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CHÌA KHOÁ HẠNH PHÚC 
Một người biết nắm chắc chìa khoá niềm vui hạnh phúc của 
mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui. 

Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua 
báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" 
nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng đáp lại 
cũng không thèm mở miệng. 
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi: 

- Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không ? 
- Cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả. - Người bạn đáp lại. 
- Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ?   
   Sydney Harries lại hỏi tiếp. 
- Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ ? Ông bạn trả lời. 

Một người biết nắm chắc chìa khoá niềm vui của 
mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho 
mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem 
niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi 
người đều có "chiếc chìa khoá của niềm vui hạnh 

phúc", nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác. 
- Một người phụ nữ thường than phiền trách móc : "Tôi sống rất buồn 

khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!" Cô ta đã đem chìa khoá niềm vui của 
mình đặt vào tay chồng. 

- Một người mẹ khác thì nói: "Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho 
tôi thường xuyên nổi giận !" Bà đã trao chìa khoá niềm vui của mình vào tay 
con trai. 

- Một vị trung niên của một công ty thở dài nói : "Công ty không thăng 
chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút...!" Anh ta lại đem chìa khoá niềm 
vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ. 
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- Bà cụ kia than thở: "Con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao 
mà khổ !" Bà trao chìa khoá niềm vui của mình cho con dâu mất rồi. 

- Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: "Thái độ phục vụ của 
ông chủ đó thật đáng ghét..." 

Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người 
khác chế ngự tình cảm của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều 
khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người 
bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách 
móc và căm giận, việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta. 

Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền 
tải một yêu cầu là: "Tôi khổ như vậy là do người khác và họ phải chịu trách 
nhiệm về nỗi khổ này!" Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác 
cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. 

Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy 
mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những 
người như vậy khiến nhiều người không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do đơn 
giản là bởi khi nhìn thấy họ ta chỉ thấy toàn sự trách móc, giận hờn. 

Nhưng, một người biết nắm chắc chiếc chìa 
khoá niềm vui hạnh phúc của mình thì 
người đó không đợi chờ người khác làm cho 
mình vui mà ngược lại mình còn có khả 
năng đem niềm vui đến cho người khác. 
Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách 
nhiệm về chính mình, không đổ lỗi cho 
người khác; biết làm chủ xúc cảm và biết 
tạo ra cũng như giữ được niềm vui cho 

chính mình. Như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày, người đó 
sẽ luôn thảnh thơi, vui vẻ và không bị áp lực từ người khác. 

Chiếc chìa khoá niềm vui hạnh phúc của hiền mẫu ở đâu rồi ? Đang 
nằm trong tay người khác phải không ? Hiền mẫu hãy nhanh lấy lại ngay đi ! 

Hiền mẫu hãy giữ được chiếc chìa khoá niềm vui hạnh phúc của mình  

 
 

 
 
Haley 
(Dịch từ Life-goal) 
(Nguồn: emty.org) 
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Chia tay cholesterol , ĐƯỜNG HUYẾT,  
Chất Béo và Triglyceride 

Dành cho những người tin tưởng có một 
loại thuốc thay thế. Tuy nhiên, “thuốc” này 
không có hại bởi vì nó là thực vật để ăn với giá 
rẻ nhất trên khắp thế giới. Một bí mật được tiết 
lộ ... 

Cách đây vài năm, tôi lấy làm ấn tượng 
trong cuộc thử nghiệm máu của cựu giáo sư của 
tôi. Năm thành phần quan trọng trong máu là 
chất urê, cholesterol, đường trong máu, chất béo 
và triglyceride vượt xa mức độ cho phép. Có nhiều người trong những trường 
hợp quá mức cho phép này đã chết hoặc, nếu còn sống thì đó chỉ là một sự 
ương ngạnh bướng bỉnh. Sau đó vị giáo sư cho tôi thấy tên của những bệnh 
nhân cho đến khi tên một bệnh nhân nằm dưới bàn tay của ông lộ ra. Bệnh 
nhân ấy chính là ông ta ! 

 Tôi lặng người chết điếng ! Và hỏi : "Nhưng bằng cách nào và ông đã 
làm gì mà còn sống mạnh khoẻ đến hôm nay ?"  

 Ông cười và giới thiệu tôi một bản xét nghiệm máu của ông : "Bây giờ, 
nhìn đây, so sánh các thông số và ngày ghi của nó.” Tôi đã làm như vậy. 

Các thông số rõ ràng nằm trong phạm vi cho phép, máu là hoàn hảo, 
nhưng càng ngạc nhiên khi tôi xem ngày tháng, chỉ cách nhau một tháng (của 
cùng một người) 

Tôi hỏi : "Có thể nào như vậy ? Điều này có nghĩa là một phép lạ !" 

Một cách từ tốn, ông nói rằng phép lạ là do một bác sĩ kia, người đã đề 
nghị điều trị theo cách của một người bạn bác sĩ khác. Điều trị này đã được sử 
dụng bởi chính bản thân mình, nhiều lần, với kết quả mỹ mãn. 

CJÐ 
Tôi đề nghị bạn thử nghiệm. Khoảng một năm, một lần xét nghiệm máu, 

và nếu hiện trạng trong máu quá mức quy định, lập tức trở lại áp dụng phương 
pháp này. 

Và đây là phương pháp đã “bật mí”: mỗi tuần, mua bí rợ, tức bí ngô, bí 
đỏ. Hàng ngày, gọt vỏ 100 gram bí đỏ (không nấu), bỏ vào trong máy xay sinh 
tố, cùng với nước thường và trộn đều, làm thành sinh tố bí ngô (không có 
đường). 

Uống ly sinh tố này 15-20 phút trước khi ăn sáng. Làm như vậy trong 
vòng một tháng, mỗi khi máu của bạn vượt quá mức cho phép. 

Theo các bác sĩ, cách thức này không kỵ bất cứ loại thuốc nào, bởi vì nó 
chỉ là một loại rau quả tự nhiên và nước. 
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Giáo viên, kỹ sư hóa học xuất sắc, nghiên 
cứu về các thành phần trong bí ngô kết 
luận, loại cholesterol có hại và nguy hiểm 
là loại cholesterol loảng – LDL (Low-
Density Lipoprotein). Trong tuần đầu tiên, 
trong nước tiểu có một số lượng lớn 
cholesterol loảng được thải ra, kết quả, bí 
rợ đã chùi sạch động mạch, bao gồm cả 
động mạch não, do đó trí nhớ của con 

người tăng lên … 
Không nên giữ bí mật của bí rợ ... Hãy phổ biến rộng rãi !             

T.T.D. 
Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc được bổ nhiệm là TGM Phó Saigon 

WHĐ (28.09.2013) – Ngày 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh 
công bố : Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc, 
hiện đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho, làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo 
phận Saigon. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Đọc cũng được bổ 
nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho “trống toà và theo ý Toà 
Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis). 
Sau đây là tiểu sử của Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc: 
 

 

11-11-1944:    Sinh tại Đà Lạt 
1956 – 1963:   Học tại Tiểu CV Thánh Giuse, Sài Gòn 
1963 – 1964:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn 
1964 – 1970:   Học tại ĐH Truyền giáo Urbaniana, Roma 
17-12-1970:    Thụ phong linh mục 
1971 – 1975:   Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà,  
 Đại chủng viện Minh Hoà và Đại học Đà Lạt. 
1975 – 1995:   Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, Đà Lạt 
1986 – 2008:   Giáo sư thần học ĐCV Sài Gòn, Hà Nội, Huế 
1995 – 1999:   Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt 
26-03-1999:    được ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm 

 Giám mục chính toà giáo phận Mỹ Tho và đã chọn 
 châm ngôn GM là “Chúa là niềm vui của con” 

20-05-1999:    Thánh lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ 
 Chính toà Đà Lạt, do Đức TGM Gioan Baotixita  
 Phạm Minh Mẫn chủ phong 

27-05-1999:    Nhận giáo phận Mỹ Tho. 

Như vậy, hiện nay, hai vị giám mục xuất thân từ Đalat ở hai vị trí chính của Việt 
Nam. Một vị là tổng giám mục Hà Nội, một vị (sẽ) là tổng giám mục Saigon. Còn 
một vị nữa (đức cha Giuse) ở vị trí miền Trung (Nhatrang). Ba vị ba miền. 

HIỀN MẪU ĐALAT HÂN HOAN CHÚC MỪNG 


