
Những lớp học 
nghệ thuật là một 

nơi tuyệt vời để học 
cách phối hợp nhóm 
và những khả năng 

giao tiếp.
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Những học sinh của trường 
học được xây bằng gạch và 
vữa đang dành rất nhiều 
thời gian vào các kỳ thi đầy 
thử thách. Từ khi bước vào 

trường mẫu giáo, những đứa trẻ đó đã bị 
thúc đẩy để luôn sẵn sàng cho việc học 
đại học. Các lớp học thì nghiêm ngặt. 
Các kỳ thi thì nối tiếp nhau không ngừng 
nghỉ. Hối thúc, hối thúc, hối thúc.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng 
ta thay vì gây áp lực cho những người trẻ 
tuổi theo đuổi con đường học thuật, lại 
khuyến khích các em cân bằng cuộc sống 
của mình bằng cách tham gia học các 
môn nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, 
diễn kịch, và múa? Ngoài việc dạy một 
số thao tác vận động căn bản, nghệ thuật 
còn dạy cho các em những điều gì khác?

  
Làm việc theo nhóm vì mục đích 
nghệ thuật
Hóa ra, những lớp học nghệ thuật lại là 
một nơi tuyệt vời để học cách phối hợp 
nhóm và những khả năng giao tiếp. 
Một giáo viên nghệ thuật đã về hưu, bà 
Michelle Michaelson-Gard nói rằng: 
“Học sinh phải chia sẻ với nhau các món 
dụng cụ và vật liệu, cũng như phải học 
cách để làm việc cùng nhau và trợ giúp 
nhau. Các lớp học nghệ thuật thường 
khá ồn ào; tuy nhiên điều gây ngạc nhiên 
là có rất nhiều cuộc trao đổi liên quan 

đến việc chia sẻ các ý tưởng, đưa ra các 
đề nghị, bộc lộ các mâu thuẫn, chúc 
mừng thành quả đạt được…Tất cả những 
ồn ào ấy thật ra đều đem đến sự tích cực.”

“Qua nhiều thập niên làm giáo viên 
của ban nhạc, tôi nhận thấy rằng ban nhạc 
dạy cho học sinh làm thế nào để trở thành 
một phần của nhóm và học cách làm việc 
cùng nhau. Đôi khi, tôi nghĩ rằng ban nhạc 
chính là một gia đình lớn, đôi khi hơi rối 
loạn khi phối hợp cùng nhau để đạt được 
một mục tiêu chung là tạo ra âm nhạc,” 
cô Kate Metzger, một giáo viên dạy nhạc 
ở Aurora, tiểu bang Nebraska, chia sẻ. 

Cô Jennifer Winkelman, chủ nhân 
của Midmo Conservatory of Dance, nói 
rằng, “Múa là một hình thức nghệ thuật 
hoạt động nhóm. Mọi người làm việc 
chung với nhau để biểu diễn phần của 
mình và để tiết mục đó trở nên hoàn hảo. 
Múa khuyến khích trẻ em giao tiếp với 
nhau khi các em cùng nhau tập luyện 

Tất cả những 
thảo luận, thực 
hành, làm việc 
nhóm, và tham 
gia những bộ 
môn không phải 
học thuật sẽ tạo 
ra sự khác biệt 
tốt đẹp trong 
thành công lâu 
dài của trẻ em.

Cân bằng giữa

Nghệ thuật và Học thuật
giúp trẻ em phát triển tốt hơn

hướng về một mục tiêu chung.”
Amy Brix, giám đốc Nhà Hát JCHE 

Teen, nói rằng: “Trẻ em trong chương 
trình của nhà hát của chúng tôi bắt đầu 
với những vai diễn rất nhỏ, và các em 
tập luyện dần dần để nhận được các 
vai diễn lớn khi có kinh nghiệm. Nhà 
hát dạy các em rằng không có vai diễn 
nào là nhỏ và không quan trọng cả, mỗi 
thành viên trên sân khấu – và cả ở hậu 
trường – đều góp phần quan trọng vào 
mỗi tiết mục trình diễn.”

Một người mẹ giáo dục con tại gia là 
chị Jacklyn Korte nói rằng việc tập trung 
vào các môn nghệ thuật đã tạo nên khác 
biệt đáng kể đối với sự năng động của 
gia đình mình. Chị chia sẻ thêm, “Các 
con của tôi, 11 tuổi, 9 tuổi, và 6 tuổi đều 
tham gia lớp học làm gốm, và điều này 
rất tuyệt vời. Đôi khi, những đứa trẻ lớn 
hơn thường có nhiều cơ hội hơn; tuy 
nhiên với việc làm đồ gốm, mọi lứa tuổi 
đều bắt đầu từ một trình độ như nhau, 
đang học hỏi và tiến bộ với cùng tốc độ 
như nhau. Thật là tuyệt vời khi cháu bé 
6 tuổi con tôi được học cùng các anh trai 
môn học mà các anh yêu thích. Chính 
điều này đã đem đến sự gắn kết và mối 
quan hệ sâu sắc hơn giữa các anh chị em.”

Kiên trì vượt qua thử thách
Những nhà giáo dục nghệ thuật cũng 
nhanh chóng nhấn mạnh việc các bộ 
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Có hàng triệu gia 
đình theo đuổi việc 
giáo dục tại gia đều 
đưa nghệ thuật vào 
chương trình dạy 
học của mình.
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thế nào,” cô Michael-Gard chia sẻ. 
Những điều tương tự cũng diễn ra 

trong âm nhạc. “Âm nhạc – bất kể là biểu 
diễn nhạc cụ hay hát – đều dạy cho trẻ 
em tự tin và thấy được giá trị của việc 
rèn luyện thường xuyên. Những đứa trẻ 
sẽ học được tinh thần trách nhiệm với 
người khác, cho dù chỉ là việc có mặt 
đúng giờ và chuẩn bị kỹ lưỡng việc tổng 
dợt hay tham gia biểu diễn hoặc học tập,” 
ông Jim Jordan, một giáo viên âm nhạc 
về hưu ở Onawa, tiểu bang Iowa chia sẻ.

“Luôn luôn có lần tổng dợt mà mọi 
người cảm thấy vở kịch trở thành thảm 
họa,” ông Brix vừa cười vừa nói. “Tuy 
nhiên bằng cách nào đó, mọi người sẽ 
cùng thảo luận với nhau và xem xét kỹ 
vấn đề. Các em sẽ làm việc chăm chỉ hơn 
và ghi nhớ kỹ lời thoại của mình, cũng 
như hiểu rõ các dấu hiệu và vị trí đặt 
đạo cụ. Bằng cách vượt qua tất cả những 
khó khăn ấy, các em sẽ nhận được sự 
tưởng thưởng – những tràng pháo tay của 
khán giả. Và bọn trẻ có được rất nhiều 
tự tin sau cả quá trình khổ luyện ấy.”

Nghệ thuật thay đổi cuộc sống
Ông Michaelson-Gard kể rằng “Một 
trong những câu chuyện yêu thích của tôi 
đã xuất hiện từ rất sớm trong sự nghiệp. 
Một cậu bé trong lớp mỹ thuật lớp bảy 
của tôi rất thích vẽ, nhưng cậu lại cúi 
đầu lên bàn và che giấu khuôn mặt cũng 
như tác phẩm của mình bên dưới chiếc 
mũ trùm đầu. Tôi đã chú ý đến nét vẽ 
xuất sắc của cậu bé và sử dụng một số tác 
phẩm của cậu để làm ví dụ cho lớp học. 
Các bạn học của cậu vô cùng ấn tượng và 
bắt đầu hỏi xem ai đã sáng tác ra chúng. 

Từng ngày trôi qua, chiếc mũ trùm đầu 
kia được kéo lên cao từng chút, từng chút 
một, và rồi cậu đã bắt đầu ngồi ngay ngắn 
trên ghế của mình. Nhiều năm sau đó, 
một ngày nọ, sau giờ dạy học, có một cậu 
thanh niên cao lớn, vạm vỡ bước vào lớp, 
cậu mặc một bộ quần áo hào nhoáng và 
sang trọng. Tôi không biết đó là ai; tuy 
nhiên cậu giải thích rằng mình đang 
có một bài luận văn cho lớp Anh ngữ 
có chủ đề phỏng vấn một người đã tạo 
ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống 
của mình. Ngay lập tức tôi biết chính 
xác đó là cậu bé đội mũ trùm đầu. Cậu 
thậm chí đã tự thiết kế bộ trang phục 
đang mặc! Tôi không thể tưởng tượng 
được ngày hôm nay cậu sẽ như thế nào 
nếu không có nghệ thuật trong cuộc sống 
của mình và cơ hội chia sẻ năng lực nghệ 
thuật của mình với những người khác.”

Còn cô Metzger thì nhớ đến một cô 
bé đã từng định bỏ học hoàn toàn khi 
trường thông báo rằng điểm số của cô 
quá thấp nên không đạt điều kiện tham 
gia Ban Nhạc Danh Dự. Cô Metzger đã 
giúp đỡ cô bé, và thay vì bỏ học, cô bé đã 
nâng cao điểm số của mình. Không chỉ 
là đã được tham gia vào Ban Nhạc Danh 
Dự, cô bé đã tốt nghiệp, vào đại học, 
lấy được bằng cấp âm nhạc, và hiện tại 
đang dạy cho ban nhạc. “Cô bé đã gần 
như bỏ học. Tuy nhiên, hãy nhìn cô ấy 
ngày hôm nay! Thành công, hạnh phúc 
và cống hiến kiến thức cho các học sinh 
của mình.”

Cô Winkelman nói, “Tôi biết có 
nhiều học sinh ‘nhút nhát’ đã nhận 
được lợi ích từ bộ môn nghệ thuật múa. 
Một trong các học sinh của tôi vô cùng 

ANNIE HOLMQUIST

Cách đây nhiều năm, trong lúc ăn 
tối với một cặp vợ chồng người 
Trung Quốc, tôi đã nghe họ kể 
câu chuyện về cha mẹ mình. 

Khi mới từ Trung Quốc đến tiểu bang 
Dakota, cha mẹ họ đã kinh ngạc thốt lên, 
“Vùng đất này quả thật rộng lớn! (tôi đã 
dịch giảm nhẹ câu này rồi). Họ có thể xây 
rất nhiều chung cư ở đây!”

Lúc đó tôi đã cười sảng khoái, nhận ra 
sở thích của người dân Hoa Kỳ và người 
dân Trung Quốc khác nhau như thế nào. 
Người Mỹ chắc chắn không cần nhiều 
tòa nhà cao tầng trên vùng đồng bằng 
của tiểu bang Dakota!

Tuy nhiên, giờ đây tôi tự hỏi liệu có ẩn 
ý nào đằng sau câu bình luận đó không, 
ngoài nhu cầu không gian sống của 
người Trung Quốc. Phải chăng ý nghĩ 
như vậy bắt nguồn từ hệ tư tưởng cộng 
sản đang tràn ngập khắp đất nước Trung 
Quốc, một hệ tư tưởng bóp nghẹt tự do và 
truy cầu sự kiểm soát mọi khía cạnh cuộc 
sống của con người?

Quyền sở hữu nhà, một ngôi nhà nhỏ 
có hàng rào màu trắng, là giấc mơ của 
người dân Hoa Kỳ. Ngôi nhà đó là nơi 
để nghỉ ngơi, để gia đình quây quần bên 
nhau, là nơi để sống, làm việc và vui chơi. 
Có một ẩn ý sâu xa ở bên trong đó, giấc 
mơ về ngôi nhà nhỏ có hàng rào chính là 
giấc mơ về sự tự do, về quyền kiểm soát 
đối với một tài sản riêng nhỏ bé của mỗi 
người dân Hoa Kỳ.

Giấc mơ Hoa Kỳ đó vẫn đang tồn 
tại. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ 
rằng đó là một điều tốt đẹp, như bài 
viết gần đây đăng trên tạp chí Time 
có nhan đề “Hoa Kỳ cần  chấm dứt 
sự yêu thích các ngôi nhà đơn lập.”

Bài viết giải thích rằng những nhà 
phát triển bất động sản đang liên tục cố 
gắng mua đất và phát triển các cộng đồng 
nhà ở đa gia đình. Về bản chất, chính là 
các tòa nhà cao tầng mà những người 
bạn từ đất nước Trung Quốc đã rất hăm 
hở để xây dựng. Tuy nhiên, những nhà 
phát triển bất động sản này có hơi chút 
bực tức. Bởi vì, cho dù họ cố gắng hết sức 
để kiên nhẫn giải thích về những lợi ích 
do mật độ dân cư mang đến, thì vẫn có 
rất nhiều người tiếp tục tìm hiểu và ước 
mơ về những ngôi nhà đơn lập.

quyền ra vào nhà giống như tôi, thì tôi 
và bất kỳ ai cũng sẽ không thể nói rằng 
mình là ‘chủ sở hữu’ của ngôi nhà.”

Ông Burnham cũng lưu ý rằng 
quyền kiểm soát đi cùng với quyền sở 
hữu sẽ đem đến nhiều lợi ích cho chủ 
nhân, gồm cả “sự ấm áp, nơi trú ẩn, và 
sự riêng tư”. Cá nhân có thể mất đi sự 
tự do lẫn các lợi ích đó của mình khi 
bị tước đoạt quyền kiểm soát ngôi nhà 
và trao cho những người khác, như tập 
đoàn hay chính phủ.

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn có 
những lợi ích đó, thì chúng ta cần theo 
đuổi giấc mơ Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn 
nữa, không chỉ cho bản thân chúng ta, 
mà còn cho tất cả mọi người.

Bạn có muốn được tự do thoát khỏi 
quyền lực và sự kiểm soát của chính 
phủ? Vậy thì hãy dành nguồn thu nhập 
của mình để mua một ngôi nhà riêng 
cùng với những tiện nghi khác nhằm 
biến ngôi nhà trở nên thoải mái cho 
bản thân và những người thân yêu, 
thay vì tiêu phí thu nhập của bạn vào 
các trải nghiệm hoặc những vật phẩm 
phù phiếm.

Bạn có muốn con mình hiểu biết 
và quý trọng sự tự do? Vậy hãy khuyến 
khích chúng hướng đến việc sở hữu 
một ngôi nhà riêng, đồng thời hãy tích 
trữ một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ cho 
con trẻ đạt được mục tiêu này trong 
tương lai. Hãy dạy con cách bảo trì ngôi 
nhà. Việc học cách sơn phết, tân trang 
và làm đẹp ngôi nhà từ khi còn nhỏ sẽ 
đặt nền móng cho niềm tự hào lớn hơn 
khi được sở hữu, và mong ước có một 
tài sản riêng cho mình trong tương lai.

Bạn có muốn người khác cũng được 
trải nghiệm sự tự do của việc có một 
nơi gọi là tài sản riêng đem lại? Vậy hãy 
khuyến khích họ mua một ngôi nhà và 
cố gắng trả xong nhà càng nhanh càng 
tốt. Hãy giúp họ trong kế hoạch sở hữu 
nhà nếu bạn có thể. Hãy làm cho ngôi 
nhà của bạn trở thành một nơi tốt đẹp, 
và bạn có thể mời mọi người đến để  
trải nghiệm hương vị của sự tự do và 
những lợi ích của việc sở hữu nhà.

Những người đang cố gắng kiểm 
soát cả thân thể và tâm trí của chúng 
ta, họ không mong muốn điều gì hơn 
là dán chặt chúng ta vào các tòa nhà 
cao tầng cho thuê, những tòa nhà đè 
nặng lên tâm hồn để tiêu diệt tự do 
của chúng ta. Đừng để họ làm điều đó. 
Không có bất kỳ nơi nào giống như ngôi 
nhà của mình, đặc biệt là khi ngôi nhà 
ấy được đặt trên một mảnh đất tự do. 

Annie Holmquist là biên tập viên của 
Intellectual Takeout và đồng thời cũng 
là biên tập viên trực tuyến của Tạp Chí 
Chronicles, cả hai đều thuộc Học Viện 
Charlemagne.
 
Hoàng Long biên dịch

nhút nhát; cô bé thà trốn trong nhà vệ 
sinh ở trường thay vì đi ăn trưa. Tuy 
nhiên, trong thế giới nghệ thuật của 
mình, cô vô cùng mạnh mẽ. Cô biểu 
diễn trước hàng ngàn người. Hiện tại, 
cô đang biên đạo các vũ điệu và bắt 
đầu dạy điệu múa đó cho nhiều người 
khác. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến 
việc cô từng không nói chuyện với ai. 
Nghệ thuật múa đã đem đến cho cô 
sự tự tin và nền tảng chung để có thể 
chia sẻ với mọi người.”

Tham gia vào một bộ môn
nghệ thuật
Tất cả những thảo luận, thực hành, 
làm việc nhóm, và tham gia những bộ 
môn không phải học thuật sẽ tạo ra 
sự khác biệt tốt đẹp trong thành công 
lâu dài của trẻ em.

Nếu trường học công hay trường 
tư ở địa phương của bạn không có các 
môn nghệ thuật mà bạn yêu thích, hãy 
tìm bên ngoài phạm vi trường học. Có 
hàng triệu gia đình theo đuổi việc giáo 
dục tại gia đều đưa nghệ thuật vào 
chương trình dạy học của mình bằng 
cách tham gia các bài học nghệ thuật 
– múa hoặc âm nhạc tại địa phương 
cũng như tham gia vào sân khấu cộng 
đồng. Những cơ hội giúp con bạn 
tham gia các môn nghệ thuật luôn ở 
ngoài kia nếu bạn tìm kiếm chúng.

Cuối cùng, giáo dục các môn nghệ 
thuật không phải là vì lợi ích của nghệ 
thuật mà là vì sự phát triển của con 
chúng ta.

Hoàng Long biên dịch

Cùng với rất nhiều bài 
đánh giá khen ngợi bộ 
phim bom tấn mới nhất 
của Tom Cruise, tôi đã 
tìm ra một số cách suy 
nghĩ thích hợp có thể giúp 
quý vị trở thành một nhà 
lãnh đạo tự tin hơn 

ENTREPRENEUR
 

Sau một thời gian xa rạp và sau khi 
thấy rất nhiều bài đánh giá tốt liên 
tục trên mạng xã hội, vào cuối tuần 
tôi đã đi xem Top Gun: Maverick. 
Tôi rời khỏi rạp với nụ cười thật 
tươi trên môi và cảm thấy như nó 
đã điểm trúng tất cả các huyệt đạo 
của tôi. Tom Cruise không làm ai 
thất vọng.

Bộ phim cũng tạo cảm giác gần 
quê nhà, vì tôi đã sống ở San Diego 
khá lâu và phần lớn bộ phim được 
quay ở đó. Không ngày nào mà không 
thấy một loại phi cơ quân sự bay qua 
khi quý vị sống gần các bãi biển. 

Bàn về chuyện làm thế nào mà 
thay đổi cách suy nghĩ và đứng ra 
nhận trách nhiệm lại có tác dụng 
rất quan trọng trong việc đạt mục 
tiêu của mình, một số cảnh cụ thể 
sau đây từ bộ phim sẽ giúp quý vị 
thực hiện điều đó và hành động 
giống như doanh nhân hàng đầu.

 
1. Đến lúc phải buông tay
Trong phim, chúng ta chứng kiến 
một cảnh xúc động giữa Cruise và  
Val Kilmer, khi ông Maverick vẫn 
còn giằng xé về quyết định ngăn 
con trai của Goose đến học viện phi 
công. Cảm giác tội lỗi đang gây ra 
mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật 
Maverick, và “Iceman” khuyên rằng 
đã đến lúc “buông bỏ”.

Theo kinh nghiệm của tôi, đây 
là một thách thức rất phổ biến đối 
với những doanh nhân bị kẹt về mặt 
tinh thần với các sự kiện trong quá 
khứ và có thể tạo ra một bức tường 
tâm lý mà họ cảm thấy không thể 
vượt qua. Trong trường hợp của 
một khách hàng của tôi, người điều 
hành một công ty cố vấn riêng, anh 
nhận ra anh vẫn nuôi sự tức giận 
từ vụ ly hôn, khiến anh tự hủy hoại 
mình trong vị trí công việc mới và 
ảnh hưởng đến khả năng thu hút 
thêm khách hàng. Học cách chấp 
nhận và đối mặt với điều đó đã giúp 
anh có thể tiến đến bước tự nhận ra 
phần trách nhiệm của mình trong 
vụ ly hôn, cũng như mở ra cánh cửa 
cơ hội mới cho những cuộc đối thoại 
khó khăn để xua tan những ấm ức 
với người vợ cũ.

 
2. Hãy để tôi cho quý vị thấy 
điều đó là khả thi
Một trong những cảnh yêu thích của 
tôi trong phim là khi ông Maverick 
xuất hiện trong thời khắc then chốt 
thành-hay-bại và quyết định cho 
các phi công thấy rằng nhiệm vụ có 

thể thực hiện thành công. Chúng ta 
thấy họ chuyển từ sợ hãi sang tự tin 
về khả năng đạt được những gì có 
thể vì họ thấy ông Maverick đã thực 
hiện thành công.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu 
thành công trong kinh doanh, đó 
là vì tôi đã đầu tư để học từ những 
bậc thầy tài ba, những huấn luyện 
viên và cố vấn, những người không 
chỉ thách thức niềm tin giới hạn 
của tôi, mà còn cho phép tôi vào hậu 
trường để nhìn thấy những điều có 
thể. Điều này sau đó tạo ra cơ hội 
giúp tôi cũng có thể làm được như 
vậy. Sau đó, tôi đã lựa chọn bắt đầu 
tự mình thực hiện. Khi quý vị thực 
hành đủ, thì cuối cùng quý vị cũng 
đạt được mục tiêu. Các phi công 
của Top Gun đã được huấn luyện 
lặp đi lặp lại để sẵn sàng cho một 
nhiệm vụ như trong phim. Quý vị 
sẽ không bao giờ đạt được các mục 
tiêu lớn hơn nếu quý vị không vượt 
qua các bài huấn luyện. Điều đó 
đòi hỏi phải vượt qua nỗi sợ hãi, 
những thời khắc can đảm, và sự 
cam kết tiếp tục tiến bước bất chấp 
những thử thách về cảm xúc mà nó 
luôn tồn tại. Hãy tiếp tục tiến lên.

3. Cúp cua một bữa,
hãy ra bãi biển
Khi cảm xúc lên đến mức cao nhất 
và cấp trên đề nghị tạm ngưng các 
công việc thường ngày, chúng ta 
thấy ông Maverick đưa cả đội đến 
những bãi biển của Coronado, chơi 
một trận bóng bầu dục để gắn kết cả 
đội cho thêm phần thân thiết hơn. 
Biện pháp này ban đầu bị cấp trên 
cho là không quan trọng, nhưng 
sau đó họ nhận ra rằng sự mất kết 
nối giữa các phi công có thể là một 
thảm họa cho nhiệm vụ được giao.

Áp lực, căng thẳng, và quá tải 
trong kinh doanh có thể gây kiệt 
sức cho những người giỏi nhất trong 
chúng ta, và mong muốn vượt qua 
chúng là điều đương nhiên. Nhưng 
nghệ thuật quản trị kinh doanh 
thành công là phải hiểu được rằng 
cơ thể và hệ thần kinh của chúng 
ta cần được thư giãn để chúng có 
thể hoạt động một cách tối ưu. Nếu 
không làm được điều này, chúng 

ta sẽ bị quá tải và sau đó cần đến 
những thứ kích thích không ổn 
định và không tốt cho sức khỏe. 
Ngoài ra, bất cứ khi nào bị mất kết 
nối với những người chung quanh, 
đôi khi một trong những cách tốt 
nhất để nạp năng lượng là làm một 
điều gì đó vui vẻ. Xem có vẻ phản 
tác dụng khi “dành thời gian nghỉ 
ngơi”, nhưng sự gắn kết trọn vẹn sẽ 
đến khi chúng ta ngắt kết nối để rồi 
kết nối lại mạnh mẽ hơn.

 
4. ‘Đừng nghĩ ngợi,
hãy cứ làm!’
Một trong những tình huống cấp 
bách buộc một trong những phi công 
phải bay ở địa hình tầm thấp để 
bắn trúng mục tiêu. Khi một thành 
viên trong đội bắt đầu cảm thấy áp 
lực, họ do dự trong việc đạt tốc độ 
cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. 
Có những thời khắc khi việc gì đó 
không đi đúng hướng, lời khuyên 
“đừng nghĩ ngợi, hãy cứ làm” 
lại đem đến thành quả cao nhất.

Khi tâm trí của chúng ta bị chi 
phối, thì chúng ta đã tiêu rồi. Chúng 
ta phải nhận biết rằng khi nỗi sợ hãi 
ập đến, nếu chúng ta suy nghĩ quá 
nhiều, phân tích quá mức, chúng ta 
có thể bỏ lỡ những cơ hội đột phá. 
Khi giảng cho các khách hàng của 
mình về các công cụ trí tuệ cảm xúc 
và thực hành hiệu quả cao, tôi luôn 
nói rằng thường có một cơ hội rất 
nhỏ để chúng ta bước qua và thường 
khi cơ hội đó đóng lại, đôi khi nó sẽ 
không quay lại. Khi chúng ta được 
kết nối với thân thể của mình (thiền 
rất tốt cho điều này), chúng ta trở 
nên trực giác hơn và có thể hành 
động đúng vào thời điểm tối ưu. Đôi 
khi điều đó có thể tạo ra sự khác biệt 
rất lớn đối với sự phát triển của một 
ai đó. Đây là lý do vì sao điều quan 
trọng là phải có ai đó giúp chúng ta 
trở lại với chính mình khi chúng 
ta đang bị rối loạn – đó phải là một 
người mà chúng ta tin tưởng.

Có rất nhiều khoảnh khắc xuất 
sắc khác trong bộ phim Top Gun: 
Maverick khiến tôi nghĩ về tinh 
thần kinh doanh, và trên đây chỉ là 
một vài gợi ý nhỏ. Ngoài ra, bộ phim 
chắc chắn đã giúp tôi kết nối lại với 
sứ mệnh của mình, truyền cảm 
hứng để giúp tôi trở thành một nhà 
lãnh đạo tốt hơn và có thể – chỉ là có 
thể – một ngày nào đó, sẽ được bay 
trên một chiếc phản lực cơ như vậy.
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Minh Trí biên dịch

4 bài học về tính lãnh đạo siêu đẳng từ
bộ phim ‘Top Gun: Maverick’

CẨM NANG SỐNG

môn nghệ thuật đã dạy về giá trị của việc 
thực hành và sự cần thiết phải kiên trì 
vượt qua thử thách như thế nào.

“Nếu việc thuần thục kỹ thuật của các 
môn nghệ thuật khác nhau là dễ dàng, 
thì sẽ chẳng có thách thức nào cả. Các 
học sinh thường trở nên chán nản và mất 
kiên nhẫn, nhưng những giáo viên giỏi 
xem đó là một phần tự nhiên của sự rèn 
luyện. Các em sẽ học được cách kiên trì 
và thích thú với những tiến bộ, và sẽ hiểu 
được rằng quá trình này quan trọng như 
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Nam diễn viên Tom Cruise tham dự sự kiện Royal Film Performance and UK Premiere (Giới thiệu và Công chiếu Phim Hoàng gia  tại Vương quốc Anh) của 
bộ phim “Top Gun: Maverick” tại Quảng trường Leicester ở London, Vương quốc Anh, hôm 19/05/2022.

Nam diễn viên Tom Cruise trong vai Đại úy Pete 
Mitchell và chiếc F-18 Super Hornet trong phim 

“Top Gun: Maverick”.

BIBA KAYEW
ICH

Ngôi nhà là nơi 
chúng ta phát 
triển tự do

“Tôi thật sự thích sở hữu một ngôi 
nhà riêng, có thú cưng và trẻ con chạy 
vòng quanh sân nhà. Tôi không thích ở 
trong một căn chung cư, trông nó có vẻ 
không giống như một tổ ấm,” một người 
phụ nữ chia sẻ với tạp chí Time. 

Thật không may, khả năng chi trả cho 
quyền sở hữu ngôi nhà đơn lập đang trở 
nên ngày càng khó khăn. Các tập đoàn 

lớn như BlackRock đang thâu tóm 
những ngôi nhà đơn lập như thế 

và biến chúng thành tài sản cho 
thuê, nhà văn Pedro Gonzalez 
giải thích trên tạp chí Chronicles 
(một tạp chí về Văn Hóa Hoa Kỳ) 
số Tháng Tám 2021.

Trong bài viết đó, ông cũng đã 
lưu ý đến một thực tế là loại nhà 

ở đa gia đình đang được thúc đẩy bởi 
những người lo ngại về biến đổi khí hậu 
và những người đang nhìn nhận Hoa 
Kỳ qua lăng kính phân biệt chủng tộc. 
Mục đích tất nhiên là vì các ngôi nhà 
đơn lập tạo ra lượng khí thải carbon lớn 
hơn và ý tưởng về gia đình căn bản – đã 
trở thành mục tiêu trực tiếp của tổ chức 
Black Lives Matter.

Việc sở hữu một ngôi nhà ngày càng 

trở nên khó khăn có vẻ như không phải 
là một sự tình cờ. Nhà triết học James 
Burnham đã viết trong quyển “Cuộc Cách 
Mạng về Quản Trị” xuất bản năm 1941 
rằng, “quyền sở hữu có nghĩa là kiểm soát; 
nếu không có kiểm soát, thì sẽ không có 
quyền sở hữu nào cả.” Như vậy, nếu giới 
tinh hoa cầm quyền có thể ngăn chặn 
những người bình thường sở hữu nhà, thì 
họ sẽ tước đoạt thêm nhiều quyền tự do 
và từ đó có thể kiểm soát cuộc sống của 
những người dân Hoa Kỳ bình thường đó.

Bản thân ông Burnham cũng sử dụng 
vấn đề sở hữu nhà để minh họa cho 
việc quyền sở hữu tài sản có thể chuyển 
thành quyền tự do như thế nào: “Nếu tôi 
sở hữu một ngôi nhà, điều đó có nghĩa 
là tối thiểu trong các trường hợp thông 
thường, tôi có thể ngăn chặn người khác 
tiến vào ngôi nhà của mình. Trong xã 
hội phát triển với nhiều thể chế chính 
trị, chính quyền (trong trường hợp này là 
cảnh sát, được hỗ trợ bởi tòa án) nếu thấy 
cần thiết sẽ thực thi quyền kiểm soát này 
của tôi đối với việc ra vào ngôi nhà. Nếu 
tôi không thể, khi tôi muốn, ngăn không 
cho người khác vào nhà; và nếu bất kỳ 
ai khác hoặc tất cả mọi người đều có 

Thật không may, 
khả năng chi trả 

cho quyền sở hữu ngôi 
nhà đơn lập đang
trở nên ngày càng 

khó khăn.

Dạy cho con trẻ cách bảo 
trì, sửa chữa, hoặc làm 
đẹp ngôi nhà của bạn sẽ 
giúp cho trẻ có được sự 
tự hào lớn hơn về việc sở 
hữu ngôi nhà của riêng 
mình trong tương lai. 

Cân bằng giữa Nghệ thuật 
và Học thuật giúp trẻ em 
phát triển tốt hơn
Tiếp theo từ trang 1
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Giáo dục các 
môn nghệ thuật 
không phải là vì 
lợi ích của nghệ 
thuật mà là vì sự 
phát triển của 
con chúng ta.



4 GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNG 5GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNGSố 42, Tháng 08/2022 Số 42, Tháng 08/2022

tiềm năng của bạn, vào giá trị vốn có của 
bạn, thì có thể chính điều này đã khiến 
bạn phạm phải sai lầm trong mối quan 
hệ với con trai bạn.

Tuy nhiên, chắc chắn hiện tại bạn 
không thể đổ lỗi cho ông, có thể ông đã 
bị cuộc đời đánh gục theo một cách nào 
đó. Cách tốt nhất hiện nay là thừa nhận 
những tổn thương vẫn chưa được chữa 
lành bên trong bạn, chấp nhận sự thật 
rằng cha của bạn có nhiều lỗi lầm, và 
hãy tha thứ cho ông. Tôi đoán rằng ông 
đã cố gắng hết sức, và hầu hết chúng ta 
đều như vậy.

Việc bạn mong muốn được hiện diện 
trong cuộc đời của con trai, bất chấp 
thời gian dài xa cách, đã nói lên tinh 
thần cao đẹp và sức mạnh bên trong con 
người bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, 
việc làm cha mẹ đòi hỏi sự mạnh mẽ, 
bởi vì khi chúng ta yêu thương và quan 
tâm quá nhiều đến con cái, thì cũng 
có thể đem đến cho bọn trẻ nhiều nỗi 
lo sợ. Vào những lúc tôi thật sự bị thử 
thách bởi chính cậu con trai của mình, 
tôi liền nghĩ đến việc tôi đã cảm thấy 
như thế nào khi cậu bé còn là một đứa 
trẻ sơ sinh – làm thế nào tôi biết rằng 
cậu bé có tiềm năng đáng kinh ngạc và 
rằng tôi sẽ làm và hy sinh rất nhiều cho 
con trai mình. Chính điều này đã cho 
tôi sức mạnh để vượt qua tất cả những 
khó khăn đang thách thức mối quan hệ 
của chúng tôi.

Tôi đề cập đến việc này bởi vì có thể 
điều đó sẽ xảy ra khi bạn gặp con trai 
mình; cậu bé có thể không phải là người 
mà bạn đã hy vọng sẽ trở thành, hoặc có 
thể cậu bé có một cái nhìn sai lệch về bạn 
(chúng ta không biết chắc người mẹ đã 
nói với cậu bé những gì) và bạn có thể 
phải chứng minh rằng bạn vẫn xứng 
đáng làm một người cha.

Nói cách khác, tôi nghĩ việc bạn tìm 
kiếm lại đứa con của mình là một thách 
thức dành cho một siêu anh hùng thực 
thụ, và do đó, bạn sẽ gặp phải những 
thử thách, có thể bị từ chối, cũng có thể 
không được tôn trọng, và cũng sẽ có 
nhiều lúc bạn nghi ngờ chính mình. Tuy 
nhiên, bản chất tự nhiên của thách thức 
chính là sự khó khăn mà.

Và đối với câu hỏi của bạn về việc 

liên hệ với cậu bé như thế nào, bạn có 
thể thuê một thám tử tư; tuy nhiên liệu 
bạn có thể đầu tiên giảm bớt căng thẳng 
trong mối quan hệ với cha mình không? 
Và mẹ của con trai bạn thì sao? Bạn có 
thể trở nên thân thiết hơn với cô ấy? Lợi 
ích của việc này là bạn sẽ bắt đầu thiết 
lập lại mối quan hệ gia đình xung quanh 
con trai – điều này có thể dẫn đến một 
mối liên hệ tự nhiên với con trai bạn, và 
quan trọng là, thông qua quá trình này 
bạn sẽ có thể đạt được sức mạnh và sự 
sáng suốt.

Tôi nghĩ rằng nếu ngẫm nghĩ kỹ, bạn 
sẽ biết cách tốt nhất mà mình nên làm.

Một đề nghị khác của tôi là bạn hãy 
nghĩ đến việc đọc sách – để đem đến 
cho bạn cách nhìn nhận, dũng cảm và 
trí tuệ. Bạn có thể lựa chọn những câu 
chuyện anh hùng như Hercules hoặc 
tiểu sử của những vĩ nhân như Ngài 
George Washington.

Bạn cũng có thể đọc và xem thêm 
những quyển sách hoặc phim của Dr. Meg 
Meeker; quyển “12 Quy Tắc của Cuộc 
Đời: Thuốc Giải cho những Hỗn Loạn” 
của Dr. Jordan Peterson, viết về một số 
quy tắc chung để giữ cho cuộc sống vững 
vàng; quyển “Điều Đó đã Không Bắt Đầu 
với Bạn” của Mark Wolynn, nói về cách 
chữa lành các tổn thương giữa các thế hệ; 
và quyển “Con Người Bằng Thép và Bằng 
Nhung” của Aubrey Andelin, một quyển 
sách hướng dẫn cổ điển về nhân cách.

Bạn cũng có thể liên hệ với Tổ Chức 
Thế Hệ Không Có Cha (Fatherless 
Generation Foundation), một tổ chức bất 
vụ lợi ở tiểu bang Georgia chuyên giúp 
đỡ những gia đình tái hợp. Họ sẽ đưa ra 
các lời khuyên và trợ giúp bạn.

Trân trọng,
June

  
Nếu bạn có câu hỏi về gia đình liên quan đến chuyên 
mục “Dear June”, hãy gửi câu hỏi đến DearJune@
EpochTimes.com hoặc Dear June, The Epoch 
Times, 5 Penn Plaza, Floor 8, New York, 10001.

June Kellum là một bà mẹ ba con đã kết hôn và 
là ký giả lâu năm của Epoch Times. Cô chuyên viết 
về chủ đề gia đình, các mối quan hệ và sức khỏe.

Hoàng Long biên dịch

June thân mến,

Tháng 11 năm nay, con trai của tôi sẽ 
bước sang tuổi 18. Trong 15 năm qua, tôi 
đã không sống cùng cháu do sự lựa chọn 
của mình. Lời cầu nguyện tha thiết nhất 
của tôi lúc này đây là được ở bên cạnh 
cháu dẫu chỉ một ngày.

Trong nhiều năm qua, tôi đã nhiều 
lần cố gắng nhưng không thể liên lạc 
được với cháu. Con trai tôi đang sống 
cùng với mẹ, và tôi thật sự băn khoăn 
liệu cô ấy có khuyến khích con trai liên 
lạc với tôi không. Tuy nhiên, cô ấy đã gửi 
các bức ảnh của con trai cho cha tôi.

Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề cuộc 
sống đằng sau tất cả những điều này. 
Tôi sống cùng với mẹ cho đến năm 6 
tuổi, sau đó thì sống cùng cha cho đến 
năm 13 tuổi. Và đến tận hôm nay, mối 
quan hệ của tôi và cha mình vô cùng 
căng thẳng.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên thuê 
một thám tử tư để tìm gặp con trai khi 
cháu bước sang tuổi 18 hay không? Tôi 

Có một sự thật là khi một đứa 
trẻ không có cha ở bên cạnh, 
cháu sẽ luôn thắc mắc mình 
có giá trị đến mức nào. (Ảnh 
minh họa)

FREEPIK.COM

VA
LU

AV
ITA

LY
  V

IA
 F

RE
EP

IK
.C

OM

PHOTO COURTESY OF CHOOSE CHERRIES

BIBA KAYEWICH

Các nhà tù của 
chúng ta chật 
kín những người 
có tâm hồn bị 
tổn thương chỉ 
bởi vì họ không 
được nghe 
câu trả lời cho 
những câu hỏi 
này từ cha mình.
Cô Meg Meeker,
tác giả và là bác sĩ
nhi khoa

DEAR JUNE
Gia đình, các mối quan hệ và sức khỏe 

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.

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ

-

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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biết rằng mình có lỗi khi đã không gần 
gũi con trai. Cô có thể giúp tôi một lời 
khuyên không?

Một người Cha bị xa lánh, 

Thân gửi người Cha bị xa lánh,

Thật cảm kích khi anh vẫn muốn là một 
phần trong cuộc đời của con trai sau 
khoảng thời gian dài như vậy. Đúng vậy, 
tôi nghĩ rằng bạn (xin được mạn phép 
xưng hô như vậy) nên làm tất cả mọi thứ 
trong khả năng của mình để tìm cách kết 
nối lại với cậu bé. Điều đó sẽ giúp thay 
đổi cuộc  sống, và thậm chí chữa lành tổn 
thương cho cả cha và con trai.

Một khi con trai bạn trở thành người 
lớn, bạn có quyền cả về mặt pháp lý lẫn đạo 
đức để thiết lập lại mối quan hệ với cháu. 
Tôi chắc chắn rằng một thám tử tư giỏi 
có thể làm việc đó, nhưng tôi tự hỏi rằng 
bạn có nên nhờ gia đình giúp đỡ không? 
Cách này sẽ giúp ích nhiều hơn cho bạn 
và con trai. Hãy để tôi giải thích thêm.

Bởi vì bạn hầu như không giao tiếp 
với con trai kể từ khi cháu chưa đầy 3 
tuổi, bạn sẽ cần phải xây dựng lại mối 
quan hệ này gần như từ số không. Hiện 
tại, việc xây dựng mối quan hệ này có 
thể dễ dàng – như xây một lâu đài cát; 
tuy nhiên cũng có thể không dễ chút 
nào – như xây một pháo đài thời Trung 
cổ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bước chuẩn bị 
là rất quan trọng bởi vì bạn không thể 
xây một pháo đài mà không có một số 
bí quyết. 

Có một sự thật là khi một đứa trẻ 
không có cha ở bên cạnh, cháu sẽ luôn 
thắc mắc mình có giá trị đến mức nào.

Cô Meg Meeker, tác giả và là bác sĩ nhi 
khoa chia sẻ rằng sâu thẳm trong trái tim 

của mỗi đứa trẻ, chúng cần cả cha và mẹ trả 
lời ba câu hỏi căn bản về bản thân mình:

1. Cha mẹ tin tưởng điều gì ở con trẻ? 
(Con có tốt không? Có thông minh 
không? Có khờ khạo không?)

2. Cha mẹ cảm thấy như thế nào về con? 
(Con có đáng yêu không? Cha mẹ có 
hổ thẹn về con không? Cha mẹ có cảm 
thấy xấu hổ vì con không?)

3. Cha mẹ hy vọng điều gì cho con? (Con 
sẽ có tương lai không?)

Các bậc cha mẹ cũng cần trả lời 
những câu hỏi này bằng cả lời nói và biểu 
hiện phù hợp.

Trong một buổi thảo luận của tổ chức 
TED, cô Meeker đã nói rằng những đứa 
trẻ không có cha trả lời những câu hỏi 
này thường sẽ sống trong sự hỗn loạn.

“Các nhà tù của chúng ta chật kín 
những người có tâm hồn bị tổn thương 
chỉ bởi vì họ không được nghe câu trả lời 
cho những câu hỏi này từ cha mình.”

Ngay cả những người thành đạt 
cũng phải chật vật nếu họ không có 
cha ở bên cạnh. Cô Meeker nói rằng cô 
từng làm việc với nhiều vận động viên 
chuyên nghiệp, dạy cho họ cách làm 
cha như thế nào. Mặc dù những vận 
động viên này đã đạt được danh tiếng và 
vinh quang trên thế giới, họ cũng phải 
vật lộn với sự hỗn loạn trong tâm hồn 
mình – bởi vì sâu thẳm trong tâm, họ 
không có được đáp án cho những câu 
hỏi này. Điều tương tự cũng xảy ra với 
giới tinh hoa trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Bạn có nhắc đến mối quan hệ khá 
căng thẳng với cha mình, vậy có lẽ sẽ 
hữu ích nếu bạn nghĩ xem ông sẽ trả lời 
bạn thế nào cho các câu hỏi trên. Có thể 
ông đã không làm tốt vai trò người cha. 
Nếu đúng là vậy, nếu ông không tin vào 

Làm thế nào để người cha kết nối với cậu 
con trai tuổi teen sau nhiều năm xa cách? 

THE DAILY MEAL

Khi chúng ta bước vào những 
ngày nắng nóng trong năm, các 
món tráng miệng trái cây đông 
lạnh là một trong những cách tốt 
nhất để hạ nhiệt nếu bạn không 
tìm thấy hồ bơi hay bãi biển gần 
nhà. Tuy nhiên, bạn không cần 
tìm đến cửa hàng kem ngon nhất 
để có được món kem yêu thích. 
Những cây cà rem được làm từ 
phô mai kem và tart cherry (loại 
anh đào khô hoặc đông lạnh, 
không phải cherry tươi) cũng mát 
lạnh và ngon tuyệt như món kem 
bạn mua ở quầy.

Thời gian chuẩn bị để làm 
món cà rem cây này không 
đến một giờ, nhưng cần 
để kem đông lạnh qua 
đêm, do đó bạn nên 
sắp xếp thời gian 
phù hợp để thực 
hiện. Bạn cũng cần 
một số dụng cụ nhà 
bếp tiện dụng, ví dụ 
như dụng cụ làm kem 
que và que kem bằng gỗ.

Nào hãy bắt tay vào làm món 
tráng miệng ngon lành này!

Dụng cụ:
• 10 khuôn làm kem que, mỗi 

khuôn có dung tích 3 ounce 
(89ml)

• 10 que kem gỗ

Nguyên liệu:
• 8 ounce  cream cheese (phô mai 

kem) để ở nhiệt độ phòng
• 1/3 cup Greek yogurt không đường 
• 1/4 cup powdered sugar (đường bột)
• 2 muỗng canh sữa
• 1/2 muỗng cà phê chiết xuất 

vanilla
• 1 hộp Cherry Pie Filling (mứt 

quả anh đào dùng làm nhân 

bánh), hiệu Montmorency (21 
ounce)

• 1 bánh biscuit graham, nghiền vụn

Cách làm:
Cho phô mai kem, Greek yogurt 
và đường vào tô của máy trộn, 
trộn đều cho tới khi hỗn hợp mịn. 
Kế tiếp thêm sữa và chiết xuất 
vanilla rồi trộn thêm 30 giây nữa. 
Nếu hỗn hợp quá đặc, bạn hãy cho 
thêm một muỗng canh sữa.

Bạn múc 2 muỗng canh hỗn 
hợp phô mai kem cho vào đáy 
mỗi khuôn kem, tiếp đến là 2 
muỗng canh mứt anh đào hiệu 
Montmorency. Và bạn lặp lại như 

vậy, cứ một lớp phô mai kem rồi 
đến lớp anh đào cho tới 

khi miệng khuôn vẫn 
còn khoảng phân nửa 
inch (khoảng nửa 
đốt ngón tay) chỗ 
trống ở mặt trên. Kế 
tiếp, ấn dụng cụ làm 

kem một cách đều 
đặn giúp trộn đều các 

nguyên liệu trong quá 
trình tạo lớp.

Sau cùng rải vụn bánh graham 
phủ lên phần trên của miệng khuôn 
và đậy nắp rồi chèn que gỗ vào mỗi 
khuôn theo hướng dẫn trên khuôn.

Để khuôn kem này ở ngăn đá tủ 
lạnh trong 8 tiếng đồng hồ hoặc qua 
đêm. Muốn lấy cây cà rem ra khỏi 
khuôn thì bạn đặt khuôn dưới vòi 
nước ấm. Và bây giờ thì chúng ta đã 
có cà rem để thưởng thức!

Công thức được đăng với sự cho phép 
của Choose Cherries.

Tác giả: Madeline Buiano
© 2020 Nhà xuất bản Tribune; 

Được phân phối bởi Tribune Content 
Agency, LLC.

Nam Anh biên dịch

Công thức làm

‘cà rem cây’
từ phô mai kem và anh đào

GIA ĐÌNH

Những que kem 
được làm từ bánh 

phô mai và anh đào 
có thể làm món tráng 

miệng ngon tuyệt, 
mát lạnh trong 

mùa hè.

Kem làm từ bánh phô mai và anh đào.
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Thưởng thức món 
lẩu thịt bò, nhiều rau 
với nước dùng đậm 
đà kèm vị ngọt  
MELISSAUCHI YAMA

Mùa lạnh ở Nhật Bản đồng 
nghĩa với cảnh mọi người 
cùng nhau quây quần quanh 
bếp lửa, hoặc quanh kotatsu 

(một kiểu bàn giữ nhiệt Nhật Bản), và 
cùng ăn các loại nabemono – là các 
món lẩu như shabu-shabu, oden, hoặc 
sukiyaki. Kết hợp nhiều nguyên liệu 
trong nước dùng sôi lăn tăn, những món 
lẩu Nhật Bản này được nấu ngay tại bàn 
để thực khách cùng nhau thưởng thức. 

Đặc biệt, Sukiyaki là món ăn chủ yếu 
bày biện trên bàn tiệc dịp Năm Mới và 
trong suốt mùa đông.

Sukiyaki truyền thống được đựng 
trong một chiếc nồi gang to giữ nhiệt tốt 
để bảo đảm các món bên trong luôn nóng 
hổi. Nước dùng gồm có sốt warishita, xì 
dầu, rượu sake và đường, và pha loãng 
với một chút kombu dashi – một loại 
nước dùng tảo bẹ có hương vị umami.

Thành phần đặc sắc nhất của món 
lẩu này là những lát thịt bò vân cẩm 
thạch được cắt mỏng như giấy, tiếp theo 
là đậu hũ nướng, mì, nấm, và những loại 
rau ngon nhất của mùa đông: rau cải cúc 
giàu dinh dưỡng và tỏi tây mỏng dài kiểu 
Nhật Bản. Chủ nhà có thể chọn chia khẩu 
phần phục vụ khi nấu, hoặc thực khách 
tự gắp những món mà họ yêu thích.

Khác với shabu-shabu, sukiyaki dùng 

SANDY LINDSEY

Cách ứng xử trong đám cưới thông 
thường được phân thành ba kiểu: tốt, 
tệ, và không biết hành xử. Vẫn còn 
một số tiệc cưới áp dụng nhiều quy 
tắc ứng xử truyền thống. May mắn 
thay, trở thành vị khách lịch thiệp lưu 
lại ấn tượng tốt cho mọi người trong 
tiệc cưới dễ dàng hơn bạn nghĩ.. 

Xác nhận việc tham dự
tiệc cưới
Chỉ có cô dâu được phép muộn giờ 
trong đám cưới. Hãy đúng giờ; tuy 
nhiên, cần đến trước khi buổi lễ bắt 
đầu một lúc. Bạn hãy gửi thư trả lời 
(RSRP: répondez s'il vous plaît) càng 
sớm càng tốt, cho dù có tham dự hay 
không. Tổ chức một đám cưới lãng 
mạn như trong truyện cổ tích có vẻ 
không tốn công sức lắm, nhưng thật 
sự đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc 
bạn xác nhận có tham dự hay không 
ảnh hưởng đến mọi thứ, từ kế hoạch 
sắp xếp chỗ ngồi đến phục vụ ăn uống 
(bạn vui lòng nhớ báo cho cô dâu biết 
nếu có hạn chế ăn kiêng nào).

Nếu thiệp mời không ghi “kèm 
thêm một người đi cùng” (plus 1), có 
lẽ là do ngân quỹ, thì trừ phi bạn là cha 
của cô dâu chi trả cho đám cưới, bạn 
không nên yêu cầu thêm khách vào 
danh sách được mời. Ngoài ra, không 
nên giả định rằng người đi kèm có thể 
là trẻ em. Nếu cô dâu báo rằng “không 
kèm trẻ em”, bạn hãy thuê người trông 
trẻ và tận hưởng một ngày vui vẻ. 
Dù bạn có làm gì, đừng bao giờ hứa 
hẹn và rồi không tham dự tiệc cưới.

Trang phục dự tiệc
Màu trắng, màu kem, và màu trắng 
ngà là những màu áo của cô dâu; và 
ngày cưới là ngày của cô ấy. Bạn có 
thể lựa chọn nhiều màu sáng khác 
nếu đó là đám cưới diễn ra vào mùa 
hè hoặc màu tối khiến bạn kém rực 
rỡ. Màu bạc, màu hồng đào, màu san 
hô hay màu xanh lam nhạt, đều thích 
hợp, nhưng đừng mặc trùng màu áo 

của phụ dâu. Bạn cũng 
nên tránh xa trang 
phục có màu vàng kim, 
ngay cả những loại có 
ánh vàng nhạt, cũng 
như trang phục có đính 
kim sa, kim loại lấp lánh, 
và họa tiết động vật vì những 
trang phục này quá nổi bật. Ngoài 
ra, bạn có thể bị bàn tán nếu mặc 
trang phục màu đen cho một sự kiện 
thân mật diễn ra vào ban ngày. 

Tất nhiên, bạn sẽ không cần 
quan tâm tất cả điều này nếu đó là 
một đám cưới phục trang theo chủ 
đề, và cô dâu đặc biệt yêu cầu bạn 
mặc bất kỳ loại trang phục nào đề 
cập trong đó.

Quay phim và chụp hình
tại lễ cưới
Tại buổi hòa nhạc, thật thiếu lịch sự 
nếu mọi người giơ điện thoại lên để 
quay phim buổi biểu diễn, và điều 
tương tự cũng không bao giờ nên 
xảy ra tại đám cưới. Cô dâu và chú rể 
đã chi trả cho nhiếp ảnh gia chuyên 
nghiệp phụ trách việc quay phim và 
chụp hình cho đám cưới. Vì thế, bạn 
hãy tránh khỏi lối đi của thợ chụp 
hình. Không có gì làm hỏng công 
việc của họ khi họ cố gắng chớp 
lấy khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ 
đường. Điều này rất quan trọng vào 
những khoảnh khắc trọng đại như 
lúc cặp đôi trao nhau nụ hôn đầu tiên 
hoặc cắt bánh cưới.

Bạn không nên đăng bất kỳ hình 
ảnh hay video nào lên mạng trực 
tuyến mà không có sự cho phép 
của cô dâu và chú rể. Bạn sẽ không 
muốn, thậm chí chỉ là vô tình, lấy 
mất quyền ưu tiên đăng hình ảnh 
của cô dâu, chú rể vào ngày trọng đại 
của họ.

Phép lịch sự khi dùng bữa
Khách thường đói bụng khi đến giờ 
tiếp tân; cô dâu và chú rể cũng vậy. 
Vì thế, bạn có thể chờ thêm một lúc 
trước khi đến chúc mừng cô dâu, chú 

rể để họ có thêm 20 phút 
nghỉ ngơi và dùng bữa. 
Thông thường, cô dâu, 
chú rể sẽ đến gặp và 
chào đón bạn sau đó.

Nếu đó là một buổi 
tiệc tự phục vụ và bạn ở 

bàn số 12, hãy kiên nhẫn. 
Nhà cung cấp dịch vụ ăn uống 

có kế hoạch để tối ưu hiệu quả phục 
vụ. Khi đến lượt bàn của mình, bạn 
đừng tán loạn như một bầy linh 
dương. Nếu bạn biết mình sẽ đói 
như thế, hãy cho một thanh bánh 
granola vào ví cầm tay hoặc túi áo 
khoác và dùng trong lúc chờ đợi 
giữa lễ cưới và buổi tiếp tân. Trong 
bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng 
đừng tỏ vẻ khó chịu vì những sự bất 
tiện nhỏ.

Những việc nên làm tại
buổi tiếp tân
Có lẽ thật lãng mạn khi khiêu vũ 
cùng người bạn đời trong “bài hát đầu 
tiên” của bạn, sau khi được truyền 
cảm hứng từ bầu không khí lãng mạn 
trong ngày, nhưng bạn đừng nên yêu 
cầu ban nhạc hoặc DJ chơi bài hát 
đó. Danh sách bài hát đã được cặp 
đôi hạnh phúc lựa chọn, vì thế hãy 
để những bản nhạc yêu thích của cô 
dâu, chú rể được vang lên.

Tương tự như vậy, diễn văn chúc 
mừng đám cưới không có trong 
chương trình có thể khiến mọi người 
lo lắng vì thường khiến họ không 
thoải mái. Nếu cặp đôi chuyển micro 
vòng quanh, thì bạn hãy nhận lấy, 
nhưng chỉ nên nói ngắn gọn.

Chúc bạn thật vui vẻ và đừng để 
cô dâu, chú rể là những người duy 
nhất trên sàn khiêu vũ; vì rốt cuộc 
thì đám cưới là một buổi tiệc.

Sandy Lindsey là cây viết từng đoạt 
giải thưởng; cô viết về các chủ đề như 
nhà cửa, làm vườn, những dự án DIY 
(tự làm), thú cưng và chèo thuyền.

Nam Anh biên dịch
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Sukiyaki là bữa 
ăn đầu tiên và 
cuối cùng được 
phục vụ trên các 
con tàu du lịch 
đến và đi từ
Nhật Bản.
Ông Akira Fujimori,
chủ nhân thế hệ thứ 
năm của Imaasa

Trở thành vị 
khách lịch thiệp

lưu lại ấn tượng tốt 
cho mọi người trong 

tiệc cưới dễ dàng 
hơn bạn nghĩ.

ẨM THỰC

Vài gợi ý để trở thành vị khách 
hoàn hảo trong tiệc cưới

trứng sống làm nước chấm. Mỗi miếng 
gắp lên nóng hổi được nhúng vào nước 
chấm; trứng ngay lập tức kết dính với 
thịt bò, quyện với vị của nước lẩu thành 
một vị mới hấp dẫn. 

Sơ lược về lịch sử
Nguồn gốc và sự phổ biến của món lẩu 
Sukiyaki gắn chặt với quá trình Tây 
phương hóa của Nhật Bản.

Trong 1,200 năm lịch sử của xứ sở mặt 
trời mọc này, ăn thịt là điều cấm kỵ – một 
phần do ảnh hưởng của các giới luật Phật 
giáo, sau khi Phật giáo du nhập từ Hàn 
Quốc vào thế kỷ thứ sáu, và một phần do 
diện tích đất đai dành cho chăn nuôi có 
hạn. Còn có một loạt sắc lệnh của Nhật 
hoàng được ban ra nhằm bảo vệ động 
vật. Thịt bò chỉ được phép dùng trong 
những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn 
như trong các buổi lễ hoặc được sử dụng 
để làm thuốc, nhưng hầu hết đều bị cấm.

Do đó, sự phổ biến của món ăn dùng 

thịt bò này phản ánh một trong những 
bước ngoặt quan trọng nhất trong văn 
hóa Nhật Bản – bao gồm cả ẩm thực.

Vào cuối thế kỷ 19, khi Nhật Bản mở 
cửa bang giao sau hai thế kỷ bế quan tỏa 
cảng, những ý tưởng Tây phương – và 
bao gồm cả ẩm thực – cũng đã du nhập 
vào đất nước này. Chính phủ Minh Trị 
bắt đầu thúc đẩy Nhật Bản theo hướng 
Tây phương hóa, bao gồm cả việc ăn thịt, 
để người dân và đất nước mạnh mẽ hơn. 

Dỡ bỏ điều cấm kỵ không phải là 
một quá trình dễ dàng.  Năm 1872, 
Nhật hoàng tuyên bố rằng Ngài đã ăn 
thịt bò vào dịp năm mới, và khuyến 
khích người dân cũng nên thử ăn thịt. 
Thịt bò ngày càng trở nên phổ biến và 
có sẵn, cuối cùng đã phát triển từ một 
món ăn dành cho giới thượng lưu trong 
dịp đặc biệt thành một phần của bữa ăn 
thường ngày.

Muốn ăn thịt bò ở Tokyo và vùng 
xung quanh Kanto vào thời điểm đó, 
bạn phải ăn một món lẩu gọi là gyunabe, 
là tiền thân của món sukiyaki bao gồm 
thịt bò và hành lá. Những thực khách 
dùng bữa trong các nhà hàng gyunabe 
được cho là những người theo phong 
cách quốc tế, có khả năng kinh doanh và 
vun đắp các mối quan hệ với các thương 
nhân trong nước và thương nhân ngoại 
quốc. Các cửa hàng và nhà hàng phục vụ 
món ăn này đã mọc lên như nấm. 

Năm 1922, một thảm họa đã làm rung 
chuyển Nhật Bản. Trận động đất lớn ở 
Kanto và các trận hỏa hoạn rộng khắp 
đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm 
nghìn người. Những người sống sót đã 
di cư khắp nơi, đến tận Kobe ở khu vực 
phía nam Kansai, trong khi những người 
dân Kansai đi về phía bắc đến Kanto để 
tái thiết. Trong quá trình này, người dân 
cả hai miền bắt đầu khám phá ra những 
điểm tương đồng và khác biệt của nhau 
– tại vùng Kansai đã ra đời một món ăn 
tương tự như gyunabe nhưng được gọi 
bằng một cái tên khác là Sukiyaki.

Sau trận động đất và hỏa hoạn, các 
nhà hàng Gyunabe ở Kanto đã đóng 
cửa, nhưng các chủ nhà hàng Sukiyaki 
ở Kansai đã chuyển đến và bắt đầu mở 
cửa. Họ mang theo đậu hũ nướng, nấm 
và các loại rau xanh khác cũng như nước 
chấm trứng sống của họ. Tên "sukiyaki" 
đã đứng vững từ đó.

Thăm nhà hàng Sukiyaki 5 thế hệ 
tại thủ đô Tokyo
Trong món sukiyaki kiểu Kansai, thịt bò 
có lẫn mỡ được xào sơ trong nồi trước 

Món lẩu Sukiyaki tiện lợi theo 
phong cách Nhật Bản

khi thêm nước sốt warishita, trong khi 
món sukiyaki kiểu Kanto, thịt được 
cho vào nồi đã có sẵn nước sốt đun nhỏ 
lửa thơm phức.

“Dù dùng cách nào thì hương vị 
cũng giống nhau,” ông Akira Fujimori, 
chủ nhân thế hệ thứ năm của Imaasa, 
một nhà hàng sukiyaki truyền thống 
135 năm tuổi ở Shimbashi, Tokyo, cho 
biết. Khi tôi đến thăm nhà hàng với 
một người bạn, người phiên dịch của 
tôi, ông Fujimori đã nồng hậu tiếp đón 
chúng tôi. Trông ông thật lịch lãm với 
chiếc đồng hồ bỏ túi giấu dưới lớp áo 
vest ba mảnh và bộ ria mép Âu Châu. 
Chúng tôi đã thưởng thức một bữa ăn 
mang đậm tính lịch sử.

Theo Ông Fujimori, khi đầu máy 
hơi nước được chế tạo để chở hành 
khách từ cảng Yokohama đến Tokyo, 
nhà hàng này chính là điểm dừng chân 
thường xuyên của họ.

“Sukiyaki là bữa ăn đầu tiên và cuối 
cùng được phục vụ trên các con tàu du 
lịch đến và đi từ Nhật Bản,” ông chia 
sẻ. Điều đó đã giải thích vì sao tôi liên 
tục tìm thấy món ăn này trong các tài 
liệu lịch sử – được in trong sách dạy 
nấu ăn truyền thống và trong thực đơn 
trên tàu vào những năm 1930. Một tác 
giả của sách dạy nấu ăn gọi sukiyaki là 
“món ăn của tình bạn.” 

Ông Fujimori đã cho chúng tôi xem 
những chiếc nồi sukiyaki bằng gang 
được trưng bày giống như viện bảo 
tàng của nhà hàng. Mỗi chiếc đều có 
thể đại diện cho một thời kỳ lịch sử 
của Tokyo. Chiếc nồi sắt đầu tiên có 
từ năm 1880; nồi thép không gỉ xuất 
hiện khi sắt bị hiếm hoi trong Đệ nhị 
thế chiến. Sau những biến cố thăng 
trầm của lịch sử, nhà hàng này vẫn 
trụ vững và phát triển công việc kinh 
doanh đến ngày nay.  

Ông Fujimori đã chia sẻ công thức 
gia truyền qua 5 thế hệ gia tộc của 
ông như sau. Đầu tiên là một loại sốt 
warishita được làm bằng rượu sake, 
đường và nước tương với các tỉ lệ bằng 
nhau. Một hũ nhỏ tảo bẹ dashi riêng 
biệt được đặt bên cạnh để pha loãng 
nước lẩu khi nước lẩu đặc lại, thêm chút 
vị ngon umami và gia giảm độ ngọt.

Sau đó là một màn trình diễn của 
những loại nguyên liệu tươi ngon 
theo mùa một cách tinh tế. Nhà hàng 
Imaasa sử dụng thịt bò Matsuzaka A5 
được cắt thành lát mỏng như giấy và 
được những người phục vụ chuyên 
nghiệp gọi là nakai đặt vào nồi. “Không 
có gì hảo hạng hơn thịt bò Matsuzaka. 
Có thể nói rằng, dù bạn ăn bao nhiêu 
đi nữa, bạn vẫn cảm thấy nhẹ nhàng 
và khỏe mạnh, dầu mỡ không quá 
nhiều đến mức có thể khiến bạn béo 
phì hoặc bị bệnh,” ông nói.

Đúng là như vậy – ngay cả sau bữa 
tối đầy đủ các món, gồm một đĩa lớn 
sukiyaki đậm đà hương vị, tôi và khách 
của tôi vẫn cảm thấy thoải mái mà 
không bị nặng bụng. 

Bên ngoài, những chiếc lá bạch 
quả vàng rực trên nền trời Tokyo xanh 
ngắt. Tôi hình dung mình là một trong 
những thực khách hơn 130 năm trước, 
vừa dùng xong bữa trưa sukiyaki để 
tiếp thêm năng lượng trước giá lạnh 
mùa đông và sẵn sàng cho cho  chuyến 
hải trình mới.

 
Thanh Ân biên dịch

Mọi người quây quần vừa ăn lẩu 
Sukiyaki, đang sôi lăn tăn ở giữa bàn, 

vừa trò chuyện ấm cúng.

(Trái) Ông Akira Fujimori là chủ nhân thế hệ thứ năm của Imaasa, một nhà hàng sukiyaki truyền 
thống 135 năm tuổi ở Shimbashi, Tokyo; (Phải) Một bức ảnh chụp nhà hàng Imaasa năm 1904.

1. Lẩu Sukiyaki 
tại nhà hàng 
Imaasa với nước 
sốt warishita, một 
hỗn hợp ngọt và 
mặn của shoyu, 
rượu sake và 
đường.

2. Đĩa thịt bò vân 
cẩm thạch, rau 
cải cúc, mì, nấm 
và đậu phụ đã sẵn 
sàng.

3. Các nakai lành 
nghề, những người 
phục vụ chuyên 
nghiệp, đặt các 
nguyên liệu vào 
nước sốt sôi sùng 
sục để nấu.

ATSUSHI HIRAO/SHUTTERSTOCK

MELISSA UCHIYAMA MELISSA UCHIYAMA

MELISSA UCHIYAMAMELISSA UCHIYAMAMELISSA UCHIYAMA

1 2 3 

Mạng Internet TV

Điện thoại Bảo vệ

GIA 
ĐÌNH

KINH 
DOANH+

HOME BUSINESS

Chúng tôi cung cấ�p cho 
bạn các dịch vụ giấ đì�nh và 
doấnh nghiệp chấ� t lượng 
cấo nhấ� t, hãy đăng ký ngấy 
bây giờ và hỏi ve�  chi tie� t cài 
đặt mie�n phì�, và tận hưởng 
quye�n sử dụng Hot Spot.

Đường dây nóng: 
281–241–7488

100MBPS

$3499

Internet to� c độ cấo

/MO.

Hợp đo� ng 12 tháng

KHUYẾN MẠI

L.A. BẢO HIỂM
9191 Bolsa Ave, #212, Westminster, CA 92683

(Trong khu chợ Á�  Đông, đo� i diện Phước Lộc Thọ)

1. BÁ� O HIỂ� M XE
2. BÁ� O HIỂ� M NHÀ
3. BÁ� O HIỂ� M NHÂN THỌ
4. BÁ� O HIỂ� M SỨC KHỎE
5. CÁ� C LOẠI BOND

GIÁ BẢO HIỂM TIÊU CHUẨN
(Á) Cho người làm chủ xe (Nam và Nữ)

• 1 chie�u: $295/năm
• 1 chie�u rưỡi: $390/năm

(B) Cho người không làm chủ xe
• Nam trên 25 tuo� i: $290/năm
• Nam dưới 25 tuo� i: $350/năm

Xin gọi: 
JULIE TRƯƠNG

(Insurance Broker)

(714) 373–2437

Giờ làm việc: (6 ngày trong tuần)
Từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều
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vì vậy có rất nhiều tai nạn đã xảy ra. 
Làng Lauterbrunnen có bản đồ ghi 
ký hiệu các lá cờ màu đỏ để hiển thị 
những vùng núi đã có người bị thương 
và các lá cờ màu đen để hiển thị các vị 
trí đã có người tử vong.” Chỉ vào vách 
núi đá cao chót vót của ngọn núi trên 
thung lũng ngay phía trước chúng tôi, 
anh nói: “Đỉnh Eiger là tòa núi đen 
tuyền kia.”

Khi tôi đang nhìn theo chiếc phi 
cơ trực thăng trông giống một chú ong 
bắp cày, Olle đã trả lời trước khi tôi kịp 
hỏi, “Đó là những chuyến bay ngắm 
cảnh phổ biến nhất ở đây. Mặc dù là 
chuyến bay cho du khách ngắm cảnh 
nhưng cũng dùng để giải cứu ở vùng 
núi này. Trong khi họ chở du khách đi 
tham quan vòng quanh, họ cũng đồng 
thời thực tập các nhiệm vụ giải cứu 
khẩn cấp.”

“Thật sự có những người leo núi 
tử vong mà vẫn còn treo lơ lửng trên 
các sợi dây thừng ở đỉnh núi Eiger hay 
không?” Tôi hỏi.

“Chính xác,” Olle nói. “Thật buồn. 
Các thi thể đó cuối cùng cũng được tìm 
thấy. Họ trông giống hệt như lúc còn 
sống, chỉ có điều là bộ râu nhạt màu 
hơn. Nhìn vào bộ râu, bạn có thể biết là 
họ đã sống được bao lâu. Gia đình cần 
phải nhận dạng họ.”

Thời tiết ở đây có thể thay đổi bất 
cứ lúc nào. Chỉ mới tháng trước, một 
cơn bão kéo đến rất nhanh. Trong 
vòng vài phút, năm người đã thiệt 
mạng, trong đó có ba người đang leo 
lên đỉnh Eiger, một người trên đỉnh 
Mönch, một người đang ở trên không 
trung – đang chơi dù lượn.

Tôi kể cho Olle về một trải nghiệm 
buồn thời sinh viên của tôi. Chúng tôi 
đi bộ đường dài từ ký túc xá lên đỉnh 
núi Schilthorn với một chiếc túi bằng 
nhựa, sau đó ngồi trên chiếc túi và 
trượt xuống dòng sông băng – đúng 
là một thú vui điên rồ. Là một hướng 
dẫn viên trẻ tuổi liều lĩnh, tôi dẫn cả 
nhóm của mình lao xuống núi theo 
cách thức như thế.

Vào một ngày kia, thời điểm đó là 
lúc cuối mùa, khi đang trượt băng trên 
một khu vực nhỏ hơn một khu trượt 
băng thông thường, tôi bắt đầu mất 
kiểm soát và va mạnh thẳng  về phía 
mép đá. Tôi không biết mình nên làm 
gì, nhưng đồng thời tôi cũng ý thức 
được rằng mình cần phải làm điều 
gì đó để có thể dừng lại. Sau một lúc 
suy xét các lựa chọn, tôi đã cào mạnh 
bàn tay mình vào trong núi đá băng để 
phanh lại. Trong chỉ khoảng vài giây, 
cả bàn tay tôi như bị thiêu đốt, và tôi 
cuối cùng đã dừng lại được cùng với 
đôi bàn tay thâm đen, bỏng rát, phồng 
rộp, và cái mông thì tứa máu.

Cả nhóm bạn tung hô tôi như một 

anh hùng. Tuy nhiên, trong phòng 
khám bác sĩ ở làng Mürren, tôi bị 
mắng là một kẻ khờ dại, một cậu nhóc 
bị trừng phạt vì tất cả những du khách 
bất cẩn coi thường sức mạnh của ngọn 
núi. Vị bác sĩ thậm chí không bận tâm 
đến việc vệ sinh bàn tay cho tôi. Ông 
vừa giáo huấn, vừa xịt thứ gì đó lên 
vết thương, và băng bó lại cho tôi. Tôi 
đi về sau khi hiểu được rằng những 
mảnh đất nhỏ của đỉnh Schilthorn 
đã khảm sâu vào bàn tay tôi và chỉ có 
thể chảy ra cùng với mủ sau một đợt 
nhiễm trùng.

Olle gật đầu, đồng ý với quan điểm 
của vị bác sĩ, cậu ấy nói, “Đó là điều 
thường xuyên xảy ra.”

Cậu ấy kể cho tôi nghe rằng thậm 
chí những con bò cũng trở thành nạn 
nhân của các ngọn núi, khi chúng 
thỉnh thoảng lang thang trên các vách 
núi. Các nông dân miền núi dự trù họ 
sẽ mất một số bò trong các “tai nạn khi 
đi bộ đường dài”. Ngày nay, các chú 
bò có trọng lượng nặng gấp đôi so với 
hàng trăm năm trước đây nhưng cũng 
chẳng bớt khờ khạo hơn. Nếu một con 
bị rơi xuống trong khi đang tìm cỏ 
non để ăn, thì những con khác cũng 
sẽ đi theo. Những người nông dân đã 
kể cho con cái họ nghe chuyện rằng 
ở dãy núi Alps cao vút ngay trên làng 
Gimmelwald, khi mà hàng tá con bò 
như đóng phim mạo hiểm lao xuống 
vách núi và chết như chuột. Trực thăng 
đã thu hồi xác của những con bò này, 
đưa chúng ra ngoài. Quả thật rất lãng 
phí bởi vì để có thể dùng làm thức ăn 
cho con người, thịt cần phải được rút 
hết máu ngay lập tức. Do vậy, loại thịt 
này chỉ thích hợp cho những chú chó.

Về căn bản, Thụy Sĩ hấp dẫn tôi 
vì những đỉnh núi phủ tuyết trắng và 
những chiếc thang máy ly kỳ – khiến 
việc chinh phục các đỉnh núi chỉ còn là 
vấn đề mua vé. Tuy nhiên, điều khiến 
tôi muốn quay trở lại là cách nơi đây giữ 
gìn truyền thống và tôn vinh văn hóa. 
Đây là một vùng đất mà thiên nhiên 
vừa hoang sơ vừa có thể dễ dàng tiếp 
cận, và cũng là nơi mà văn hóa truyền 
thống tồn tại một cách vững chắc nhất 
ở từng góc núi xa xôi nhất.

Tác giả Rick Steves (www.ricksteves.
com) viết sách hướng dẫn du lịch ở Âu 
Châu, dẫn chương trình về du lịch trên 
các kênh truyền hình và phát thanh phổ 
biến, đồng thời cũng tổ chức các chuyến 
du lịch ở Âu Châu. Bài viết này  được 
chuyển thể từ quyển sách của ông – Vì 
Tình Yêu Với Âu Châu. Bạn có thể liên 
hệ với ông tại rick@ricksteves.com.

©2022 Rick Steves. Được phân phối 
bởi Tribune Content Agency, LLC.

Hoàng Long biên dịch

TRIBUNE NEWS SERVICE

Tại một ngôi làng trên dãy núi 
Alps của đất nước Thụy Sĩ, 
người dân gắn bó với thiên 
nhiên, với lịch sử của thung 

lũng nơi họ sinh sống, và những câu 
chuyện truyền thuyết dân gian nơi ấy 
càng làm cho lịch sử thêm phần thi vị. 

Tôi đã có chuyến đi bộ đường dài 
cùng với một người dân bản địa có 
kiến thức sâu sắc về văn hóa và phong 
cảnh của vùng núi cao này. Tôi đã 
dành cả một ngày cùng với người bạn 
của mình là anh Olle, hiện là giáo 
viên, để khám phá phong cảnh vùng 
núi Alps xung quanh ngôi nhà của 
anh ở làng Gimmelwald. Trước khi 
chúng tôi có thể đi xa hơn, tôi nhận ra 
chân mình đã phồng rộp lên.

Mở chiếc ba lô của mình ngay 
trên tảng đá, Olle bảo tôi tháo giày và 
vớ ra. Trong khi lẩm bẩm rằng cậu 
không thể tin được làm sao du khách 
có thể leo lên những ngọn núi này 
mà không sử dụng giày chuyên dụng, 
Olle đã đệm thêm một lớp vải da lộn 
xung quanh các ngón chân mềm 
của tôi. Trong khi Olle làm vậy, tôi 
tựa lưng vào một đụn cỏ gồ ghề mọc 
xuyên qua những lớp đá phiến đầy sỏi.

Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo 
đường mòn trên sườn núi. Cứ vài 
bước chân là tôi phải dừng lại để 
tận hưởng quang cảnh tuyệt vời của 
đỉnh Schilthorn bên phía tay trái và 
đỉnh Jungfrau ở bên phía tay phải. 
Olle giảng giải, “Người dân chúng 
tôi trân trọng thiên nhiên hơn những 
du khách. Khi có cảnh báo về tuyết 
lở, chúng tôi sẽ tháo ngay các cabin 
ở cáp treo xuống, nhưng nhiều du 
khách vẫn cứ tiếp tục trượt tuyết; 

Ngôi làng Gimmelwald được xây dựng trên một khu vực tuyết lở, nơi đặc biệt tĩnh lặng ở vùng núi Alps.

Cảnh đẹp của một hồ nước trong vùng núi Alps Thụy Sĩ. Những chú bò trên vùng núi cao.

DU LỊCH

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

Đây là một vùng đất mà thiên 
nhiên vừa hoang sơ vừa có 
thể dễ dàng tiếp cận.

Vùng núi cao 
Thụy Sĩ

DOMINIC ARIZONA BONUCCELLI, RICK STEVES’ EUROPE
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Thẻ GoHenry
Thẻ GoHenry đi kèm với một ứng 
dụng cho cả cha mẹ và trẻ em, vì vậy 
gia đình có thể cùng nhau tìm hiểu về 
tài chính. Sử dụng ứng dụng, trẻ em 
học trên ứng dụng thông qua các câu 
đố và video. Chúng sẽ học khi thực 
hiện các Tiêu chuẩn Quốc gia về Giáo 

dục Tài chính Cá nhân K-12 .
Thẻ debit thông qua 

MasterCard cũng được cung 
cấp.

Ứng dụng đồng hành của 
cha mẹ cho phép họ theo dõi 
tiến độ, đặt mục tiêu, và nhận 

thông báo thời gian thực về 
chi tiêu của con họ.
GoHenry cho phép quý vị 

chuyển tiền tự động cho các công việc 
nhà và tiền tiêu vặt, quyết định số tiền 
và nơi con quý vị có thể tiêu tiền và đặt 
mục tiêu tiết kiệm. Ứng dụng cũng chặn 
các danh mục chi tiêu không an toàn.

GoHenry cung cấp bản dùng thử 
miễn phí 30 ngày. Sau đó, nếu quý vị 
tiếp tục, lệ phí là 3.99 USD mỗi tháng.

Giáo dục tài chính bắt buộc
Bí quyết tài chính ngay từ khi còn nhỏ 
giúp những người trẻ tuổi định hướng 
cuộc sống hiệu quả hơn. Không nợ 
nần và xây dựng nền tài chính vững 
chắc là những sản phẩm phụ của kiến   
thức này.

Thẻ debit, được phụ huynh giám sát, 
có thể đi một chặng đường dài trong 
việc giảng dạy trách nhiệm tài chính.

Bản quyền của The Epoch Times © 
2022. Các quan điểm là của các tác 
giả. Những thông tin này chỉ nhằm 
mục đích cung cấp thông tin chung và 
không nên được hiểu hoặc hiểu như một 
khuyến nghị hoặc một lời mời chào. The 
Epoch Times không đưa ra lời khuyên 
về đầu tư, thuế, pháp lý, lập kế hoạch tài 
chính, lập kế hoạch bất động sản hoặc 
bất kỳ lời khuyên tài chính cá nhân 
nào khác. The Epoch Times không chịu 
trách nhiệm về tính chính xác hoặc kịp 
thời của thông tin được cung cấp.
 
Nhật Thăng biên dịch

ANNE JOHNSON 

Ai cũng muốn những điều 
tốt đẹp nhất cho con mình. 
Dạy chúng tôn trọng, yêu 
thương, trách nhiệm, và 

giáo dục chúng một cách tổng thể là 
những ưu tiên của cha mẹ và ông bà. 
Nhưng một khía cạnh của giáo dục trẻ 
em thường bị bỏ qua, và nó có thể gây 
ra sự tàn phá khi chúng là người lớn. 
Tìm hiểu về tài chính nên là một phần 
của những hiểu biết sơ đẳng của con 
quý vị khi chúng lớn lên.

Hiểu biết về tài chính ảnh 
hưởng đến tương lai của trẻ em
Giống như trẻ em sinh ra không biết 
đọc, chúng sinh ra không biết những 
điều căn bản về tài chính. Thật khó để 
mong đợi trách nhiệm tài chính nếu 
một đứa trẻ không hiểu làm thế nào và 
tại sao tài chính là cần thiết.

Sinh viên đại học nhận được thẻ tín 
dụng đầu tiên của họ có thể không hiểu 
lãi suất ảnh hưởng đến họ như thế nào. 
Họ tiếp tục mua hàng và thanh toán 
mức tối thiểu cho đến khi sớm mắc nợ. 
Khi số nợ quá lớn, họ có thể không trả 
nổi khoản thanh toán tối thiểu đó. Họ 
có thể nhận được điểm “A” trong môn 
học  giải tích, nhưng giờ họ đã nhận 
được điểm “F” trong tài chính cá nhân.

Thiếu kiến   thức về tài chính có thể 
làm hỏng điểm tín dụng của một người 
trẻ trước tuổi hai mươi. Vào thời điểm 
những người trẻ ở độ tuổi ba mươi, họ 
có thể đã học được cách kiểm soát tài 
chính của mình, nhưng họ phải chạy 
rút để bắt kịp. Do đó, thay vì mua nhà 
mới, họ đang tìm kiếm căn chung cư.

Nếu trẻ em có kiến   thức về tài chính 
từ sớm, khi trưởng thành, chúng có 
nhiều khả năng mua căn nhà đó, tránh 
khỏi những khoản nợ quay vòng khó 
thoát ra, và tiết kiệm để nghỉ hưu. Hiểu 
biết về tài chính giúp tạo ra các cộng 
đồng ổn định.

Khi nào nên bắt đầu giáo dục
tài chính
Khi con cái bắt đầu đòi tiền, đó là lúc 
thảo luận về các khái niệm tài chính. 
Cho con quý vị 1 đô la hoặc hơn mỗi 
khi chúng hỏi xin sẽ tạo cơ sở cho sự 
cảm nhận về quyền lợi. Ngay cả khi ba 
tuổi, một số trẻ nhỏ sẽ đòi tiền, thứ có 
vẻ kỳ diệu đối với tâm trí trẻ thơ, ngay 
cả khi là đồng 25 xu.

Sự tôn trọng và hiểu biết về tiền bạc 
cần được dạy cho trẻ con từ sớm. Khi 
lên bảy tuổi, trẻ em nên có khái niệm 
về tài chính.

Tôn trọng tiền bạc bắt đầu bằng việc 
để con quý vị kiếm được 25 xu hoặc 1 
đô la đó. Tuy nhiên, nó vượt xa hơn thế. 
Lập ngân sách, bao gồm cả tiết kiệm, 
cũng cần được giải thích và thực hành.

Đó không phải là phép thuật
Quý vị đến máy ATM và rút tiền bằng 
thẻ debit. Một bữa ăn tối ở ngoài cũng 
được thanh toán bằng thẻ. Đối với một 
đứa trẻ, đây giống như một nguồn cung 
cấp tiền không bao giờ cạn. Trẻ em 
không hiểu rằng cái thẻ tượng trưng 
cho sự chăm chỉ. Chúng có thể không 
hiểu rằng cái thẻ này bị giới hạn với số 
tiền được rót vào đó.

Lợi ích của thẻ debit dành 
cho trẻ em
Thẻ debit dành cho trẻ em, do nhiều tổ 
chức tài chính cung cấp, có chức năng 
giống như thẻ debit trả trước (prepaid 
card). Nhiều thẻ có chọn lựa để cho trẻ 
em chi tiêu trong khi vẫn cho phép cha 
mẹ giám sát.

Lợi ích rõ ràng của thẻ debit là nó 
dạy trẻ con cách và lý do sử dụng thẻ. 
Là cha mẹ, quý vị có thể rót tiền vào 
thẻ debit, nhưng hãy bảo đảm rằng 
số tiền này không miễn phí. Liên kết 
số tiền trên thẻ debit của con quý vị 
với những công việc đã hoàn thành. 
Nếu bạn cho con bạn một khoản 
tiền xài vặt [hàng tuần], khoản này 
cũng có thể được đưa vào thẻ debit.

Hầu hết các thẻ debit của trẻ em 
đều có chức năng thông báo cho phụ 
huynh. Điều này cho phép cha mẹ 
giám sát cách trẻ tiêu tiền và tiêu ở đâu.

Hầu hết các thẻ có thể được liên 
kết với một trương mục tiết kiệm. 
Điều này có thể dạy đứa trẻ về lãi 
suất. Tiền lời trả cho khoản tiết kiệm 
dạy đứa trẻ rằng chúng thực sự có thể 
kiếm được tiền nếu không tiêu tiền.

Quan trọng nhất, có một số tiền hạn 
chế với thẻ debit của con cái. Một khi 
đứa trẻ đã sử dụng hết tiền có trong thẻ 
đó, nó sẽ không xuất hiện lại một cách 
kỳ diệu. Chúng phải đợi cho đến khi 
quý vị nạp thêm… nếu quý vị nạp thêm.

Có một số công ty thẻ debit dành cho 
trẻ em, và mỗi công ty đều có ưu điểm 
riêng. Quý vị chọn cái nào tùy thuộc 
vào quý vị và nhu cầu của con quý vị.

Thẻ Greenlight
Một trong những thẻ debit dành cho 
trẻ em phổ biến là Greenlight (Đèn 
xanh). Quý vị sẽ có thể gửi tiền ngay 
lập tức vào thẻ của con quý vị. Quý vị 
có thể liên kết tiền rót vào với những 
công việc nhà cần phải làm, hoặc một 
khoản tiền tiêu vặt.

Thông báo thời gian thực sẽ cho 
quý vị biết bất cứ lúc nào thẻ được 
sử dụng hoặc bị từ chối. Quý vị 
cũng sẽ có thể đặt giới hạn rút 
tiền ATM.

Một trong những tính 
năng của công cụ giảng dạy 
bằng Greenlight là theo dõi 
số tiền còn lại; quý vị và con 
quý vị sẽ có thể xem dữ liệu quá 
khứ trên các tài khoản. Đây là cơ 
hội để thảo luận về tiết kiệm và chi 
tiêu. Đây cũng là cơ hội để thảo luận về 
việc lập ngân sách. Ngoài ra, thẻ đi kèm 
với một ứng dụng giáo dục sẽ giúp dạy 
con quý vị về tài chính.

Thẻ debit Greenlight có 3 cấp độ. 
Thẻ Greenlight căn bản có tất cả mọi 
thứ đã thảo luận ở trên; thêm vào đó, 
nó cho phép con quý vị kiếm được 1% 
từ khoản tiết kiệm. Lệ phí là 4.99 USD 
hàng tháng, cho tối đa 5 trẻ em.

Cấp độ tiếp theo là thẻ Greenlight + 
Invest. Thẻ này có tất cả mọi thứ được 
đề cập, nhưng cũng đi kèm với một nền 
tảng đầu tư cho trẻ em. Nó đem lại cho 
trẻ em và phụ huynh cơ hội tìm hiểu về 
đầu tư và để trẻ em chủ động đầu tư. Lệ 
phí cho thẻ này là 7.98 USD mỗi tháng, 
cho tối đa 5 trẻ em.

Và cuối cùng, thẻ Greenlight Max 
có mọi thứ đã đề cập ở trên, cộng với 
giải thưởng tiết kiệm 2% và hoàn tiền 
1% khi mua hàng. Nó cũng đi kèm với 
tính năng bảo vệ chống trộm danh tính 
và bảo vệ điện thoại di động. Ngoài ra, 
phụ huynh sẽ có nhận được dịch vụ hỗ 
trợ khách hàng ưu tiên. Loại này có giá 
9.98 USD mỗi tháng, cho tối đa 5 trẻ 
em. Không có độ tuổi tối thiểu cho thẻ.

Thẻ BusyKid 
Thẻ BusyKid (Trẻ bận bịu) có một 
ứng dụng dựa trên việc vặt làm trong 
nhà. Ứng dụng này bao gồm một 
biểu đồ công việc nhà, với các công 
việc nhà và tiền tiêu vặt theo độ tuổi 
được thiết lập sẵn. Cha mẹ cũng có 
thể điều chỉnh cài đặt này. Quý vị 
đặt việc nhà theo độ tuổi, giao việc 
nhà, và con quý vị đánh dấu khi hoàn 
thành. Ngoài ra còn có cơ hội thưởng 
nếu con quý vị làm được điều gì đó 
tuyệt vời, chẳng hạn như nhiều điểm 
“A” trên học bạ.

Với thẻ debit trả trước Visa® của 
BusyKid, cha mẹ sẽ thấy được bất kỳ 
giao dịch nào mà con họ thực hiện: 
bất kỳ khoản tiền nào mà trẻ muốn 
chuyển để lấy tiền mặt, chi tiêu, hoặc 
thậm chí là quyên góp.

BusyKid cung cấp một bản kế toán 
chi tiết về tất cả các công việc nhà, các 
khoản thanh toán, và giao dịch để quý 
vị có thể thảo luận với con mình.

Thẻ Chi tiêu cho phép đứa nhỏ có 
một số sự độc lập về tài chính được 
giám sát, và mở ra một cuộc đối thoại 
về trách nhiệm tài chính.

Thẻ Chip EMV cung cấp bảo mật 
cho thẻ. Thẻ được hỗ trợ bởi chính sách 
0% trách nhiệm pháp lý nếu thẻ bị tấn 
công hoặc đánh cắp.

Ứng dụng và thẻ BusyKid có lệ phí 
3.99 USD một tháng, cho tối đa 5 trẻ 
em, với khoản tiết kiệm 20% nếu quý vị 
mua gói dịch vụ một năm.

ROMAN SAMBORSKYI/ SHUTTERSTOCK

Dạy trẻ chi tiêu có trách nhiệm nên bắt đầu từ khi còn nhỏ.

GIÁO DỤC TÀI CHÍNH

Thẻ debit dành cho trẻ em
Một cách giúp con hiểu về tài chính

Thiếu kiến   thức 
về tài chính có thể 
làm hỏng điểm tín 

dụng của một người 
trẻ trước tuổi

hai mươi.

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



Chúng tôi
đưa những tin tức

quan trọng, trung thực
và truyền thống

Bạn muốn chia sẻ báo với 
người thân, bạn bè? 
Epoch Times sẽ giúp 
chuyển tận nhà mỗi tuần.

10962 Main Street, Suite 101, El Monte, CA 91731-2922
Tel: (626) 618-6168 / (714) 356-8899 

www.EpochTimesViet.com


