
Course review:  

Mình mới học xong lớp học A life of Happiness & Fulfillment (Dịch nôm là một cuộc đời 
hạnh phúc và viên mãn) của giáo sư Raj Raghunathan trường Indian School of Business 
(IBS) trên Coursera https://www.coursera.org/learn/happiness/home/welcome  

Lớp này có nội dung khá tương đồng với Science of Well-being mà mình đã review, chỉ là 
1 cách tiếp cận hơi khác và có bài tập rõ ràng hơn ^^ 

Lớp này mình bắt đầu học week 1 từ vài năm trước sau đó ko có mood học tiếp, đến khi 
học xong Science of Wellbeing lại thấy phải hoàn thành nó  
 
Anh ấy còn có 1 course nữa là "Happier Employees and Return on Investment" trên EdX– 
mà mình cũng mới học xong với công thức BAMBA khá thú vị và các thang đo về mức độ 
hạnh phúc của cá nhân cũng như tổ chức theo công thức này, mình sẽ review tiếp sau bài 
này   
 

 
 

https://www.coursera.org/learn/happiness/home/welcome
https://anhnguyet.wordpress.com/2021/11/16/course-review-the-science-of-well-being-cua-giao-su-laurie-santos-dai-hoc-yale-tren-coursera/
https://www.edx.org/course/happier-employees-and-return-on-investment-course#:~:text=On%2DInvestment%20Course-,Happiness%20at%20work%20matters.,the%20happiness%20of%20your%20coworkers.
https://anhnguyet.files.wordpress.com/2022/03/a-life-of-happiness-fulfillment-certificate.jpg


Logic của lớp học được trình bày theo 7 sai lầm chết người về hạnh phúc - 7 thói quen để hạnh phúc hơn - 7 bài tập thực 
hành, được giáo sư chia thành 4 tuần  
STT Sai lầm Thói quen Bài tập 
1 Chưa đánh giá đúng tầm quan trọng 

của hạnh phúc/Xem thường hạnh phúc 
(Devaluing happiness) 

Ưu tiên - nhưng không chạy theo - 
hạnh phúc (Prioritizing - but not 
pursuing - happiness) 

 

Định nghĩa và những hành động cụ 
thể về hạnh phúc của riêng bạn 
(Defining & Incorrporating 
happiness) 

2 Theo đuổi sự vượt trội (Chasing 
superiority) 

Theo đuổi trạng thái dòng chảy 
(flow) 

Thể hiện lòng biết ơn (Expressing 
gratitude) 

3 Nhu cầu muốn được yêu hoặc nhu cầu 
muốn một mình (The need to  be loved 
– or its opposite: the need to go it 
alone) 

Nhu cầu yêu thương & cho đi 

 

"Creative altruism" - Lòng vị tha 
sáng tạo 

4 Trở nên kiểm soát quá mức – Being 
Overly Control seeking 

Chúng ta chịu trách nhiệm về hạnh 
phúc của bản thân: điều hòa cảm 
xúc bên trong & thực hành lối sống 
lành mạnh 

Thực hành lối sống lành mạnh: ăn 
đúng, ngủ đủ, di chuyển nhiều hơn 

 

5 Bạn không tin tưởng người khác  Chủ động tin tưởng thông minh & 
học cách tha thứ (Smart trust & 
Forgiveness) 

Viết thư tha thứ nhưng không gửi đi 
để đóng lại sự việc 

6 Bạn không tin tưởng vào cuộc sống 
 

The dispassionate pursuit of 
passion: thản nhiên theo đuổi đam 
mê 

Ba điều tốt đảo ngược: 3 good 
things with a twist (câu chuyện “Tái 
ông thất mã” 

7 Chúng ta thường phớt lờ suối nguồn 
bên trong mình (Ignoring the source 
within),  
 
 

Đứng ra ngoài GATE (quan sát 
tách rời về mục tiêu, xu hướng 
hành động, suy nghĩ và cảm xúc 
của mình) 

Thực hành có mặt ở hiện tại 
(Mindfulness) 

 



Week 1:  

Sai lầm 1: Chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của hạnh phúc/Xem thường hạnh phúc 
(Devaluing happiness) 

Chúng ta thường hy sinh hạnh phúc để được những thứ vật chật nhiều hơn 

Ví dụ như nếu chọn món ăn mà bạn thích và chọn món nhiều tiền hơn thì đa phần sẽ chọn 
món nhiều tiền hơn (dù không phải món bạn thích) 

Hay bạn sẽ chọn công việc lương cao hơn là công việc có động lực nội tại cao hơn (đến 
80% chúng ta là như vậy trước những áp lực từ các mối quan hệ xã hội mà ta đang có như 
bố mẹ, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đồng môn … ) 

Ở đây tác giả gọi là nghịch lý hạnh phúc cơ bản - The Fundamental Happiness Paradox. 

Tại sao chúng ta lại xem thường hạnh phúc? 

Lý do thứ nhất, chúng ta cũng có 3 hiểu lầm tiêu cực về hạnh phúc: 

- Nếu tôi hạnh phúc thì tôi sẽ lười biếng. Và thầy đã chỉ ra một số nghiên cứu hạnh 
phúc khiến chúng ta làm việc hiệu quả hơn và tăng năng suất lao động của chúng 
ta.  

- Nếu tôi hạnh phúc thì tôi sẽ không quan tâm tới người khác. Còn thực tế thì chứng 
minh là chúng ta sẽ vị tha hơn khi chúng ta hạnh phúc.  

- Hạnh phúc là phù du , hạnh phúc thì không bền vững. Đó là do cách bạn định 
nghĩa về hạnh phúc.  

Lý do thứ hai, chúng ta không có sẵn một định nghĩa rõ ràng về hạnh phúc.  

Lý do thứ ba, chúng ta thường đề cao phương tiện hơn là mục tiêu cuối cùng mà ở đây có 
1 thuật ngữ gọi là “Medium maximization” – chúng ta thường theo đuổi những mục tiêu 
nhất thời mà quên đi mục tiêu cuối cùng.  

Hạnh phúc có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Thầy giáo đưa ra 5 định 
nghĩa về hạnh phúc để chúng ta suy ngẫm & lựa chọn:  

- Hạnh phúc có thể được xem là cảm giác thỏa mãn (sensory pleasure) như đồ ăn 
ngon, được massage thoải mái, được đi du lịch … 

- Hạnh phúc có thể được xem là niềm kiêu hãnh thượng phong (hubristic pride). 
Hạnh phúc khi bạn có được công việc tốt nhất, lấy được người chồng/vợ tốt nhất 
và bạn cảm thấy vượt trội hơn người khác 

- Hạnh phúc có thể được xem là niềm kiêu hãnh đích thực (authentic pride), nghĩa 
là bạn tốt hơn bản thân mình mỗi ngày 



- Hạnh phúc được xem là yêu thương hoặc kết nối (love or connection): ví dụ như 
bạn cảm thấy mình có tình yêu hoặc kết nối với một người nào đó, hoặc với 1 hoạt 
động nào đó như chơi nhạc hay ngắm hoàng hôn.  

- Hạnh phúc là cảm giác sung túc (abundance), cảm giác rằng bạn có mọi thứ bạn 
cần và cuộc sống thật hoàn hảo dù có những điểm không hoàn hảo. Ở trạng thái 
này bạn cảm thấy những thách thức phải đối mặt trong cuộc sống trở nên thú vị 
và ít bị đe dọa hơn.  

Thói quen 1: Ưu tiên - nhưng không chạy theo - hạnh phúc (Prioritizing - but not pursuing 
- happiness) 

Nghĩa là liên tục đưa ra những lựa chọn khiến hạnh phúc là ưu tiền hàng đầu so với những 
mục tiêu khác trong đời bạn. Luôn nhắc nhớ bản thân về điều này trước những quyết định 
quan trọng, để tránh hy sinh hạnh phúc vì những mục tiêu khác quá nhiều – bạn sẽ không 
phạm phải nghịch lý hạnh phúc cơ bản ^^ 

Bài tập 1: Định nghĩa và những hành động cụ thể về hạnh phúc của riêng bạn (Defining & 
Incorrporating happiness) 

Hạnh phúc là niềm vui, là sự bình an, là cảm giác quan tâm, hay sự thích thú/tiếng cười … 

Dù bạn định nghĩa hạnh phúc là gì thì nên viết rõ ràng định nghĩa đó và liệt kê 3-4 hoạt 
động giúp bạn thấy hạnh phúc theo định nghĩa đó.  

Gợi ý: trong cuốn sách “Mật mã hạnh phúc – The how of happiness” của Sonja 
Lyubomirsky có hướng dẫn 12 hành động giúp bạn sống hạnh phúc một cách có chủ đích 
^^  

Week 2:  

Sai lầm 2: Theo đuổi sự vượt trội (Chasing superiority) 

Bạn so sánh bản thân mình với những người khác về mức độ giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng, 
quyền lực, tài năng, thông minh, thành đạt, và muốn vượt trội hơn tất cả mọi người ở một 
mặt nào đó.  

Chúng ta chịu ảnh hưởng bởi sự phán xét (cái nhìn của người khác) về mình, chúng ta 
theo đuổi sự vượt trội để được tán thưởng – được người khác ngưỡng mộ, tăng sự tự tin 
của bản thân. Chúng ta theo đuổi sự tinh thông trong một lĩnh vực nhất định, và chúng ta 
muốn có sự độc lập (có thể hành xử theo ý mình muốn mà không thấy áp lực phải thay 
đổi theo ý của người khác) 

Theo đuổi sự vượt trội có tác động tiêu cực đối với hạnh phúc : 



- Khi có mong muốn vượt trội mạnh mẽ, bạn sẽ tự nhiên có sự so sánh xã hội và 
muốn tranh đua với người khác. Và thường khi bạn đua tranh với người khác thì 
bạn sẽ tạo ra một rào cản để kết nối với họ, chưa kể là sẽ luôn luôn có người giỏi 
hơn bạn => giảm mức độ hạnh phúc của bạn. Điều này cũng được đề cập khá nhiều 
lần trong khóa học The Science of Well-being, và có lời khuyên là không nên dùng 
mạng xã hội để tránh xem những điều người khác làm (xem xong rồi lại so sánh 
mình không có được cuộc sống như họ :p). 

- Theo đuổi sự vượt trội cũng khiến bạn có cảm giác ghen tỵ. Và trong cuốn The how 
of Happiness tác giả cũng có 1 kết luận: Bạn không thể vừa ghen tỵ vừa hạnh phúc 
cùng một lúc được. Chúng ta còn có xu hướng ghen tỵ khi chúng ta so sánh mình 
với những người thân cận nhất trong lĩnh vực mà chúng ta quan tâm.  

- Theo đuổi sự vượt trội có xu hướng làm bạn trở thành người coi trọng vật chất.  
- Theo đuổi sự vượt trội khiến chúng ta ích kỷ hơn và ít quan tâm đến người khác => 

người khác cũng tự động ít quan tâm tới chúng ta. 

Theo đuổi sự vượt trội trong lĩnh vực tư duy sẽ làm giảm hiệu suất bởi suy nghĩ đó sẽ 
chiếm giữ một phần hoạt động của não trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta có 
thể đọc thêm cuốn Động lực 3.0 của Daniel Pink về thí nghiệm tâm lý học này. Áp lực trở 
thành người giỏi nhất có thể nâng cao động lực làm việc của bạn, nhưng sẽ thực sự làm 
giảm hiệu suất của bạn.  

Nếu như theo đuổi sự vượt trội tạo động lực làm việc cho chúng ta nhưng lại làm giảm 
hiệu suất và hạnh phúc của chúng ta thì chúng ta cần tìm 1 giải pháp thay thế. Giáo sự đã 
đề cập đến khái niệm Flow của Mihaly trong cuốn sách “Dòng chảy”: với thí nghiệm trên 
diện rộng của mình, Mihaly phát hiện ra người ta hạnh phúc nhất khi họ đang làm một 
điều mà họ thấy điều đó có ý nghĩa. Đinh nghĩa dòng chảy là một trải nghiệm mà bạn có 
cảm giác kiểm soát, bạn nắm rõ bạn muốn đạt được điều gì và cách bạn sẽ đạt được nó, 
đồng thời bạn không thấy lo lắng hoặc bị xao lãng khi bạn gặp chướng ngại trong quá 
trình này. Và hầu hết ai trong chúng ta cũng đều có trải nghiệm dòng chảy rồi.  

Trích sách Flow:  

“Hiện tượng học của sự thưởng thức/dòng chảy có 8 thành tố chính: 
- Trải nghiệm đó thường xảy ra khi chúng ta đương đầu với các nhiệm vụ mà chúng ta có 
khả năng hoàn thành  
- Chúng ta phải có khả năng tập trung vào những gì chúng ta đang làm  
- Sự tập trung thường là khả dĩ vì nhiệm vụ được thực hiện có những mục tiêu rõ ràng  
- Cung cấp sự phản hồi tức thời 
- Người ta hành động với sự dự phần sâu sắc nhưng tốn ít nỗ lực, giúp loại bỏ nhận thức 
về những nỗi lo lắng và thất vọng trong cuộc sống hàng ngày  
- Các trải nghiệm thú vị cho phép mọi người rèn luyện cảm giác kiểm soát các hành động 
của họ 
- Mối bận tâm về cái tôi biến mất, nhưng nghịch lý là cảm giác về cái tôi sẽ trỗi dậy mạnh 
mẽ hơn sau khi trải nghiệm dòng chảy kết thúc.  
- Cảm giác về thời gian trôi qua bị biến đổi.” 



 
Điều gì tạo nên dòng chảy: 
Là tình huống mà trong đó mức kỹ năng hiện tại của bạn ngang với mức kỹ năng yêu cầu 
hoặc thấp hơn một chút so với mức kỹ năng yêu cầu. Và càng ở level cao của 1 kỹ năng 
thì thời gian bạn trải nghiệm dòng chảy càng lâu.  
 
Tại sao dòng chảy nâng cao mức độ hạnh phúc: 

- Lúc xảy ra dòng chảy, chúng ta cảm thấy thích thú. Chúng ta thích những trải 
nghiệm có ý nghĩa. CHúng giúp bạn liên tục tiến bộ và học hỏi.  

-  Khi bạn ở trạng thái dòng chảy cao bạn sẽ tự nhiên trở nên thu hút và được yêu 
mến nhiều hơn. Ví dụ như các tay vợt hàng đầu thế giới, khi bạn theo dõi trận đấu 
của họ, bạn cũng bị cuốn theo dòng chảy của chính họ.  

- Dòng chảy không phải là một nguồn hữu hạn. Dòng chảy của bạn không làm mất 
đi dòng chảy của tôi.  

- Nguyên tắc 10.000 giờ: nếu bạn trải nghiệm dòng chảy ở một lĩnh vực nào đó trên 
10.000 giờ bạn sẽ có khả năng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Dòng chảy 
dẫn chúng ta đến sự tinh thông trong lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi. 

Chúng ta không thể hoàn toàn hạnh phúc trừ khi chúng ta trải nghiệm dòng chảy một 
cách thường xuyên. Và chúng ta không thể trải nghiệm dòng chảy một cách thường xuyên 
trừ khi chúng ta làm điều mà chúng ta thấy thích thú và thách thức ở mức độ vừa phải.  

Thói quen 2: theo đuổi trạng thái dòng chảy (flow) 

Cách để có được nhiều trải nghiệm dòng chảy trong cuộc sống 

Lựa chọn công việc – Herminia Ibarra tác giả cuốn sách Working Identity có nói “nhiều 
người trong chúng ta mơ ước sẽ có ngày ta bỏ việc đang làm và làm một điều gì đó có ý 
nghĩa hơn. Nhưng đó mãi chỉ là một giấc mở vì chúng ta lo ngại nên không thực sự làm 
vậy. Do đó chúng ta sống một cuộc đời bất mãn và trì hoãn việc tìm thú vui và hạnh phcus 
cho đến khi nghỉ hưu.” 

- Để đưa dòng chảy vào cuộc sống của mình, bạn có thể thực hiện 1 vài gợi ý sau: 
o Tìm một sở thích và thực hiện chúng 2-3 giờ mỗi tuần – không quan trọng 

đó là sở thích nào, dòng chảy chỉ xuất hiện khi bạn đang cố gắng với sở 
thích đó của mình.  

o Cách để đem dòng chảy vào công việc của bạn: bắt đầu bằng việc xác định 
xem bạn giỏi hay thành thạo việc gì và nuôi dưỡng tài năng đó – điều này 
có nghĩa là bạn nhận nhiều trách nhiệm hơn để thực hiện công việc của bạn, 
thứ hai là xác định nhu cầu của cộng đồng với tài năng của bạn – để thỏa 
mãn nhu cầu đó ;). Nôm na là làm việc bạn giỏi và xã hội cần ^^. Nếu bạn 
chưa biết mình thích và giỏi việc gì thì hãy thử làm thí nghiệm dành vài tiếng 
mỗi tuần để trải nghiệm những công việc mà bạn nghĩ mình thích, trước khi 
quyết định chuyển nghề ^^. Có thể đọc thêm cuốn Working Identity của 
Herminia Ibarra để hiểu sâu hơn về ý này.  



Thực hành 2 loại bài tập: 

- Thực hành lòng từ bi với bản thân (self-compassion) khi gặp thất bại, khó khăn. 
CHúng ta thường nghiêm khắc với bản thân hơn với người khác, và điều này thường 
làm chúng ta mất đi động lực. Lòng từ bi với bản thân là đối xử với bản thân theo 
cách mà bạn đối xử với một người bạn tốt: tử tế và quan tâm với bản thân. Lòng từ 
bi với bản thân liên quan đến việc nhận ra rằng sự đau khổ và không hoàn hảo là 
một phần của chúng ta, và thực thế mỗi khi chúng ta đau khổ là 1 cơ hội để chúng 
ta cảm thấy kết nối hơn với người khác – nhân ái với bản thân mình. Lòng từ bi của 
bản thân cũng có nghĩa là chấp nhận hiện tại, dù cho nó không thoải mái – chú 
tâm với bản thân mình. Cách để rèn luyện lòng từ bi với bản thân là coi tình huống 
của mình gặp phải như tình huống của người bạn thân mình gặp phải, và tự nói với 
bản thân những điều mà bạn sẽ nói với bạn thân của bạn. Hoặc viết thư cho chính 
bạn với sự tử tế, lòng nhân ái và chú tâm . Có thể tham khảo website http://self-
compassion.org của giáo sư Kristion Neff.  

- Thực hành sự biết ơn khi cuộc sống đang tốt đẹp. Thể hiện lòng biết ơn sẽ giúp 
cho các mối quan hệ của bạn bền chặt hơn. Lòng biết ơn giúp bạn khiêm tốn hơn, 
chuyển từ trạng thái tự kiêu sang trạng thái kết nối, giảm nhu cầu vượt trội. Lòng 
biết ơn là một siêu chiến lược (meta strategy) có nghĩa là nó giúp bạn tăng hạnh 
phúc của mình theo nhiều cách, theo giáo sư Sonya Lynbomirsky 

Bài tập 2: Thể hiện lòng biết ơn (Expressing gratitude) 

Bước 1: Nghĩ về 1 người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn. Viết xuống những lý do vì 
sao người này lại quan trọng với bạn. 

Bước 2: Lựa chọn 1 cách để truyền đạt nội dung bức thư với người đó: gọi điện, gặp trực 
tiếp hoặc gửi email. 

Bước 3: Cảm nhận của bạn về việc này   

Week 3:  

Sai lầm 3: Nhu cầu muốn được yêu hoặc nhu cầu muốn một mình (The need to  be loved 
– or its opposite: the need to go it alone) 

- Chúng ta có nhu cầu rất mạnh trong việc kết nối với người khác, muốn được yêu 
thương và muốn thuộc về một tập thể. Chúng ta thể hiện nhu cầu này bằng cách 
bắt chước người khác với hy vọng rằng làm vậy sẽ khiến người khác thích chúng 
ta hơn, và sẽ muốn tạo mối quan hệ với chúng ta. Một ví dụ trong thí nghiệm của 
Harry Harlow về thời gian mà khỉ con dành cho khỉ mẹ bằng kẽm (có nguồn thực 
ăn) và khỉ mẹ bằng vải (không có nguồn thức ăn, nhưng cung cấp ơi ấm và cảm 
giác thoải mái), tỷ lệ thời gian là 1h:18h. Và khi có nguy hiểm thì khỉ con sẽ chạy về 
với khỉ mẹ bằng vải => Kết luận của thí nghiệm này là khỉ con cần yêu thương mới 

http://self-compassion.org/
http://self-compassion.org/


lớn lên thành những con khỉ khỏe mạnh được, và nhu cầu yêu thương có thể, mạnh 
hơn cả nhu cầu thức ăn và dinh dưỡng.  

- Cảm giác được yêu thương và nuôi dưỡng có tầm quan trọng cao đối với chúng ta 
trong những năm đầu dời khi chúng ta chưa có khả năng tự chủ. Nó dễ làm chúng 
ta trở thành người bị phụ thuộc vào sự yêu thương của người khác – bấu víu về tình 
cảm (being needy). Bấu víu quá sẽ khiến chúng ta hoàn thành sẵn sàng có mặt với 
người khác, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì người đó => không được người khác 
xem trọng (vì người ta không cần phải cố gắng trong mối quan hệ này). Khi bạn là 
người bấu víu bạn sẽ dễ thu hút những người né tránh, tự lập (theo luật bù trừ). 

- Né tránh và độc lập cũng không làm bạn hạnh phúc hơn. Chúng ta tưởng rằng 
chúng ta có thể hoàn thành hạnh phúc 1 mình mà không dựa vào người khác – 
nhưng là ocn người chúng ta cần có cảm giác được kết nối với người khác. Nên 
đơn độc đi ngược lại với bản chất của con người, loài người chúng ta có tính xã hội 
cao, chúng ta cần yêu thương và quan tâm của người khác mới thấy hạnh phúc. 
Top 10% những người hạnh phúc nhất trong 1 nghiên cứu đều có ít nhất 1 mối 
quan hệ thật sự thân thiết và ý nghĩa. Người né tránh thường có xu hướng không 
chia sẻ cảm xúc và cảm nhận của mình với người khác (đặc biệt là điểm yếu hay 
nỗi sợ) => ít nhận được sự hợp tác từ người khác, họ không thích người né tránh. 
Và làm người né tránh sẽ khiến chúng ta bất mãn trong công việc. 

- Vậy để hạnh phúc thì bạn cần phải ở giữa sự bấu víu & né tránh, các nhà tâm lý học 
gọi đó là sự gắn bó an toàn “secure attachment” – có cả 1 lý thuyết về sự gắn bó 
khá thú vị bạn có thể tìm hiểu thêm.  



 

Thói quen 3: Nhu cầu yêu thương & cho đi 

- Chúng ta cũng có nhu cầu yêu thương và cho đi như cách chúng ta yêu thương 
những con thú cưng hay chính con cái của mình. Cũng có những thí nghiệm chứng 
minh bạn hạnh phúc khi sài tiền cho người khác hơn là cho bản thân mình. Có 1 số 
nghiên cứu chứng minh rằng khi bạn cho đi nhiều hơn thì bạn sẽ nhận được nhiều 
hơn. Nhưng bạn cũng cần có chiến lược cho đi: bạn bảo vệ lợi ích của mình khi 
đang giúp đỡ người khác. Bạn chỉ nên cho đi nếu bạn thấy mình có khả năng, và 
bạn thấy vui vẻ khi làm điều đó – điều này sẽ khiến bạn ít bị kiệt sức hơn.  

 



Bài tập 3: "Creative altruism" - Lòng vị tha sáng tạo - 1 bài tập tạo thói quen khiến bạn 
hạnh phúc hơn, search google image chỉ thấy câu quote của Martin Luther King ^^ 

 

Bản chất con người đều muốn kết nối với người khác (tính xã hội) nhưng bạn cũng không 
cần phải bám víu để có được 1 mối quan hệ cũng như không nên lảng tránh để trở nên 
quá cô đơn ̂ ^ Mà nên ở trạng thái "Secure attachment" - điều này ảnh hưởng khá lớn trong 
giai đoạn 1.5 năm đầu sau khi sinh của mỗi người và có thể thay đổi theo thời gian do bối 
cảnh & môi trường sống của bản thân. Bạn cũng có thể search "Attachment style" hay "Lý 
thuyết gắn bó" để test xem mình đang ở style nào, hoặc xa hơn là nên thiết lập mối quan 
hệ với partner theo style nào thì tốt - khá thú vị. 

3 nguyên tắc khi làm bài tập Creative altruism (Giving) là: 

1. Contain your cost of giving: make sure you don't overwhelm yourself - or your resources 
- ý là khi làm 1 việc gì đó tốt cho người khác thì đừng quên cả bản thân mình, kẻo burnout 
^^ 

2. Make it fun for both parties: do something that's fun not just for others, but for yourself 
as welll - khi bạn thực hiện cho đi thì bản thân bạn & người được nhận đều vui 

3. Register the impact: make sure that you are there to see the impact of your act oh the 
recipient - bạn cần quan sát được tác động của việc bạn cho đi với người nhận & với cả 



chính bạn (vậy nên cùng với 1 khoản tiền định cho đi bạn nên trực tiếp thực hiện nó sẽ 
giúp bạn có được cảm giác hạnh phúc hơn là khi bạn ủy quyền khoản tiền này cho 1 đại 
diện khác làm ;)) 

Ví dụ như trả tiền nước cho 3 người khách sau bạn tại một quán cafe, hay gửi 1 cuốn sách 
cho 1 người xa lạ … 

Week 4: 
Sai lầm 4: trở nên kiểm soát quá mức – Being Overly Control seeking 
Chúng ta vốn dĩ thích kiểm soát người khác & kiểm soát kết quả. Khi sự kiểm soát ở mức 
độ phù hợp chúng giúp ta đạt được những mục tiêu cao hơn & sống lâu hơn. Với dẫn 
chứng về một nhóm người già ở viện dưỡng lão được quyền chọn đặt cây gì trong phòng 
của mình, xem phim gì trong tuần tiếp theo … có tác động lớn đến tinh thần và tuổi thọ 
của họ, họ hạnh phúc hơn và sống lâu hơn những người không có quyền này. Nhưng nếu 
kiểm soát quá mức thì sẽ làm giảm hạnh phúc của chính mình.  

- Khi bạn kiểm soát quá mức với người khác, thì họ sẽ thể hiện sự phản kháng tâm 
lý 

- Khi kiểm soát quá mức bạn dễ tự thiết lập cho mình cảm giác tiêu cực như giận 
dữ, bực bội, thất vọng, thậm chí là đau buồn khi người khác không làm như bạn 
muốn.  

- Khi kiểm soát quá mức bạn ít có cơ hội được nghe những quan điểm “trái chiều”, 
đa dạng … là đầu vào cho chất lượng quyết định của bạn.  

- Kiểm soát quá mức kết quả cũng khiến bạn dễ bị thất vọng, căng thẳng và dễ tin 
vào bói toán   

Có 2 thang đo để bạn tự đánh giá xem mình có đang ở mức kiểm soát lý tưởng để đạt 
được hiệu quả không hay đang kiểm soát quá mức (hoặc dưới mức cần thiết) 

- Thang đo mong muốn kiểm soát (Desirability of Control scale) của Burger với 20 
câu hỏi 

- Thang đo Cầu toàn (Maximizer – Satisficer scale) với 10 câu hỏi 
 

Thói quen 4 
Chúng ta chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân, đạt được bằng 2 chiến lược: 
 
1. Điều hòa cảm xúc và suy nghĩ của mình - kiểm soát môi trường bên trong, với 4 kỹ thuật: 
- Situation selection: lựa chọn tình huống, nghĩa là né những tình huống sẽ tạo ra những 
cảm xúc tiêu cực không mong muốn. Ví dụ như không thức khuya trước ngày trọng đại, 
vì giấc ngủ rất quan trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn vào ngày hôm sau.  
- Labeling your emotions: gọi tên cảm xúc của mình. Khi gọi tên được cảm xúc của mình 
có nghĩa là bạn kiểm soát được trạng thái cảm xúc đó.  
- Attention deployment: đánh lạc hướng cảm xúc. Chuyển sự quan tâm từ điều tiêu cực 
sang điều tích cực. Trong kỹ thuật này cần tránh định kiến tự cao, cho mình là đúng và đổ 
lỗi cho người khác.  
- Cognitive reappraisal: đánh giá lại nhận thức. Nhìn nhận lại sự việc ở những khía cạnh 
khác nhau.  
Lưu ý nên tránh dồn nén cảm xúc.  



 
Khi ta kiểm soát bên trong tốt thì sẽ giảm nhu cầu muốn kiểm soát bên ngoài. Việc rèn 
luyện kiểm soát bên trong cũng cần được tiếp cận từ level thấp đến level cao – tương 
được với mức độ kiểm soát mà bạn có thể làm chủ. Việc kiểm soát được bên trong cũng 
giúp bạn có năng lực ảnh hưởng đến người khác theo chiều hướng tích cực hơn, làm giảm 
nhu cầu muốn kiểm soát quá mức người khác hay kết quả => chất lượng quyết định của 
bạn sẽ cao hơn.  
 
Cuộc sống vốn có nhiều điều bất định và không kiểm soát được, chúng đem lại những trải 
nghiệm thú vị trong cuộc đời của chúng ta. Bạn sẽ không muốn biết được chính xác cuộc 
sống của bạn se xra sao, vì nó sẽ làm mất đi sự hồi hộp trong cuộc sống.  
 
2. Leading a healthy lifestyle - cần thời gian & sự kiên nhẫn: 
- Eating right: ăn nhiều hơn rau xanh và trái cây tươi, hạn chế ăn các đồ ăn chế biến sẵn, 
đóng hộp. Để những đồ ăn lành mạnh ở những nơi dễ thấy. Thay chén đĩa nhỏ trong khẩu 
phần ăn của bạn, ăn từ đĩa không có màu trắng (theo cuốn Mindless Eating của Brian 
Wansink) để giảm lượng thức ăn bạn ăn.  
- Moving more: hạn chế các hoạt động ngồi lâu hoặc kết hợp vận động nhẹ mỗi 20 phút 
ngồi sẽ hiệu quả hơn việc bạn dành 7h/tuần để tới phòng gym. Bạn nên vận động nhiều 
hơn trong suốt cả ngày, ví dụ như đứng dậy đi lấy nước, trò chuyện với đồng nghiệp, tập 
1 vài bài tập nhỏ có thời lượng ngắn. Theo nghiên cứu là bạn chỉ cần nghỉ 2 phút  để đi lại 
sau mỗi 20 phút ngồi là có thể cân bằng được – nên đặt đồng hồ nhắc. Nên có 1 bài tập 
thể dục vào buổi sáng khoảng 20 phút sẽ giúp tinh thần bạn tích cực trong 12 tiếng tiếp 
theo của ngày đó.  
- Sleeping Better: Giấc ngủ là nền tảng của sức khỏe, chúng ta cần ngủ ngon tối thiểu 7 
tiếng mỗi tối để duy trì sức khỏe bền vững. Bằng cách giảm thiểu ánh sáng nhân tạo trong 
phòng ngủ. Không đặt thiết bị điện tử như tivi, máy tính, thậ chí cả điện thoại di động trong 
phòng ngủ; sử dụng rèm màu tối cho phòng ngủ; giữ nhiệt độ phòng ngủ mát; tạo thói 
quen đi ngủ và thức dậy vào cùng 1 khung giờ nhất định trong ngày; thực hiện nguyên tắc 
không tiếp nhận thông tin công việc sau bữa tối. Để hiểu chi tiết hơn về giấc ngủ có thể 
đọc cuốn Why we sleep – Tại sao chúng ta ngủ của Matthew Walker sẽ rõ hơn.  
Sách tham khảo: Eat Move Sleep của Tom Rath 
 
Bài tập 4: Thực hành lối sống lành mạnh 
Viết ra 3 hành động bạn sẽ thực hiện – phù hợp và dễ thực hiện với điều kiện hiện tại của 
bạn ở 3 khía cạnh: bữa ăn, vận động và giấc ngủ. Tạo kế hoạch trên google calendar để 
nhắc nhở bạn mỗi ngày, thực hiện nó trong ít nhất 7 ngày và ghi lại cảm nhận những trải 
nghiệm của bạn.  
 

Week 5 

Sai lầm 5: Bạn không tin tưởng người khác 

Chúng ta tin rằng người khác không đáng tin cậy cho đến khi họ chứng minh rằng họ đáng 

tin cậy. 



Các thí nghiệm về tâm lý học đã chứng minh những người được tin tưởng có xu hướng 

hành xử theo hướng đáng tin cậy. Có 1 loại hormone tên là oxytocin được tiết ra khi bạn 

tin tưởng người khác, nó được gửi là phân tử lòng tin, thường được tiết ra khi hai người 

yêu nhau hoặc khi mẹ cho con bú.  

Thầy giáo khuyên bạn nên chủ động tin tưởng để vượt qua những bản chất nghi ngờ/nỗi 

sợ rủi ro bị đánh lừa. Khi bạn chủ động tin tưởng bạn sẽ được sống giữa các mối quan hệ 

đáng tin cậy. Bạn góp sức vào việc xây dựng một văn hóa tin tưởng trong xã hội bạn đang 

sống và làm việc.  Có một thí nghiệm được tiến hành ở thành phố Toronto về việc chủ 

động làm rơi 20 chiếc ví có thông tin nhận dạng và tiền trong ví để xem có bao nhiêu 

người sẽ trả lại chiếc ví đó. Người ta dự đoán 23% sẽ trả lại ví, nhưng trên thực tế có tới 

16/20 ví được trả lại. Bạn có thấy tỷ lệ 23% và 80% cách xa nhau như thế nào không? 

Chúng ta thường không tin người khác như mức thực tế họ có ;)   

Có một thang đo niềm tin Smart trust scale do Julian Rotter công bố lần đầu năm 1967, 

bạn có thể search để tự kiểm tra xem điểm của mình ở mức độ nào.  

Thói quen 5: Smart trust & Forgiveness: 
Smart Trust: tin tưởng thông minh, là tin tưởng người khác theo hướng tối đa lợi ích của 
mình, đồng thời giảm thiểu khả năng bị tổn thương.  
- Hãy nhớ rằng phần lớn mọi người đáng tin hơn chúng ta nghĩ về họ => chủ động tin tưởng 
người khác hơn (proactive trust) 
- Nhận ra lợi ích tiềm ẩn của việc tin tưởng người khác: tạo một môi trường mọi người 
cùng tin tưởng lẫn nhau & giúp gia tăng mức độ tin tưởng trong các mối quan hệ 
- Giảm tổn thương khi bị lừa dối (bằng cách suy nghĩ về trách nhiệm của mình khi là nhân 
tố tạo ra một xã hội đáng tin cậy, yêu cầu người lừa dối mình phải chịu trách nhiệm – đôi 
khi đó chỉ là những hiểu lầm trong giao tiếp, và thực hành tha thứ - đặt mình vào hoàn 
cảnh của người đã lừa dối mình để hiểu và cảm thông) 
 
Bài tập 5: Viết một bức thư tha thứ (nhưng không gửi đi) 
- Bước 1: Hình dung lại sự việc ai đó đã làm bạn tổn thương 
- Bước 2: viết thư tha thứ 
- Bước 3: Đạt tới trạng thái tâm lý đóng lại sự việc 
 
Sai lầm 6: Bạn không tin tưởng vào cuộc sống 
Cuộc sống vốn khó lường, một sự việc tốt cũng có thể dẫn tới một sự việc xấu và ngược 
lại ví dụ như câu chuyện “Tái ông thất mã”. Và các sự kiện trong cuộc sống chỉ đóng góp 
10% vào hạnh phúc của bạn thôi (50% là do di truyền và 40% còn lại là do những hành 
động có chủ đích thường ngày của bạn – Đọc thêm cuốn Mật mã hạnh phúc (The how of 
happiness) của Sonja Lyubomirsky để hiểu về nghiên cứu này) 
Nếu bạn cứ coi trọng kết quả mà bạn đã dự kiến để khi không đạt được nó bạn sẽ thấy 
thất vọng và không tin tưởng vào cuộc sống.  
Chúng ta nên cắt bỏ mối liên hệ giữa hạnh phúc và kết quả.  
Có những nghiên cứu chỉ ra rằng người ta hạnh phúc khi bận rộn hơn là rảnh rỗi, nhất là 
khi chúng ta làm một việc có ý nghĩa. Chúng ta có thể lấy niềm hạnh phúc từ quá trình đạt 



đến mục tiêu, và vì vậy chúng ta không cần phải dựa vào kết quả để có được hạnh phúc. 
Như câu “Hạnh phúc là quá trình, không phải điểm đến”, miễn là quá trình đó theo đuổi 
một việc có ý nghĩa.  
Chúng ta nên tránh 2 chiều hướng: quá coi trọng mục tiêu/kết quả - theo đuổi đam mê 
một cách ám ảnh hoặc lãnh đạm với các kết quả cả trước và sau khi chúng xảy ra. Chúng 
ta nên theo đuổi đam mê một cách thản nhiên ;)  
 
Thói quen 6 The dispassionate pursuit of passion: thản nhiên theo đuổi đam mê - có 
nghĩa là bạn có mong muốn về kết quả cụ thể trước khi xảy ra (thiết lập mục tiêu và theo 
đuổi chúng) nhưng không đánh giá nó tốt hay xấu sau khi kết quả đã xảy ra . Thói quen 
này giúp bạn: 
- Giảm bớt tổn thương khi nhận kết quả không như mong muốn. Phần lớn khi gặp những 
kết quả không mong muốn thì tại thời điểm đó chúng ta thường rất đau khổ nhưng 1 thời 
gian sau khi nhìn lại thì ta lại thấy nhờ kết quả không mong muốn đó lại mở ra 1 cơ hội, 
hoặc đó lại là 1 sự kiện đáng nhớ nhất ... – chúng ta thay đổi quan điểm của mình về sự 
kiện đó. Và chúng ta thường có xu hướng ước tính quá mức cả về cường độ và thời gian 
tác động mà chúng ta phải chịu sau khi kết quả tiêu cực xảy ra (ý này cũng được nhắc 
trong lớp The Science of Well-being) 
- Giúp ta hướng góc nhìn tới những cơ hội khi kết quả không mong muốn xảy ra. Kiểu khi 
1 cánh cửa đóng lại thì có nhiều cánh cửa khác đang mở. 
- Giúp chúng ta kiên cường, lạc quan & tích cực hơn về cuộc sống ^^. Điều gì xảy ra trong 
cuộc sống của chúng ta cũng là điều tốt cả. Tin sẽ thấy, đừng để thấy mới tin ;) Vậy nên 
hãy cứ tin cuộc sống này là tốt đẹp để sống hạnh phúc đi nhỉ ^^. Tất cả chúng ta đều sống 
dựa trên niềm tin.  
 
Bài tập 6: 
- 3 good things with a twist: Viết 3 điều tiêu cực nhỏ mỗi ngày mà sau đó dẫn đến cơ hội 
tích cực trong 7 ngày liên tiếp.  
Nếu bài này khó quá thì có thể làm bài viết 3 điều mà bạn thật sự biết ơn mỗi ngày trong 
vòng 14 ngày - kỹ thuật này được nhắc tới rất nhiều, kết quả là bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu 
làm nó đấy 
 

Week 6: chủ đề Mindfulness 
Sai lầm 7: Chúng ta thường phớt lờ suối nguồn bên trong mình (Ignoring the source within),  
 
Mindfulness – Chánh niệm, là trạng thái mà sự chú ý của bạn không bị xao lãng bởi bất 
cứ điều gì, trừ điều đang diễn ra ngay lúc này, ở đây và bây giờ.  
Bạn có thể nghe về một nghiên cứu của Matt Killingsworth trên TED talk về hạnh phúc.  
Ở đây đề cập tới khái niệm tâm trí lang thang/suy nghĩ lan man (Mind wandering) mà ở 
trong lớp học The Science of Well-being cũng đề cập tới 



 
 
Thói quen 6: Bước ra ngoài GATE:  
Chúng ta cần quan sát tách rời những mục tiêu, xu hướng hành động, suy nghĩ, cảm xúc 
(stepping outside the "GATE": Goals, Actions or Action - tendencies, Thoughts, Emotions) 
& Being a fly in the wall. Nó khá giống khái niệm Quan sát tách rời mà mình được học ở 
Inner Space. Khi là một con ruồi trên tường bạn chỉ muốn quan sát điều gì đang xảy ra 
mà không thêm bớt gì cả, và không phán xét, cũng không can thiệp. 
 
Mindfulness có lợi ích cho cả sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần & sự nghiệp. Bạn có 
thể tìm đọc cuốn Search inside yourself của Chade Meng Tan để hiểu hơn về chủ đề 
Mindfullness nâng cao trí tuệ cảm xúc. Thực hành Mindfulness giúp bạn giảm mức độ 
căng thẳng, phản ứng linh hoạt hơn bằng cách giảm khoảng mù nhận thức và từ đó nâng 
cao trí tuệ cảm xúc, nó cũng giúp cấu trúc sinh lý của não thay đổi để nâng cao mức 
chuẩn về hạnh phúc trong gen của mỗi người.  
 
Mindfulness không hẳn là suy nghĩ mà nó là sự thay đổi mối quan hệ với suy nghĩ của 
chúng ta, chỉ quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình thông qua thực hành và trải nghiệm 
thiền định.  
Chúng ta thường cảm thấy mindfulness không có tác dụng như người ta vẫn thường chia 
sẻ & ta lại không đủ kỷ luật bản thân để thực hành nó dù chỉ là 5 phút mỗi ngày trong vòng 
5 tuần để thấy hiệu quả của nó. Chúng ta còn nghĩ thực hành mindfulness khiến mình 
mềm yếu đi  
Đừng ngại thử cái mới với tâm thế cởi mở ^^ Môi trường & Hành động rất quan trọng cho 
1 thói quen mới  



Hãy bắt đầu bằng vài phút mỗi ngày, và không cần đặt kỳ vọng là bạn sẽ ngồi được bao 
nhiêu phút, chỉ cần bạn bắt đầu ngồi yên để thực hành trải nghiệm mindfulness, quan sát 
tâm trí và cảm xúc của mình. Rèn luyện chánh niệm cần sự kiên trì. 
 
Bài tập 7: The “Presence Practice” Thực hành có mặt ở hiện tại 
Ngồi trong tư thế thoải mái, đầu – cổ - lưng/cột sống thẳng.  
Nhắm mắt lại, rà soát và quan sát các bộ phận trên cơ thể từ đầu tới chân để thả lòng và 
thư giãn. Lặp lại 2-3 lần việc này để đảm bảo bạn đang ở trong tư thế thư giãn và thoải 
mái nhất.  
Hướng sự chú ý của bạn tới hơi thở. Hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống: bạn 
quan sát hơi thở của mình mà không điều khiển nhịp thở nhanh/chậm, nông/sâu của hơi 
thở.  

- Mỗi hơi thở là một dấu hiệu của sự hiện diện.  
- Dấu hiệu thứ hai là tâm trí điềm tĩnh, yên ả và trong sáng. Nếu có những suy nghĩ 

nảy lên thì bạn hãy tử tế, nhẹ nhàng và kiên quyết đóng chúng lại   
- Dấu hiệu hiện diện thứ ba là tâm mở: bạn chú ý đến vùng ngực, tập trung vào tim 

mình để cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của trái tim. Kết nối với trái tim giúp 
bạn liên kết với cảm xúc của mình, bạn có thể mở rộng trái tim để kết nối với người 
khác 

- Dấu hiệu hiện diện thứ tư là cảm thu các giác quan: lắng nghe những âm thanh 
xung quanh, cảm giác của làn da, mùi hương trong không khí, … - bạn có hoàn toàn 
cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh bạn thông qua các guacs quan 
không?  

- Dấu hiệu hiện diện thứ 5 là cảm ứng năng lượng: bạn nhận biết được trường năng 
lượng đặc trưng của mình. Nếu bạn ngồi cùng một nhóm người bạn có thể lan tỏa 
trường năng lượng này tới những người xung quanh, lan tỏa hơi ấm. 

 
Bạn cũng có thể có cách riêng của mình để rèn luyện Mindfulness   
 
 
Hình ảnh là tóm tắt nội dung cần nhớ về khóa học này  
Đại ý là để hạnh phúc thì cần 3 yếu tố (MBA):  
1. Mastery: bạn cần tinh thông những thứ bạn làm (trở nên tốt hơn mỗi ngày). Và theo 
đuổi Flow (dòng chảy: làm những thứ bạn thấy thử thách 1 chút và giúp bạn nâng cao kỹ 
năng mình đang có) chứ không theo đuổi sự cạnh tranh (tôi phải là số 1) 
2. Belongingness: con người có tính xã hội nên chúng ta cần tin tưởng & tôn trọng người 
khác để sống hạnh phúc hơn (chúng ta thường không tin tưởng mọi người tương xứng với 
mức độ đáng tin của họ ). Tập yêu thương và cho đi nhiều hơn  
3. Autonomy: tính tự chủ, tự kiểm soát bản thân từ suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành vi ... 
(khi chúng ta tăng sự kiểm soát bản thân, chúng ta sẽ giảm sự kiểm soát người khác/sự 
việc) 
Nền tảng để dễ dàng thực hiện 3 điều trên là Mindfulness - thực hành hít thở mỗi ngày 
(số phút ngồi yên lặng nên bằng số tuổi bạn đang có )  



Và có 2 con đường: con đường của sự khan hiếm & con đường của sự sung túc. Bạn chọn 
đường nào là quyền của bạn, nhưng trái đất này vốn đang sung túc đấy .  
 

 

The 7 Happiness sustaining strategies – 7 chiến lược duy trì hạnh phúc  

1. Trả lời câu hỏi thường ngày được đặt ra bởi người huấn luyện của bạn (peer-coach) 

vì rõ ràng chúng ta thường trì hoãn việc hạnh phúc cho những ưu tiên khác, chúng 

ta biết sống hạnh phúc là như thế nào, nhưng thời gian này chúng ta bận rộn và 

nghĩ rằng sau khi sắp xếp xong việc bận rộn này ta sẽ sống hạnh phúc – và việc 

bận rộn đó tưởng chừng như vài tuần thì ta đã để nó trượt dài tới vài năm, thậm chí 

vài chục năm …. Bạn không bỏ cuộc vì nó không hiệu quả, bạn bỏ cuộc vì nó hiệu 

quả.  

Đây là bộ câu hỏi mà bạn có thể sử dụng hệ thống daily email của lớp học để nhắc 

nhở bạn, hoặc nhờ 1 người bạn thân thiết cũng muốn rèn luyện thói quen sống 

hạnh phúc để 2 bạn có thể hỏi nhau: 

 Did I do my best to prioritize—but not pursue—happiness? 

 Did I do my best to be self-compassionate (but not self-indulgent or self-pitying) 
when I failed at something? 

 Did I do my best to be grateful for the good things that came my way? 
 Did I do my best to pursue flow and steer myself towards doing something 

meaningful and engaging as opposed to seeking superiority? 
 Did I do my best to not be needy or avoidant? 
 Did I do my best to not be a taker or matcher, but rather, a Giver? 

 Did I do my best to practice kindness and generosity in “otherish” vs. “selfless” 
ways? 

 Did I do my best to not be overly controlling of others or of outcomes? 

 Did I do my best to take personal responsibility for my happiness (i.e., seek internal 
control)? 

 Did I do my best to lead a healthy lifestyle (i.e., eat right, move more, and sleep 
better)? 

 Did I do my best to exercise “smart trust” (trust others more if low on trust)? 
 Did I do my best to be forgiving of others? 

 Did I do my best to look for positive consequences of even negative events? 

 Did I do my best to practice mindfulness? 

 

Theo Art Markman trong cuốn Smart Change, thay đổi thói quen cũ bằng thói quen 

mới: thực hiện từng bước nhỏ, có cộng đồng cùng tham gia để nhắc nhở/giúp đỡ 

nhau, trở thành cố vấn cho những người mới bắt đầu …  

 



2. Đặt mục tiêu của bạn trong ngữ cảnh tích cực 

 

3. Thay đổi môi trường của bạn để bạn dễ dàng đưa ra những quyết định nâng cao 

hạnh phúc hơn.  

 

4. Tham gia cùng 1 nhóm/cộng đồng những người cùng tìm kiếm sự hạnh phúc và 

viên mãn 

 

5. Trở thành người cố vấn cho một ai đó – giúp người đó biết cách sống một cuộc 

sống hạnh phúc hơn và viên mãn hơn.  

 

6. Tiếp tục giữ tư tưởng cời mỏ với những thói quen và bài tập nâng cao hạnh phúc 

mới trong suốt cuộc đời của bạn 

 

7. Tham gia một lớp học về mindfulness 
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