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Mừng Năm mới Quý Tỵ 

NGUYÊN TẮC CỦA SỰ TRỐNG RỖNG 
Đầu đề hơi khó hiểu đối với hiền mẫu, nhưng đưa một hình ảnh, 
sẽ dễ hiểu ngay. Cái bát, cái ly, có ích là nhờ cái gì ? Phải 
chăng là vì nó làm bằng vàng, bằng bạc, bằng thủy tinh… 
Không. Nó có ích vì cái trống rỗng của nó. Chính cái khoảng 
không, làm cho nó có ích. Giả như cái bát, cái ly đặc ruột, làm 
sao đựng nước, đựng cơm. Năm mới, hãy bỏ cái cũ, mới nhận 
được cái mới. 

  

Cố giữ thì sẽ không thể cho đi.  
Cất mãi cái cũ thì không còn dịp để nhận thêm điều mới... 
Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật vô ích,  
bởi bạn nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có thể cần đến chúng ! 
Bạn có thói quen cất kỹ tiền bạc và không tiêu xài đến nó,  
bởi vì bạn nghĩ biết đâu, sẽ phải thiếu thốn trong tương lai ?  
Bạn có thói quen để dành những quần áo, những đôi giày,  
những món đồ vặt vãnh mà bạn đã chẳng còn sử dụng từ lâu rồi ?  
Và trong tâm hồn bạn,  
bạn có thói quen lưu giữ những lời trách mắng,  
những nỗi giận hờn, những nỗi buồn bã, những nỗi tủi thân, 
những nỗi sợ hãi và cả nhiều thứ vô duyên khác nữa !  
Bạn ơi, đừng làm như thế nhé !  
Bạn đang đi ngược lại với sự giàu sang rồi đấy ! 
Bạn cần phải dọn chỗ, cần dành một khoảng trống  
để cho phép những sự việc mới mẻ sẽ ùa đến,  
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những điều mới mẻ sẽ còn có cơ may  
tràn vào trong đời bạn nữa chứ !  
Bạn cần phải vứt bỏ những thứ vô ích  
đang hiện diện trong bạn và nơi cuộc sống của bạn  
để sự giàu sang còn có thể tìm đến nữa chứ !  
Sức mạnh của sự trống rỗng là một sức mạnh  
sẽ thu hút và lôi kéo tất cả mọi thứ bạn mong ước.  
Chừng nào bạn còn níu giữ những món đồ,  
ấp ủ những tình cảm quá xưa cũ và vô ích,  
khi đó bạn sẽ chẳng có chỗ cho những cơ may.  
Ngay như của cải tiền bạc  
mà còn cần phải được lưu chuyển nữa là...  
Hãy giốc sạch những ngăn kéo, dọn trống mấy cái tủ đứng,  
Hãy cho đi những gì bạn không còn sử dụng nữa…  
Thái độ cất giữ một đống những thứ vô ích  
đang trói buộc đời bạn ở trần gian này đấy. 
Không phải những vật dụng mà bạn cất giữ  
làm cuộc đời bạn đình trệ…  
nhưng chính là thái độ bạn đã bo bo thu vén nhặt nhạnh…  
Khi chúng ta cất giữ,  
chúng ta dự liệu tới lúc mình có thể bị túng thiếu… 
Chúng ta cứ nghĩ biết đâu nay mai mình sẽ cần đến những thứ ấy,  
khi đó mình sẽ lôi chúng ra mà dùng thì tiện lợi biết mấy ! ? ! 
Và như thế, bạn đã nạp vào đầu óc mình,  
vào cuộc đời mình hai thông điệp: 
Một là bạn không còn tin tưởng vào tương lai.  
Hai là bạn cho rằng những điều mới mẻ và hay ho nhất  
sẽ chẳng dành cho mình được chút gì đâu… 
Chính vì lẽ đó, bạn tự an ủi  
bằng cách cất giữ những thứ cũ kỹ vô ích.  
Bạn hãy loại bỏ đi những thứ đã phai màu và mất độ bóng… 
Hãy để cho những gì là mới mẻ bước vào nhà bạn,  
ùa vào tâm hồn bạn…             

Ephata biên tập lại từ Internet 
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LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT CÔ DÂU 

Khi viết Sổ Rửa Tội khoảng năm 2000, 
một thầy xứ đã gặp lời nguyện viết 
trên một mảnh giấy rớt ra từ một trong 
số hơn 40 quyển sổ gia đình Công 
Giáo. Nội dung như sau: 

Lạy Chúa, hôm nay là ngày 
đáng nhớ trong đời con, ngày con 
quyết định xa mẹ cha để sánh bước với 
người con yêu trên con đường mới. 
Giờ đây, đứng trước bàn thờ Chúa, 
con xin dâng lên Chúa những ước 

nguyện của con: 
Chúa ơi, con bước vào cuộc sống với bao ngỡ ngàng, bao trách nhiệm 

mà hành trang chỉ là đôi bàn tay với sự bồng bột, trôi nổi của tuổi trẻ. Lạy 
Chúa, xưa trong tiệc cưới Cana, Chúa đã hiện diện, chúc phúc và giúp cho 
đôi bạn trẻ được trọn vẹn niềm vui, xin Ngài cũng hãy ở với chúng con mọi 
ngày trong cuộc sống. Xin cho chúng con khi sống trong gia đình luôn biết 
yêu thương, tôn trọng và chịu đựng lẫn nhau. Xin cho gia đình con luôn xứng 
đáng được hưởng sự bình an và hạnh phúc trong Chúa. 

Lạy Chúa, trong ngày trọng đại này, con không thể không nhớ đến 
công ơn của cha mẹ, những người đã dầy công nuôi nấng, giáo dục để cho 
con có được như ngày hôm nay, biết bao hy sinh, bao công lao ví như trời bể, 
giờ phút này trước khi quay về nhà chồng, con xin dâng lên cha mẹ những lời 
biết ơn chất chứa trong lòng mà không lời nói nào diễn tả hết được. Con xin 
Chúa ban cho cha mẹ con được tràn đầy ơn Chúa, được sức khỏe dồi dào. 
Xin cho con dù trong hoàn cảnh nào, luôn biết sống là một người con ngoan, 
dâu thảo để phần nào đền đáp công ơn của mẹ cha. Amen 

Giuse Quang Vinh 
TB Gia Đình, Gp Đalat 

 

TẮM ĐÚNG CÁCH, SẠCH BỆNH ĐAU 

Trong con người có một cơ-chế điều hòa nhiệt độ rất tinh-vi, giữ cho 
cơ-thể một sự quân-bình nhiệt-độ hợp-lý, nơi nào bất ngờ có sự thay đổi khác 
với "tiêu-chuẩn tối ưu", ngay lập tức trung-tâm não bộ sẽ "can-thiệp" để " lập 
lại trật-tự", điều-chỉnh nhiệt độ hợp lý nhất cho cơ-thể .  

Khi nóng, các tuyến mồ hôi sẻ tiết ra chất nước + muối (nước muối khi 
bay hơi sẻ " lạnh" hơn nước nhạt) làm dịu mát da thịt, chống lại cái nóng. 
Ngược lại khi lạnh, các mao-mạch (mạch máu li ti) sẽ co lại khiến máu di-
chuyển sâu bên dưới da , tránh bớt sư mất nhiệt của cơ thể . Đó là nguyên-lý 
điều-nhiệt cơ-bản tối-ưu.  
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Nếu tắm không đúng cách, sẻ làm rối loạn cái cơ-chế phức-tạp đó và 
sẽ sinh ra bệnh, nhẹ nhất là cảm lạnh sổ mũi nhức đầu, nặng hơn là sưng 
phổi và viêm phê ́-quản....  

Vậy tắm thế nào mới gọi là tắm đúng cách ?  Tắm đúng cách là 
trước khi tắm phải khóa huyệt-đạo lại không cho các huyệt-đạo bị "ngấm 
nước" ! Kế tiếp là phải "tập" cho cơ thể "làm quen" với nhiệt-độ nước mà ta 
sắp tắm ! Nói thì nghe phức-tap nhưng thưc-hiện lại rất dễ dàng ! Xin làm 
theo đúng trình-tự sau đây:  

1. Ngậm một ngụm nước (nước mà ta sắp dùng để tắm vào người), 
dùng lưỡi đảo nước trong miệng vì dưới lưỡi có 2 huyệt-đạo rất quan-trọng 
cho cơ-thể    

2. Hít đầy hơi và nín thở (vậy là ta đang "vận-công" đó !)  
3. Xối nước từ rốn xuống chân, trước và sau cho ướt thật đều .  
4. Lấy tay vốc nước đập đập vào dưới cần cổ (nơi cổ tiếp-giáp với 

ngực)  hai hay ba vốc nước như vậy .  
4. Lại vốc nước đập như vậy nhưng lần này là ngay sau ót (nơi cổ tiếp-

giáp với lưng) 2 , 3 lần .  
5. Dội nước từ cổ trở xuống (nhớ là chỉ từ cổ xuống, chừa đầu lại) cho 

ướt đẫm, cả trước lẫn sau lưng thật đều .  
6. Dội nước lên đầu cho ướt rồi nhổ bỏ ngụm nước trong miệng  

Tất cả 6 động-tác nầy chỉ mất chưa đầy 20 giây nhưng nếu trong lúc 
đang làm mà cảm thấy thấy ngộp thở, ta có thể tạm ngưng "vận-công", hít 
thở vài hơi dài rồi lại tiếp-tục nín hơi, làm tiếp các động-tác còn lại .  

 

Quá đơn-giản phải không ? Nhưng xin cứ làm đúng như vậy mỗi lần 
tắm thì chỉ sau 3 ngày (thời-gian tối-thiểu cho cơ-thể tự điều-chỉnh và "sửa 
chữa" lại hệ-thống kinh-huyệt bị rối loạn tự bấy lâu nay) quý-vị sẽ thấy mình 
khỏe hẳn hơn lên, các bệnh thông thường như cảm sổ mũi nhức đầu v.v.... từ 
từ "quên" quý-vị ! Và càng lâu về sau, khi bộ máy "tiểu Thiên-Địa" vận-hành 
điều-hòa như xưa thì nếu quý-vị bất ngờ thấy mình bớt hay khỏi hẳn những 
căn bệnh hiểm-nghèo của tuổi trung-niên thường có như huyết áp cao, tiểu 
đường (diabète), tim v.v... thì xin yên-tâm là mình sẻ còn sống vui, sống 
khỏe, sống trẻ trung ...dài dài chỉ là nhờ mình đã TẮM ĐÚNG CÁCH !!! 

Nếu quý vị có cần hỏi thêm chi-tiết gì chưa rõ, xin email cho tôi 
nguyentoaichi@gmail.com, [hãy chọn giá đúng]. hãy tắm đúng cách !      ST 

 
 

ÀÀÀÀÀ 
HỌP ĐẠI DIỆN HIỀN MẪU. Vì Chúa nhật 3-2-2013, ĐGM 
ở Bảo Lộc, nên dời lại thứ tư 6-2-13, lúc 10g, kính mời 
đại diện các hiền mẫu các xứ trong Hạt Đalat họp tại Toà  
Giám Mục như năm trước, để sau đó chúc Tết Đức cha 
luôn. Kính mời. 


