 47 tuổi, làm việc trong 
ngành y tế 12 năm, nói rằng cô đã nhận 
được những phản hồi đầy hứa hẹn cho 
truyện Sự tích Hoa Sen – phát hành 
lần đầu bằng tiếng Nga năm 2013 với 
10,000 bản và hiện đã hiện diện trên 
internet bằng 34 ngôn ngữ.

Một độc giả đến từ Odessa, Ukraine, 
đã nói với cô rằng truyện cổ tích này 
nói về “điều quan trọng nhất” trong 
cuộc sống”, rằng “đây không phải là 
truyện của trẻ con. Đây là truyện dành 
cho người lớn. Điều quan trọng là mọi 
người lớn đều nên đọc nó.”

Một nam độc giả đến từ Armenia 
nói, “Đây là câu chuyện về tôi”.

Hôm nay thay đổi để ngày mai 
hạnh phúc
Cô Orel quyết định chọn hoa sen làm 
nhân vật chính trong truyện của mình 
khi một người bạn dạy học hỏi liệu 
cô có thể soạn một bài giảng đạo đức 
cho trẻ em không. Cô giải thích rằng 
hoa sen không chỉ tượng trưng cho 
sự thuần khiết và lòng từ bi ở phương 
Đông mà còn là biểu tượng của sự hoàn 
thiện bản thân. Cô hy vọng rằng truyện 
cổ tích này sẽ khuyến khích các cuộc 
thảo luận giữa cha mẹ, giáo viên, và trẻ 
em về cách mà một nền tảng đạo đức 
vững chắc có thể giúp đỡ bất cứ ai khi 
đối mặt với tình huống khó khăn trong 
cuộc sống.

“Tôi tin rằng khi một người có nền 
tảng giá trị đạo đức vững chắc từ khi 
còn nhỏ, họ sẽ biết cách phân biệt giữa 
thiện và ác, có cơ hội để sống một cuộc 
sống xứng đáng, không đánh mất bản 
thân và chống lại được những cám dỗ”, 
cô Orel nói.

Bà Irina Vetryak, giám đốc Nhà hát 
Trẻ em Odessa, đã dàn dựng thành vở 
nhạc kịch  dựa trên Sự Tích Bông Sen 
và mời cô Orel đến giao lưu với một số 
diễn viên nhí 5–7 tuổi trong một buổi 
tiệc trà bất ngờ.

Cô Orel nói: “Chúng tôi uống trà, 
nói chuyện, và sau đó gấp hoa sen giấy 
origami. Và vào cuối buổi, các em tự 
biến mình thành những bông sen nhỏ 
– chúng ngồi trong tư thế hoa sen và giữ 
tâm trí tĩnh lặng, để cảm nhận sự bình 
an trong nội tâm.”

Bà Vetryak đã kể với cô Orel về 
việc bọn trẻ đã thay đổi như thế nào 

trong hành vi và kết quả học tập 
ở trường. Có một câu chuyện 

thú vị nổi bật: Một diễn 
viên 16 tuổi nhận xét sau 
buổi diễn, “Cô có thấy 
rằng em đã không còn 
nói lắp nữa không?”

Vì các nguyên tắc 
đạo đức được viết trong 

truyện cổ tích cũng có 
thể áp dụng trong các tình 

huống thực tế của cuộc sống, 
một số bậc cha mẹ thậm chí 
cũng đã tự tạo ra phiên bản câu 
chuyện của riêng mình.

Cô Orel nhớ lại một người 
mẹ đã chia sẻ rằng hành vi của con gái 
cô trước đây hơi khôn lỏi. Để sửa chữa 
hành vi của con gái mình, người mẹ đã 
nói với con gái rằng, “Hành vi như thế 
thì ở đâu chấp nhận đây? Chỉ trong thế 
giới u tối mà thôi! Đây là mưu chước 
của con Cóc xảo quyệt đấy!”

Trong cuộc sống hàng ngày, cô Orel 
thường nói với những bậc cha mẹ đang 
phàn nàn về hành vi của con họ, rằng 
hãy lập danh sách và dán vào tủ lạnh. 
Cô Orel tin rằng con cái phản ánh hành 
vi của chính cha mẹ chúng; do đó, mục 
đích của cô trong việc liệt kê ra những 
thói quen không thể chấp nhận được là 
để cha mẹ cố gắng thay đổi bản thân 
mình trước khi giải quyết hành vi của 
con cái họ.

“Lúc đầu, các bậc cha mẹ kinh ngạc, 
nhưng rồi họ bật cười. Những ai cố 
gắng thực hành theo, thì danh sách đó 
chính là một bản kế hoạch cụ thể để 
hoàn thiện bản thân,” cô nói. “Nó thật 
sự hiệu quả.”

Cô Orel hy vọng rằng truyện cổ tích 
của cô và “Ba Báu Vật” trong truyện sẽ 
giúp mọi người trong cuộc sống của họ.

“Chúng ta, những người mà chúng 
ta yêu thương, và thế giới này rất cần 
những phẩm chất vô giá này.”

Thuần Thanh biên dịch

‘Sự Tích Bông Sen’ truyền cảm hứng 
cho cả trẻ em lẫn người lớn

Vận động viên của tất cả các thể loại, cho dù họ thể hiện 
tốt cỡ nào, sẽ đem những ký ức về trận tranh tài của họ 
theo suốt phần còn lại của cuộc đời.

BIBA KAYEWICH

ALL PHOTOS COURTESY OF ANTICO SETIFICIO FIORENTINO

ALL PHOTOS COURTESY OF KATSIARYNA BABOK VIA ARMINA NIMENKO

Mặt tiền xưởng lụa Antico Setificio Fiorentino.

Máy móc sợi dọc.

Cô Lyudmila Orel đang luyện bài công pháp số 5 của 
Pháp Luân Công cùng với các em nhỏ ở công viên.

Tác giả Lyudmila 
Orel – một nhà 

trị liệu ngôn ngữ 
Ukraine.

LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

Medicare A và B.
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

chọn lựa tổ�  hợp đe�  hưởng 
nhie�u quye�n lợi như trả tie�n 
thuổ� c, nha khổa, nhãn khổa, 
xe đưa đón, châm cứu, chì�nh 
xương tập the�  dục.

• Giúp giảm tie�n trả part B.
• Giúp ghi danh part D đe�  

giảm giá thuổ� c đặc trị.
• Giúp đỡ ra tự dổ.

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

hưởng ngay khi còn sổ� ng.
• La�y tie�n lúc bệnh nặng tàn 

tật.
• La�y tie�n ra khi ma� t jổb.
• Đe�  dành tie�n chổ cổn đi học, 

có tie�n ve�  hưu.
• Có chương trì�nh chổ người 

trên 65 tuổ� i mua ngay không 
ca�n thử máu.

• Giúp hổạch định retirement 
plan 401k, IRA TSP, 457 trước 
và sau khi ve�  hưu đe�  có lợi ve�  
thue� .

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

Care.
• Giúp chổ người ghi danh tre� , mới 

đe�n Cali, bị phạt thue� .
• Giúp người ma� t bảổ hie�m từ hãng 

xưởng.
• Giúp quý vị lựa chọn, bổ�  sung 1 

chương trì�nh phù hợp với gia đì�nh, 
không lổ âu khi khai thue�  cuổ� i năm.

• Có nhie�u chương trì�nh rẻ được tài 
trợ của tie�u bang.

• Open enrổllment từ 10/15 đe�n 12/30.

INCOME TAX
• Khai thue�  cá nhân và small business.
• La�y thue�  tổ� i đa và hợp pháp.
• Giúp giảm tie�n phạt thue�  Obama 

Care.
• Free efile và direct depổsit.
• Tham khảổ mie�n phì�.

INSURANCE
• Xe, nhà ở, nhà chổ thuê và Umbrella.
• Flổổd insurance; Earthquake 

insurance.
• Cơ sở Thương mại, Office, Nhà hàng, 

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN

BUSINESS HOURS:
MON–THU: 11AM – 8PM
FRI–SAT: 11AM – 9PM

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

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.
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Điều quan trọng 
là các gia đình và 
trường học phải 
lựa chọn những dự 
án học tập phục vụ 
cộng đồng phù hợp 
với lứa tuổi các em 
học sinh và thường 
xuyên, kiên trì thực 
hiện những hoạt 
động này.

NEW LINE CINEMA

kém may mắn hơn.
Những việc mẹ tôi làm tại một khu 

ổ chuột đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc 
sống của tôi. Bà đưa tôi đến chương 
trình Head Start (đây là chương trình 
thúc đẩy sự sẵn sàng đến trường của trẻ 
sơ sinh, trẻ mới biết đi, và trẻ ở độ tuổi 
mẫu giáo từ các gia đình có thu nhập 
thấp) đầu tiên ở Rochester, Thành phố 
New York – nơi bà là giáo viên mầm 
non cho trẻ em đến từ các gia đình 
nghèo khó. Mùi hăng nồng phát ra từ 
một nhà máy sản xuất mù tạt là điều 
đầu tiên khiến tôi chú ý khi chúng tôi 
lái xe vào khu phố. Người dân trên vỉa 
hè trông có vẻ khốn khổ, và tôi thấy rác 
thải vứt bừa bãi khắp nơi. Thật là một 
cảnh tượng trái ngược với vùng quê nơi 
tôi sinh sống với không khí trong lành 
và thiên nhiên tươi đẹp. Những thanh 
âm, khung cảnh và mùi của sự nghèo 
đói khiến tôi tràn đầy ước mong thay 
đổi cuộc sống của những gia đình này. 
Tôi biết rằng ký ức về khoảng thời gian 
đó sẽ luôn khắc ghi trong trái tim mình.

Khi trưởng thành, chính trải nghiệm 
đó đã truyền cảm hứng cho tôi thành lập 
một tổ chức bất vụ lợi giúp đỡ người vô 
gia cư ở Oakland, tiểu bang California, 
vào năm 2019. Nguồn gốc ra đời của tổ 
chức này là từ cuộc chuyện trò của tôi với 
một người bạn tại quán cà phê về việc 
những hoạt động từ thiện của mẹ mình 
đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng 
tôi như thế nào. Để tôn vinh và tiếp nối 
di sản của những người mẹ mà chúng tôi 
vô cùng ngưỡng mộ, tôi và người bạn bắt 
đầu thực hiện chương trình tiếp cận thực 
phẩm và quần áo tại một trong những 
khu vực nghèo nhất của Oakland. Điều 
đó khiến tôi hồi tưởng về ký ức tuổi thơ 
với mẹ trong khu ổ chuột, dành sự quan 
tâm và tình cảm cho những đứa trẻ và gia 
đình đang phải chịu cảnh đói nghèo. Tôi 
cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì ít nhất, 
chúng tôi đã có thể làm điều gì đó giúp đỡ 
những người vô gia cư đang sống trong 
các căn lều ở khu vực khốn khó ấy.

Ở những ngôi trường có chương trình 
“học tập phục vụ cộng đồng”, trẻ em 
được đọc các bài viết về cuộc sống của 
những người đã tìm thấy hạnh phúc và 
ý nghĩa thông qua những hoạt động phục 
vụ lợi ích của người khác. Mẹ Teresa 
là một tấm gương chưa bao giờ ngừng 
truyền cảm hứng đến mọi người. Bà từng 
nói, “Bản thân chúng tôi cảm thấy rằng 
những gì mình đang làm chỉ là một giọt 
nước trong đại dương. Nhưng đại dương 
sẽ không đủ đầy nếu thiếu giọt nước đó.” 
Tất cả chúng ta đều trân trọng Tiến sĩ 
Martin Luther King Jr., người đã giáo 
dục về giá trị phục vụ cộng đồng, “Mọi 
người đều có thể trở nên tuyệt vời bởi 
vì mỗi người đều có thể phục vụ cộng 
đồng… Đất nước này sẽ không còn là nơi 
tốt đẹp cho bất kỳ ai trong chúng ta sinh 
sống trừ phi chính chúng ta khiến đất 
nước mình trở thành một nơi chốn tốt 
đẹp cho tất cả mọi người… Tôi đã phát 
hiện ra rằng, trong số rất nhiều lợi ích mà 
hoạt động thiện nguyện đem lại, sự cho 
đi khai phóng tâm hồn của người trao 
tặng.” Những người nổi tiếng này từng là 
những đứa trẻ học cách cho đi từ hình 
tượng mẫu của họ. Ai đó đã nuôi dưỡng 
và tưới mát hạt giống của lòng trắc ẩn 
đó và cho phép họ truyền cảm hứng đến 
nhiều người khắp thế giới.

Nam Anh biên dịch

MARK JACKSON 

Ngôi sao màn ảnh Johnny Depp 
hiện nay đang gây chú ý vì cuộc 
chiến pháp lý với cô vợ cũ diễn viên 
Amber Heard vì cáo buộc phỉ báng 
người khác. (Cô cho biết mình là 
nạn nhân bị chồng ngược đãi; còn 
anh tin rằng những lời nói dối của 
cô đã phá hủy sự nghiệp của anh.) 
Vì vậy, dường như đây là thời điểm 
thích hợp để xem lại bộ phim “Don 
Juan DeMarco” năm 1995 và gặp gỡ 
Johnny Depp của những năm 90 – 
lúc sự nghiệp của anh đang lên.

Mọi người luôn xem anh là một 
diễn viên làm việc nghiêm túc, ngay 
cả khi anh hóa thân vào những 
nhân vật kỳ quặc trong các bộ 
phim giả tưởng và có tính tình bất 
thường như Willy Wonka, Edward 
Scissorhands, và sau đó là thuyền 
trưởng Jack Sparrow trong loạt phim 
bom tấn của Disney, "Cướp biển 
vùng Caribbean”.  

Trong bộ phim “Don Juan 
DeMarco”, Depp vào vai một thanh 
niên lập dị tin rằng mình là người 
tình vĩ đại nhất thế giới. Marlon 
Brando trong vai bác sĩ tâm lý trị 
liệu được giao nhiệm vụ chữa trị cho 
nhân vật này hết chứng hoang tưởng 
của mình. Và cái kết thật thú vị.

‘Bây giờ tôi phải chết đây’ 
(‘Now I Must Die’)
Mở đầu phim, một chàng trai trẻ đeo 
mặt nạ Zorro, khoác áo choàng, tay 
cầm thanh kiếm leo lên đỉnh của 
một bảng quảng cáo và chuẩn bị gieo 
mình tự vẫn. Cảnh sát gọi cho tiến 
sĩ Jack Mickler (Marlon Brando thủ 
vai) để trấn an anh ta trong thời khắc 
nguy cấp đó. Ông Mickler đã lên bảng 
quảng cáo bằng cái cần cẩu. Khi vị 
bác sĩ tâm lý bị nhân vật chuẩn bị 
nhảy kia (người tự xưng là Don Juan 
chính hiệu) hỏi danh tính, Mickler 
quyết định ứng khẩu, “Tôi là... Don… 
umm… Octavio… de Flores.”

Chàng trai trẻ Don Juan ngay 
lập tức được đưa đến bệnh viện tâm 
thần. Tuy nhiên, sự hiện diện của 
anh chàng tại bệnh viện lại khiến 
các nữ y tá ở đây trúng phải tiếng sét 
ái tình. Họ đã phải sử dụng nhiều 
thuốc an thần Valium hơn những 
bệnh nhân tâm thần thực sự. 

Tiến sĩ Mickler quá kiệt sức và đã 
sẵn sàng về hưu. Tuy nhiên ông bị 
thuyết phục bởi phong thái nghiêm 
túc, sự chân thành của chàng trai 
trẻ, và ấn tượng bởi sự trung thực 
cùng sự thông thái ẩn chứa trong 
những lời nói ngớ ngẩn của anh ta. 
Ông xin người sếp đang do dự của 

mình thêm 10 ngày để đánh giá 
thêm về chàng trai trẻ.

Don Juan đã kể lại cho Tiến sĩ 
“de Flores” những câu chuyện ly 
kỳ về các chiến tích và tình sử ly kỳ 
khi chinh phục mỹ nữ. Ông Mickler 
lắng nghe rất chăm chú. Don Juan 
định nhảy lầu tự vẫn là vì sau khi 
quyến rũ thành công hơn 1,000 phụ 
nữ, anh ta không thể chiếm được 
trái tim người đẹp trong mộng của 
mình, mỹ nữ Doa Julia (Talisa Soto 
thủ vai) – người mà khi nhìn vào 
mắt cô, anh có thể nhìn thấy những 
đứa con chưa chào đời của mình ở 
đó. Và vì thế, cuộc sống không còn 
đáng sống nữa.

Những câu chuyện hồi tưởng 
ngày càng trở nên kỳ ảo – thậm chí 
anh còn có một đồn điền ở Mexico! 
Cha của anh bị thiệt mạng trong một 
cuộc đấu kiếm! Rồi còn có cả một 
hoang đảo tên là Eros, cùng với một 
tình yêu đích thực khác và một hậu 
cung Ả Rập với hàng nghìn mỹ nữ!

“Mỗi mỹ nữ là một ẩn đố cần giải 
đáp,” chàng trai trẻ Don Juan khai 
sáng cho vị tiến sĩ. Anh mô tả cách 
khi mình 10 tuổi, lần đầu tiên quan 
sát một phụ nữ đứng gần cửa sổ 
đang mở toang vào một đêm trăng 
sáng, chăm chú nhìn trang phục của 
cô ấy "ôm nhẹ nhàng theo đường 
cong cơ thể cô, như thể đang ở trên 
một tấm đệm không khí.” Chính 
vào khoảnh khắc này, “Tôi học được 
cách một người phụ nữ nên được 
nâng niu như thế nào.”

Depp thì thản nhiên khi kể 
những chuyện này, còn Tiến sĩ 
Mickler thì phấn khích đến mức ông 
lao ngay về nhà để nói chuyện yêu 
đương với vợ mình (Faye Dunaway 
thủ vai) và níu kéo cuộc hôn nhân 
nhạt nhẽo của họ bằng hoa (như 
ông tự nhận mình là Don Octavio 
de Flores [Flores có nghĩa là hoa), 
trang sức, rượu champagne, và nhạc 
mariachi.

 
Đạo diễn Jeremy Leven
Ông Jeremy Leven, một tiểu thuyết 
gia từng là một nhà tâm lý học lâm 
sàng, đã viết và đạo diễn tác phẩm 
đầu tay ấn tượng này, đồng thời đã 
ghi điểm đáng kể cho cả ba nhân vật 
chính, và đã đem đến một bộ phim 
hài vui nhộn đáng kinh ngạc và khó 
đoán. Depp đồng ý cộng tác với đạo 
diễn Leven với điều kiện người hùng 
của anh phải là Marlon Brando, bạn 
diễn trong phim.

Tất nhiên nhân vật “Don Juan 
DeMarco” là một phiên bản của chủ 
đề quen thuộc về việc nhà trị liệu 
tâm lý học hỏi từ bệnh nhân của 

mình, giống như kiểu “tỉnh ngộ”. Đó 
cũng tôn vinh sự lãng mạn, thi ca, 
tình yêu, và sự mạo hiểm. Tất nhiên, 
ảo ảnh mong manh của nó sẽ không 
thể tồn tại lâu, nhưng Depp – người 
đã nổi lên như một diễn viên trẻ bất 
ngờ và thú vị nhất nước Mỹ vào thời 
điểm đó – đã đọc tất cả lời thoại của 
anh với sự nghiêm túc tuyệt đối và 
không có một chút chiêu trò nào 
(thực sự là người tràn ngập năng 
lượng nhất và thích hợp với mọi thể 
loại hài kịch)

Trong thời kỳ đúng đắn chính trị 
như hiện nay, quan niệm và khuôn 
mẫu về người tình Latin cháy bỏng 
(như người ta thường nói là được đại 
diện bởi thương hiệu Valentino) đã 
lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Đó là 
một lý do hợp lý để xem vì sao Depp 
cố gắng khoác chiếc áo choàng của 
Valentino. Lý do khác là bạn sẽ phá 
lên những tràng cười nắc nẻ. Hoặc ít 
nhất là cảm thấy diễn tiến bộ phim 
rất thú vị.

Tuy nhiên, sau cùng, nguồn cảm 
hứng làm nền tảng cho toàn bộ bộ 
phim là sự kỳ diệu khi khám phá ra 
cái cao siêu trong cái tầm thường, 
bằng cách cống hiến cuộc đời của 
một người để thể hiện cuộc sống 
hoàn hảo trong một khoảnh khắc. 
Đó là lý do vì sao tiến sĩ Mickler 
quyết định hoãn việc nghỉ hưu; ông 
cảm nhận được một hợp đồng mới 
trong cuộc đời như món quà từ việc 
cộng tác cùng Don Juan Mexico. 
Món quà đó là “sống trọn vẹn trong 
khoảnh khắc hiện tại”.

‘Don Juan Demarco’

Đạo diễn: 
Jeremy Leven
Diễn viên chính: 
Marlon Brando, Johnny Depp, Faye Dunaway, 
Rachel Ticotin, Talisa Soto
Xếp hạng MPAA:
PG-13
Ngày phát hành:
07/04/1995
Thời gian chiếu:
1 giờ 37 phút
Đánh giá:
                                        cho sự thú vị 

                                        cho hành động
 

Mark Jackson là nhà bình phim 
chuyên nghiệp của The Epoch Times, 
ông có 20 năm kinh nghiệm sân khấu 
chuyên nghiệp tại New York, được 
đào tạo về sân khấu cổ điển và có 
bằng Cử nhân triết học. 

Thanh Ân biên dịch

Khi Johnny 
Depp đúng là 
Johnny Depp

FILM REVIEW Nhân vật Don 
Juan DeMarco 
(Johnny Depp) 
kể câu chuyện 
của mình cho 

“Don Octavio de 
Flores” (một bác 
sĩ tâm thần, Tiến 
sĩ Mickler do 
Marlon Brando 
thủ vai), trong 
phim “Don Juan 
DeMarco”. 

Nuôi dưỡng 
tấm lòng 
thiện nguyện 

GIÁO DỤC

Làm thế nào để nuôi dưỡng sự
tử tế và tấm lòng thiện nguyện 
cho trẻ em từ thuở ấu thơ?

các cụ. Đây là bằng chứng sống động thể 
hiện việc quan tâm đến người khác giúp 
mở những điều tốt đẹp nhất trong mỗi 
chúng ta, bao gồm cả trẻ em!

Những gì được đề cập ở trên được 
gọi là “Học tập phục vụ cộng đồng”, đã 
trở thành một phần của chương trình 
giảng dạy ở một số trường học. Đó là 
sự kết hợp giữa hoạt động phục vụ cộng 
đồng và việc học của học sinh, vừa giúp 
các em học tập tốt vừa đem lại lợi ích 
cho cộng đồng. Kết quả mong đợi là 
các em sẽ gia tăng ý thức trách nhiệm 
công dân, đồng thời mong muốn giúp 
đỡ những người thiếu thốn, cô đơn và 
đau khổ. Những hạt giống tâm hồn này 
có thể được gieo trồng từ rất sớm, khi 
các em còn học tiểu học. Những cô cậu 
học trò nhỏ tuổi của tôi nhận thức được 
rằng các em có thể đóng góp nhiều việc 
hữu ích. Các em không nhất thiết phải 

là người lớn mới làm được điều đó. 
Theo nhà tâm lý học Allan Luks, 

trong quyển sách của ông có 
nhan đề “The Healing Power 

of Doing Good” (Tạm 
dịch: Sức Mạnh Chữa 

Lành khi Làm Thiện 
Nguyện) cho hay giúp 
đỡ người khác có thể 
“cải thiện sức khỏe 
thể chất và tâm lý, 
cũng như nâng cao 
cảm giác hạnh phúc 
về tinh thần”. Có lẽ 
một trong những ký 

ức tươi đẹp nhất của 
chúng ta khi trưởng 

thành là việc giúp đỡ 
những ai đang gặp khó 

khăn.
Trẻ em có lẽ không nhận 

biết được sự tồn tại của nhiều 
khổ đau trên thế giới. Các em có 

thể không nhận ra rằng một số người, 
bao gồm các bạn cùng trang lứa, đang 
đói và không có đủ thức ăn ở nhà. Khi 
thu thập lon đồ hộp cho ngân hàng thực 
phẩm địa phương hoặc gây quỹ cho 
UNICEF, các em nhận thức được rằng 
mình đang giúp những người kém may 
mắn hơn. Giáo viên lên kế hoạch cho các 
bài học và hoạt động để nâng cao nhận 
thức về nạn đói. Học sinh trung học cơ 
sở ghé phụ việc tại ngân hàng thực phẩm 
địa phương. Khi làm việc bên cạnh 

những tình nguyện viên của tổ chức từ 
thiện, các em tận mắt nhìn thấy giá trị và 
sự cần thiết của hoạt động phục vụ cộng 
đồng. Các em hiểu rằng nhiều người sẽ 
đói nếu không có những tình nguyện 
viên này. Hy vọng những đứa trẻ này sẽ 
lớn lên với ước mong giải quyết một số 
vấn đề của xã hội chúng ta, hoặc ít nhất, 
sử dụng các kỹ năng của mình để giúp 
đỡ những người gặp khó khăn.

Chúng ta có thể khuyến khích phát 
triển loại hình “học tập phục vụ cộng 
đồng” như thế nào? Điều quan trọng là 
các gia đình và trường học phải lựa chọn 
những dự án học tập phục vụ cộng đồng 
phù hợp với lứa tuổi các em học sinh và 
thường xuyên, kiên trì thực hiện những 
hoạt động này. Tìm hiểu các cơ hội hoạt 
động tình nguyện tại địa phương có thể 
giúp học sinh lớn hơn, học sinh middle 
school và high school, tăng cường khả 
năng nghiên cứu của mình. Các nhóm 
học sinh có thể lên kế hoạch dự án và 
thực hiện các chiến lược. Sau khi đã 
chọn lọc và viết một bản đề xuất, các em 
có thể bắt tay vào làm và đánh giá hiệu 
quả của hoạt động.

Một loạt chương trình “học tập phục 
vụ cộng đồng” đã được áp dụng thành 
công trong các trường học. Dưới đây là 
một số gợi ý để giáo viên và phụ huynh 
cùng tham khảo. Trẻ em có thể làm các 
hộp chăm sóc cho những quân nhân, 
thiệp thủ công tri ân và động viên các 
cựu chiến binh, chuẩn bị bộ vật dụng 
thiết yếu cho người vô gia cư, bao gồm 
xà bông, kem đánh răng và các sản phẩm 
cần thiết khác, gây quỹ cho một số tổ 
chức từ thiện bằng việc nướng bánh để 
bán, thu thập sách mới và sách đã qua 
sử dụng để quyên góp đến bệnh viện nhi 
đồng địa phương. Còn vô số ý tưởng khác 
nữa! Thực hiện công việc này luôn truyền 
cảm hứng, đặc biệt là khi nó gắn liền với 
việc học. Khi Principled Academy có 
một dự án toàn trường để quyên góp tiền 
cho UNICEF, một đại diện của UNICEF 
đã thuyết trình về các mục tiêu của tổ 
chức. Ngay khi hiểu thêm về hoàn cảnh 
của những gia đình nghèo khó, các em 
học sinh đã có ý tưởng tập trung vào trò 
chơi trick-or-treat (một tập tục trong lễ 
hội Halloween rất được yêu thích dành 
cho trẻ em và người lớn ở nhiều nước). 
Các em nhận được kẹo của mình, nhưng 
cũng gây quỹ để giúp đỡ những người 

POPPY RICHIE

Đ
ó là thời gian vào giữa 
tháng Mười Hai, ngay 
trước kỳ nghỉ Giáng Sinh. 
Tại trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng dành cho người 

cao tuổi, các học sinh tiểu học và trung 
học cơ sở vừa hoàn thành buổi biểu diễn 
hát mừng Giáng Sinh hàng năm. Các 
giáo viên trao những tấm thiệp cho học 
sinh của mình, và các em bắt đầu xuống 
thăm hỏi những cụ cao tuổi ngồi dưới 
hàng ghế khán giả. Tôi đã rất tự hào 
khi thấy trong số học sinh của mình, 
một cô bé tám tuổi, ngại ngùng đến 
gần người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe 
lăn, đưa ra một tấm thiệp tự làm và giới 
thiệu về mình. Với nụ cười bẽn lẽn đáng 
yêu, cô bé nói, “Cháu làm cái này tặng 
bà ạ.” Cô bé được tưởng thưởng bằng 
những lời cảm ơn chân thành và những 
lời thăm hỏi về cuộc sống học đường.

Hàng năm, trường học của cô bé là 
Principled Academy tại thành phố San 
Leandro, tiểu bang California, đều tổ 
chức tập dượt các bài hát cho buổi biểu 
diễn vào dịp lễ tháng Mười Hai ở trung 
tâm sinh hoạt cộng đồng dành cho người 
cao niên. Các giáo viên hướng dẫn học 
trò của mình cách giao tiếp với người lớn 
tuổi, và các em thực tập các cuộc chuyện 
trò trước. Bởi vì một số em học sinh 
chưa có kinh nghiệm trò chuyện với 
ông bà, nên các giáo viên gợi ý 
cho các em một số chủ đề để 
cuộc hàn huyên diễn ra tốt 
đẹp. Tôi nhắc học sinh 
của mình ở khối lớp hai 
rằng các cụ lớn tuổi 
có thể muốn chia sẻ 
những kỷ niệm thời 
thơ ấu diễn ra vào 
dịp lễ hay môn học 
yêu thích ở trường 
tiểu học. Tôi tin 
chắc những tấm 
thiệp của các em 
được trang trí với 
chủ đề theo mùa và 
lời chúc mừng ngày lễ 
sẽ được các cụ đón nhận 
nồng nhiệt.

Sau buổi hòa nhạc, học 
sinh được giao viết một bài 
luận, trong đó các em sẽ diễn tả 
cảm giác của mình khi đến thăm 
những người lớn tuổi, biểu diễn âm nhạc, 
trò chuyện thân mật, và gửi tặng những 
tấm thiệp được làm thủ công dành cho 
các cụ. Mỗi năm, các học sinh, giáo viên 
và phụ huynh được chứng kiến   những nụ 
cười và nghe thấy nhiều lời khuyến khích 
từ các cụ, “Hãy trở lại sang năm các cháu 
nhé.” Điều này luôn khơi dậy ước mong 
tiếp tục thực hiện hoạt động ý nghĩa này. 
Thỉnh thoảng, những học sinh lớn hơn 
trở lại trung tâm để trò chuyện, thăm hỏi 
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vụ cộng đồng” đã được 
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bằng ngôn từ. 
Chị Dorothy tiếp lời anh Noah, “Tôi 

quá đỗi yêu thích lối sống hiện tại của 
gia đình mình. Chúng tôi dành rất nhiều 
thời gian cho nhau và tin tưởng rằng 
chúng tôi có thể nuôi dưỡng các con theo 
cách có lợi cho cả nhà. Thế giới của tôi và 
của anh Noah có mối gắn kết bền chặt.”

Cả anh Noah và chị Dorothy, 
cũng như những đứa con của họ, đều 
phải đối mặt với những thách thức 
khi sống trong trang trại. “Đó là một 
cam kết về lối sống; anh Noah và tôi 
đều đồng lòng,” chị Dorothy nói và 
nháy mắt với anh Noah ở bên cạnh. 
“Chúng tôi đã kết hôn được 11 năm, 
và dù thỉnh thoảng có bất đồng nhưng 
chúng tôi đều tìm ra cách giải quyết.”

Anh Noah thích tự tay làm mọi thứ. 
Anh xây nhà kính để có thể trồng rau 
quanh năm, rồi sửa sang nhà cửa và xây 
dựng chuồng gà cùng các cấu trúc khác 
trong trang trại. Điều khiến anh trân 
trọng cuộc sống này phần lớn chính là vì 
nó có chút tĩnh lặng.

Anh Noah giải thích, “Khi sống trong 
thành phố, bạn sẽ nỗ lực ra ngoài để tập 
thể dục, làm việc, có các mối quan hệ và 
để kết nối với thiên nhiên. Tuy nhiên, 
chính công việc ở nông trại đã trở thành 
nhịp sống tự nhiên và tất cả điều đó đã là 
một phần của cuộc sống của bạn.”

Chị Dorothy tiếp lời, “Lối sống mà anh 
Noah vừa nhắc đem đến niềm vui thật sự. 
Rất nhiều việc lao động chân tay, nhưng đó 
là một cách tuyệt vời để sống và nuôi dưỡng 
con cái của chúng tôi. Thật tuyệt khi bọn 

trẻ đang học hỏi bằng cách thực hành 
nơi đời thường. Tôi hài lòng cách 

chúng tôi cùng làm việc với 
nhau. Tôi yêu thích nấu ăn, 

làm vườn và chăm sóc ngôi 
nhà mình.” Chị cười khúc 
khích rồi nói tiếp, “Khi nấu 
ăn cho gia đình, tôi dạy 
dỗ bọn trẻ, và chúng yêu 
thích điều đó. Hầu như lúc 

nào chúng cũng thích thú.”
Ngoài việc nuôi dạy con 

cái và làm việc trong trang 
trại, anh Noah và chị Dorothy 

còn dành thời gian cho mối quan hệ 
của họ. Sau khi bọn trẻ đi ngủ, đôi khi 

họ “hẹn hò tại nhà” bằng cách xem phim 
và dành thời gian riêng tư cho nhau, 
không bị ai làm phiền.

Chị Dorothy giải thích, “Cách sống 
của chúng tôi là tìm ra sở thích và tiếng 
gọi nơi con tim của bản thân, sau đó theo 
đuổi chúng. Tôi  yêu thích nhìn thấy các 

con tôi vui vẻ và hân hoan trong cuộc 
sống khi các con học cách làm việc cùng 
nhau. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sống tiếp 
như thế này cho đến khi già đi; Chúng 
tôi chuẩn bị hành trang vào tương lai cho 
các con, và đều thoải mái dù chúng cũng 
chọn lối sống như thế này hoặc trở thành 
bất cứ thứ gì chúng muốn.”

Lúc này, bé Booker hoặc Craver, 
một trong cặp song sinh nhỏ bé giống 
hệt nhau, bò lên đùi Dorothy và bắt 
đầu chơi. Anh Noah đã bế bé và tung 
lên không trung làm đứa trẻ hét lên 
thích thú. Rồi anh giao cậu bé cho chị 
Dorothy, ngả người về trước và nghiêm 
túc nói, “Tôi có lời khuyên cho bất cứ 
ai đang cố gắng sống theo cách này: 
Không có điều gì là hoàn toàn lãng mạn 
và hoàn hảo. Khi làm việc với thế giới 
tự nhiên, đôi lúc không thể tránh khỏi 
việc một con vật có thể chết hoặc xảy 
ra sự việc gì đó. Có một năm, vườn rau 
xinh xắn của tôi bị một trận mưa đá 
phá hủy hoàn toàn. Điều bạn cần làm 
duy nhất là tiếp tục.”

Sau khi rúc vào cổ thằng bé khiến 
nó hét lên và cười to, chị Dorothy tiếp 
lời anh. “Tôi đã từng khóc trước đây 
rồi. Những đứa trẻ đã từng chứng kiến   
tôi khóc. Thật sự là như vậy. Đó chính 
là cuộc sống. Nhưng bạn biết không? Dù 
có ra sao, tôi cũng không muốn đánh đổi 
cuộc sống này.” Chị Dorothy nói thêm 
khi ôm siết chặt cặp song sinh. “Làm 
sao mà ghét bỏ cuộc sống này được khi 
xung quanh bạn là tất cả những điều dễ 
thương này?”

Anh Noah nhoài người tới và nhẹ 
nhàng vò tóc con trai. Bên ngoài, giữa 
những thanh âm cười đùa của lũ trẻ, mặt 
trời bắt đầu lặn dần sau những ngọn đồi 
nhấp nhô, những đồng cỏ mềm mượt, 
báo hiệu một ngày kết thúc và một buổi 
tối bắt đầu với những câu chuyện về lũ 
quái vật dưới gầm giường, những lời cầu 
nguyện thâu đêm, với một tình yêu tha 
thiết, bền chặt.

Nam Anh biên dịch

KARIM SHAMSI-BASHA

T
rang trại Rora Valley với diện 
tích vài mẫu Anh, tọa lạc ở 
phía đông tiểu bang Alabama, 
nơi có những ngọn đồi và 
đồng cỏ đan xen nhau trải 

dài vô tận, và những buổi sáng mát mẻ 
nhanh chóng nhường chỗ cho ngày dài 
ấm áp. Mặt trời dần ló dạng trên trang 
trại, xuyên qua bóng tối, đánh thức các 
loài động vật và tỏa ánh sáng nuôi dưỡng 
vườn rau trong nhà kính. Làn gió nhẹ 
và thoáng mát, nhắc nhở bạn về những 
gì mà vùng đất ban tặng, từ những cây 
to thơm ngát đến những bông hoa dại 
nhỏ bé, những chú ong và côn trùng, các 
loài sinh vật bốn chân, với hết thảy thiên 
nhiên, sự sống ở dạng cơ bản nhất.

Bình minh ló dạng cũng là lúc hai cậu 
con trai lớn nhất của gia đình Sanders, 
Enoch, 10 tuổi và Patrick, 9 tuổi, thực 
hiện nhiệm vụ đầu tiên trong ngày: cho 
bê con ăn, rồi cho gà ăn, trong khi bố 
Noah vắt sữa bò. Thời gian còn lại trong 
ngày, bọn trẻ trở về ngôi nhà bình dị của 
mình, học hành và làm bài tập. Ngoài 
việc trông coi trang trại, anh Noah 
và chị Dorothy còn dạy sáu đứa 
con của họ tại nhà.

Anh Noah với cặp mắt 
sáng rỡ, bộc bạch, “Chúng 
tôi đã làm rất nhiều việc 
cùng nhau khi tôi lớn lên 
trong trang trại của gia 
đình mình. Cha mẹ dạy 
dỗ các anh chị em và tôi 
tại nhà, và tôi cũng muốn 
làm điều tương tự cho các 
con mình. Trong trang trại, 
chúng tôi thích cộng tác cùng 
nhau. Chúng tôi có thể không kiếm 
được nhiều tiền như những người khác, 
nhưng bạn biết không? Chúng tôi vẫn 
đang sống theo cách như thể chúng tôi 
đang có trong tay tất cả tiền trên thế giới.”

Có bao nhiêu người có thể sống như 
thể đang có tất cả tiền trên thế giới? Thật 
đáng kinh ngạc khi suy ngẫm về câu nói 
đó của anh.

Tại Rora Valley Farms, anh Noah 
phân phối trái cây, rau, thịt, và bánh 
nướng cho các gia đình ở khu vực lân cận 
Birmingham. Những khách hàng trung 
thành trong nhiều năm và tin tưởng vào 
những thực phẩm tươi ngon của anh. Đó 
là một mối quan hệ mà anh trân trọng, 
có ý nghĩa hơn cả việc đồng áng và nuôi 
sống mọi người, “Tôi tin rằng chúng tôi 
yêu thương mọi người bằng cách cung 
cấp thực phẩm cho họ.”

Trong phòng khách, anh Noah và chị 
Dorothy ngồi trên chiếc ghế dài thoải 
mái, nơi chứa đầy đồ chơi, sách, và sự 
hỗn loạn đáng yêu này tạo nên một mái 
ấm gia đình. Họ dõi theo những đứa con 
đang chơi đùa ở ngoài sân, lâng lâng một 
cảm giác dễ chịu vì thấu hiểu lẫn nhau. 
Cảm giác thấu hiểu không cần diễn đạt 

Chúng tôi vẫn 
đang sống theo 
cách như thể 
chúng tôi đang có 
trong tay tất cả 
tiền trên thế giới.

Anh Noah
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Sống
giản dị
Bí quyết hạnh phúc 
trong một gia đình ở 
tiểu bang Alabama

Gia đình anh 
Noah hạnh phúc bên 
nhau tại một trang 

trại ở phía đông tiểu 
bang Alabama.TARA DOS SANTOS

 
Tác giả và nữ diễn viên Leesa 
Rowland chia sẻ rằng sự cuốn hút 
là tia sáng kỳ diệu có ở nhiều nhà 
lãnh đạo uy quyền trong lịch sử. Nó 
không phải là một món quà tự nhiên 
hiếm có. “Mỗi người đều có nét cuốn 
hút riêng,” cô nói. “Mỗi người đều 
có. Đó chỉ là vấn đề nhìn vào bên 
trong bản thân.” Cô Rowland dạy 
mọi người cách tìm thấy đốm sáng 
nhỏ đó trong bản thân và thổi nó 
bùng lên thành ngọn lửa.

Ở trường diễn xuất, cô Leesa đã 
học được cách có một dáng vẻ uy 
nghi và diễn vai những người có sự 
cuốn hút trên sân khấu. Những bài 
học này đã giúp cô hiểu rằng sự cuốn 
hút có thể được trau dồi nếu được 
đào tạo đúng cách. Sau đó, cô nghiên 
cứu sâu hơn những khía cạnh khoa 
học và tâm linh của sự cuốn hút.

Từ “cuốn hút” (charisma) có gốc 
gác nơi tiếng Hy Lạp cổ, và định nghĩa 
của nó cho đến nay bao hàm ý “món 
quà được Thần ban tặng”. Hành trình 
tâm linh của cô Rowland đã giúp 

cô nhận ra rằng khi vẻ đẹp nội tâm 
tỏa sáng ra ngoài, sẽ khiến cho một 
người thêm phần lôi cuốn. Từ những 
nghiên cứu của các nhà xã hội học và 
nhà khoa học chính trị, cô cũng học 
được những đặc điểm của người có 
sức cuốn hút và làm thế nào mà họ 
có thể ảnh hưởng đến người khác.

Nhà tâm lý học người Anh 
Richard Wiseman đã nghiên cứu 
những người có sức cuốn hút. Kết 
luận của ông là họ cảm thấy xúc cảm 
mãnh liệt nên khiến người khác có 
cảm xúc tương tự. Ví dụ, ông nói rằng 
người có sức cuốn hút nói chuyện 
trước đám đông thường xuyên di 
chuyển quanh sân khấu để thể hiện 
nhiệt tâm, và sự nhiệt thành đó sẽ lây 
lan đến khán giả. Ông thấy sự cuốn 
hút có được một phần do bẩm sinh, 
một phần do được đào tạo. Phát triển 
kỹ năng giao tiếp là chìa khóa giải 
quyết vấn đề.

Quyển “The Charisma Factor” 
(2021) của cô Rowland khai thác kiến 
thức về chủ đề này trong quá khứ và 
hiện tại, bao gồm kinh nghiệm mà cô 
học được.

Bất kỳ ai cũng có thể trở nên 
lôi cuốn
Cô Rowland chia sẻ với Radiant Life, 
“Để trở nên cuốn hút, bạn không 
nhất thiết phải là một chính trị gia 
hay diễn viên nổi tiếng. Bạn có thể 
là nhân viên phục vụ bàn vô cùng 
nhiệt tình trong công việc của mình, 
làm mọi thứ tốt nhất, và có rất nhiều 
sự cuốn hút.”

Theo cô Rowland, một số nhân tố 
chính tạo ra sự cuốn hút là tận dụng 
tài năng tự nhiên, có đam mê với việc 
mình đang làm, tạo dựng sự tự tin, 
trân trọng bản thân, và có lòng tử tế.

Cô Rowland chia sẻ rằng để bắt 
đầu, bạn có thể lên danh sách những 
gì bạn thích và những sở trường của 
bạn. Hãy xem bạn đã có được bao 
nhiêu thứ trong cuộc sống rồi và liệu 
bạn có thể dành thêm thời gian để làm 
những việc giúp bạn tỏa sáng không.

“Cốt lõi trong sự cuốn hút là bạn 
phải thật sự nhìn vào trong mình và 
tìm ra điều đặc biệt của bản thân,” cô 
Rowland nói. “Bạn phải thật sự yêu 
bản thân. Nếu bạn không yêu bản 
thân, bạn sẽ không thể hiện bản thân 
tốt trước mặt người khác.” Việc đánh 
giá cao những gì làm cho bạn đặc biệt 
và điểm mạnh của mình cũng có thể 
giúp bạn có được sự tự tin.

Trong khi đề nghị những thay đổi 
cảm xúc và tinh thần lớn hơn để tạo 
sức cuốn hút, cô Rowland cũng đưa 
ra các bí quyết giúp giao tiếp hiệu quả 
và ngôn ngữ hình thể.

Là một diễn viên, cô được dạy 
cách để có nhiều không gian hơn 
trên sân khấu. “Một khi bạn bắt đầu 
mở ra và sử dụng không gian của 
mình, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn,” 
cô nói. “Đó là những gì bạn được dạy 
[trong diễn xuất]. Nhưng có điều, 
mọi người không được dạy làm thế 
nào trở nên cuốn hút hơn trong cuộc 
sống hàng ngày.”

Trong cuốn sách của mình, cô 
Rowland đưa ra ví dụ về việc làm 
thế nào mà những hành động và lời 
nói đúng đắn có thể tác động đến 
người khác. Cô viết, “Khi chúng ta 
thấy ai đó thực hiện một hành động, 
như giơ tay đấm vào không khí thể 
hiện sự chiến thắng, có những phần 
trong não bộ của chúng ta hầu như 
sao chép hành động đó.” Cô nói thêm 
rằng mặc dù chúng ta có thể không 
thật sự nắm đấm, một số phần trong 
não bộ của chúng ta tham gia vào 
hành động đó và những cảm xúc 
gắn liền với nó sẽ bùng cháy. Đây 
là khả năng khơi gợi sự đồng cảm 
bằng ngôn ngữ cơ thể và khả năng 
truyền cảm hứng cho người khác 
những hành động và cảm xúc tương 
tự. Năng lực ảnh hưởng này là một 
phần của sự cuốn hút.

Theo cô Rowland, những lời nói 
dũng cảm, rõ ràng thể hiện sự cuốn 
hút. Một phương pháp giúp đạt được 
điều này là kiểu “tương phản” [đưa 
ra hai hình ảnh đối lập để minh họa]. 
Cô lấy câu nói của cố Tổng thống 
John F. Kennedy làm ví dụ cho việc 
sử dụng hiệu quả kiểu “tương phản”: 
“Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho 
bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì 
cho đất nước.” Cô Rowland cho rằng 
giảm bớt những phức tạp của thế 
giới thành câu nói nhị phân (binary) 
đơn giản có thể khiến sự lựa chọn rõ 
ràng hơn.

Khả năng giao tiếp bằng mắt 
và lắng nghe rất quan trọng. Cô 
Rowland đưa ra ví dụ về cựu Tổng 
thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Là một 
diễn viên, cô có cơ hội gặp gỡ những 
người có sự cuốn hút cao, bao gồm 
ông Clinton. Cô nói, “Ông ấy có cách 
làm cho bạn cảm thấy như thể bạn 
là người duy nhất trong phòng. Ông 

không bao giờ phóng tầm mắt về phía 
sau bạn hay bất kỳ thứ gì. Ông ấy 
chỉ tập trung vào bạn.” Cô Rowland 
chia sẻ rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump cũng là một người có 
sức cuốn hút và “sử dụng nụ cười của 
ông như vũ khí, đồng thời biết dừng 
lại đúng lúc.”

Nguồn gốc và biểu hiện sự cuốn 
hút của mỗi cá nhân thì khác nhau. 
Cô Rowland đưa ra những ví dụ 
khác: “Nếu bạn nhìn Elon Musk, tôi 
có thể nói sự nhiệt tâm là siêu năng 
lực của ông ấy. Nếu bạn nhìn Cựu 
Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông ấy 
rất cuốn hút, sự thông minh là siêu 
năng lực và sự cuốn hút của ông.”

Cô Rowland nói một sức hút mạnh 
mẽ đặc biệt tỏa ra khi một người nuôi 
dưỡng đức hạnh của mình, như sự 
chân thành và lòng trắc ẩn. “Sức 
hút thật sự là việc thể hiện bản thân 
mình theo cách tốt nhất.”

 
Vun bồi niềm tin tâm linh
Khi 16 tuổi, sau cái chết của ông 
mình, cô Rowland bắt đầu tìm kiếm 
ý nghĩa về mặt tâm linh. Cô đối diện 
với nhiều thử thách cuộc sống trong 
thời tuổi trẻ. Cô chia sẻ mình được 
nhận nuôi và có “những vấn đề về 
việc bị bỏ rơi”. Cha mẹ nuôi rất yêu 
thương cô nhưng cuộc ly hôn rắc rối 
của họ đã ảnh hưởng lớn đến cô. Mẹ 
cô tái hôn. Sau đó, người cha dượng 
đã đầu độc mẹ cô tử vong. Sự ra đi của 
mẹ là “một trong những nỗi đau đớn 
vô vọng, sâu sắc, buồn thương nhất 
mà tôi từng trải qua,” cô Rowland 
viết trong cuốn sách của mình.

Khi trưởng thành, một số người 
tự nhận là người thân đã lợi dụng 
tình cảm, đánh lừa cô để chiếm đoạt 
tài sản thừa kế có giá trị lớn về tinh 
thần và tài chính. Họ đề nghị giữ tài 
sản cho cô trong khi cô di chuyển 
khắp đất nước. Nhưng sau đó, cô 
không bao giờ nhận lại được tài sản 
của mình.

“Tâm lý nạn nhân có sự cuốn hút 
rất thấp và nó không giúp bạn tiến xa 
được,” Rowland chia sẻ với tạp chí 
Radiant Life. “Tôi cho rằng việc nghĩ 
bản thân là một chiến binh rất quan 
trọng. Tôi nghĩ mình như một chiến 
binh có sức cuốn hút và tôi sẽ biến 
đổi mọi thứ tiêu cực xảy đến trong 
đời mình thành điều tích cực.”

Cô đã trải qua “đêm tối tăm trong 
tâm hồn”. Ở đó, cô Rowland nhìn vào 
tất cả những điều tác động đến cảm 
xúc của mình. Cô nhớ lại những sự 
kiện xảy ra trong đời, đặc biệt trong 
thời thơ ấu. “Bạn nhìn nó với lòng 
trắc ẩn và tình yêu. Bạn tha thứ cho 
những người đã làm điều sai trái với 
mình bởi vì họ bị tổn thương và điều 
đó thúc đẩy họ gây ra những lỗi lầm.”

Khi nuôi dưỡng ánh sáng trong 
tâm hồn, cô cảm thấy nó tỏa sáng ra 
bên ngoài thành sự cuốn hút.

Trong cuốn sách của mình, cô 
viết: “Sự thu hút là kết hợp của tài 
năng thiên bẩm, niềm say mê có được 
từ khi sinh ra, các yếu tố tự nhiên, 
khi chúng đồng điệu cùng nhau sẽ 
thắp sáng tâm hồn và thổi bùng năng 
lượng tiềm tàng của bạn. Sai lầm 
thường thấy nhất của mọi người là 
tìm kiếm sự cuốn hút từ thế giới bên 
ngoài, bỏ qua sự thật rằng điều cần 
tìm kiếm nằm ở bên trong tâm hồn 
của mình.”

Bảo Minh biên dịch

Hành trình tâm 
linh của cô 

Rowland đã giúp 
cô nhận ra rằng 

khi vẻ đẹp nội tâm 
tỏa sáng ra ngoài, 
sẽ khiến cho một 
người thêm phần 

lôi cuốn. 

Bí quyết có được sức cuốn hút tự nhiên

NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

Làm thế nào để bảo vệ 
bạn, những người thân 
yêu của bạn và cuộc 
sống bạn đã xây dựng 
bằng bảo hiểm?

VỚI SỰ PHỤC VỤ TẬN TÌNH CỦA 
CÔNG TY BẢO HIỂM XE & NHÀ 
HÀNG ĐẦU Ở MỸ

Tommy Tran
State Farm Agent

Email: tommy.tran.do9d@statefarm.com
7601 W. Sam Houston Pkwy S. Ste. 176, Houston, TX 77036
(bên cạnh Khách Sạn Comfort Suite & Tandy Leather)
www.insurewithtommytran.com

Chào đón khách hàng đến tư vấn miễn phí
Chúng tôi nói Tiếng Việt, English, 中文,Se Hable Espanol
Chúng tôi rất vui lòng trả lời các câu hỏi của bạn

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN   Thông thạo Anh-Việt
Xin liên lạc văn phòng hoặc ghi danh online tại: 
tommytran.sfagentjobs.com/account
281-686-0380  /  Email: tommy@insurewithtommytran.com

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

Sai lầm thường thấy nhất 
của mọi người là tìm kiếm sự 
cuốn hút từ thế giới bên ngoài, 
bỏ qua sự thật rằng điều cần 
tìm kiếm nằm ở bên trong 
tâm hồn của mình.
Cô Leesa Rowland 
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Một trải nghiệm đổi đời.

28 THÁNG TƯ - 29 THÁNG NĂM
Palm Desert  •  Northridge  •  Long Beach  •  San Luis Obispo

Costa Mesa  •  Thousand Oaks  •  Santa Barbara

TOÀN BỘ TIẾT MỤC MỚI VỚI 
DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG 

TRÌNH DIỄN TẠI CHỖ

— Stage Whispers
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MAR 10–20 • LINCOLN CENTER David H. Koch 
Theater

MAR 30–APR 3   The Palace Theatre   Stamford, CT   |   APR 21–24   NJPAC   Newark, NJ
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Visit ShenYun.com to find show dates near you

New York 
Metropolitan 
Area

Outside of
New York 

“A Life-Changing
Experience.”—Stage Whispers

ALL-NEW PRODUCTION 
WITH LIVE ORCHESTRA 

“incredible hope, incredible spirit,
 and rising up to the divine, rising up to

 something greater than yourself.”
—Rita Cosby, Emmy Award-winning journalist

“I encourage everyone to see
 and all of us to learn from.”

—Donna Karan, creator of DKNY

China Before Communism

“Powerful choreography... Truly magical.
A must-see!”

—IN New York magazine

“I believe the transcendent.
Shen Yun is a good antidote

 to the pandemic.”
—Philip Lancaster, 

Managing broker at Rock Point Real Estate

“It gave me hope that even in places 
and times of oppression and darkness,

 so much light can come out of that.”
—Paul Skousen, professor and author

“A fascinating insight into what
China’s culture used to be and what

I hope one day will be restored to China.”
—Edward McMillan-Scott, former Vice-President of 

the European Parliament

TRUNG HOA TRƯỚC THỜI CỘNG SẢN

Một sự thấu  hiểu sâu sắc VỀ VĂN HÓA 
TRUNG HOA ĐÃ TỪNG LÀ GÌ VÀ TÔI HY 

VỌNG MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ ĐƯỢC KHÔI 
PHỤC LẠI Ở TRUNG QUỐC.

NIỀM HY VỌNG VÔ BIÊN, TINH THẦN 
PHI THƯỜNG, VÀ VƯƠN ĐẾN ĐIỀU 

THIÊNG LIÊNG, VƯƠN ĐẾN ĐIỀU GÌ ĐÓ VĨ 
ĐẠI HƠN BẢN THÂN MÌNH.

BUỔI BIỂU DIỄN CHO TÔI HY VỌNG 
RẰNG NGAY CẢ Ở NHỮNG NƠI CHỐN 

VÀ THỜI KHẮC ÁP BỨC TỐI TĂM, VẪN CÓ 
NHIỀU ÁNH SÁNG TỎA RA TỪ ĐÓ.

TÔI TIN LÀ SIÊU VIỆT. SHEN YUN LÀ 
LIỀU THUỐC GIẢI CHO ĐẠI DỊCH.

— Edward McMillan-Scott,  
CỰU PHÓ CHỦ TỊCH NGHỊ VIỆN ÂU CHÂU

— Rita Cosby,  
NHÀ BÁO TỪNG ĐOẠT GIẢI EMMY

— Paul Skousen, GIÁO SƯ VÀ TÁC GIẢ

— Philip Lancaster, QUẢN LÝ MÔI GIỚI 
ĐỊA ỐC TẠI ROCK POINT REAL ESTATE

Visit: ShenYun.com/LA     Call: 1 (800) 880-0188  


