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Lời nói đầu 

Cuốn sách này nằm trong bộ Combo Sách Ebook của LeJapan: 

 

Đăng ký ở đây: https://AkiraLe.net/combo 

 

Tài Khoản VIP dành cho bạn đọc 

Sau khi đặt mua Combo Sách Ebook gốc (có bản quyền), bạn sẽ được cấp 
1 Tài Khoản VIP và Link đăng nhập, để vào hệ thống VIP và Download trọn 
bộ Combo Sách Ebook mới nhất (liên tục cập nhật) của LeJapan. 

 

Quà Tặng dành cho bạn đọc mua Ebook gốc 

Cộng Sự tại Việt Nam sẽ gửi Quà Tặng là thiết bị lưu trữ Trọn Bộ Kho Sách 
Ebook của LeJapan đến tận nhà cho bạn (miễn phí giao hàng toàn quốc). 
Ngoài ra, Akira sẽ gửi thêm các Ebook mới nhất vào Email của bạn đọc đã 
đăng ký mua Sách (và được tham gia GROUP kín). 

 

LeJapan Group giữ bản quyền Ebook này 

Việc phát tán Sách Ebook này trên Internet (hoặc sao chép ra ngoài) mà không được 
sự đồng ý của LeJapan đều là bất hợp pháp và vi phạm luật bản quyền,  
và có thể chịu mức phạt lên đến 500 triệu đồng, hoặc 2 năm tù giam,  

theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP của của Chính phủ,  
quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. 

 

https://akirale.net/combo
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Vì sao người khác thành công, còn tôi thì không ? 

Câu hỏi: Vì sao người khác làm việc rất nhanh và hiệu quả, còn em 
làm mãi một công việc mà không xong, và lúc nào cũng cảm thấy 
mệt mỏi và thiếu thời gian ? 

Akira Lê trả lời: Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Vậy tại sao có người 
làm được rất nhiều việc, có người thì cứ mãi dậm chân tại chỗ ? 

Bí quyết nằm ở ý chí kiểm soát thời gian. Nếu bạn không chủ động 
kiểm soát thời gian, thì thời gian sẽ kiểm soát cuộc đời bạn. 

 

Lý do thứ nhất: Bạn bị mất tập trung. 

Ngày nay có quá nhiều tác nhân quấy nhiễu, hủy hoại sự tập trung 
của bạn, khiến bạn không hoàn thành được công việc. 

 

Lý do thứ hai: Bạn tham lam, ôm đồm nhiều việc cùng lúc 

Chỉ nên làm 1 việc ở 1 thời điểm. Nếu cùng lúc bắt cả 2 con thỏ, 
thì sẽ không bắt được con nào. 
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Trong phần sau, Akira Lê sẽ hé lộ bí quyết Quản lý Thời gian vô 
cùng hiều quả. Nó được mệnh danh là vũ khí tập trung siêu đẳng 
của người thành công.  
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Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả ? 

Akira Lê đang áp dụng Phương pháp Pomodoro để quản lý thời 
gian, và thấy rất hiệu quả. Bạn hãy tìm hiểu chuyên sâu về phương 
pháp này ở các trang sau.  

 

Nó từng được bình chọn là phương pháp tăng năng suất tốt nhất, 
bởi độc giả của trang Lifehacker, bao gồm các lập trình viên, nhà 
văn, luật sư, nhà quản lý, sinh viên và giáo viên.  
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Phương pháp Pomodoro là gì?  

Phương pháp Pomodoro là tập trung cao độ để làm việc hoặc học 
tập, trong thời gian 25 phút, rồi nghỉ ngơi trong vòng 5 phút, và lại 
tiếp tục làm 1 phiên mới.  

Mỗi phiên như vậy được gọi là 1 Pomodoro. 
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Trong tiếng Italia, Pomodoro có nghĩa là quả cà chua. Pomodoro 
được đề xướng bởi người Ý tên là Francesco Cirillo vào năm 1980, 
và hiện nay đã được ứng dụng trên toàn thế giới.  
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Vì sao nên áp dụng Pomodoro?   

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi con người đang làm công việc A, đột 
nhiên, có một việc B khác chen ngang, Ví dụ: nghe điện thoại, đọc 
tin nhắn, thông báo Facebook, thì bộ não bị phân tán tư tưởng, và 
cần ít nhất 15 phút để có thể quay trở lại mạch suy nghĩ, để tiếp 
tục làm công việc A.  

 

Khi áp dụng phương pháp Quả Cà Chua, Akira tập trung cao độ để 
làm việc trong vòng 25 phút không gián đoạn.  

Sau đó, nghỉ 5 phút để thư giãn, bằng cách làm  1 trong các việc 
nhẹ như: đi bộ, nghe nhạc, ngủ ngắn, uống nước, ăn nhẹ,... để 
não bộ trở về trạng thái hưng phấn, sẵn sàng cho 1 phiên 
Pomodoro tiếp theo. 
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Vì sao cứ phải là 25 phút lại nghỉ một lát ?   

Câu hỏi: Vì sao cứ phải là 25 phút lại nghỉ một lát ? Làm việc liên 
tục 3 giờ đồng hồ không được à ? 

Akira Lê hỏi bạn câu này: Một chiếc xe chạy với tốc độ cao trong 
thời gian dài, mà không dừng lại nghỉ ngơi, thì kết quả ra sao? 
Chiếc xe sẽ rất mau hỏng. 
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Bộ não của con người cũng vậy. Đừng để cho nó kiệt sức hẳn rồi 
mới nghỉ. 

Akira Lê cho bạn xem kết quả nghiên cứu cơ chế vận hành của bộ 
não người, do  Nhật Bản thực hiện: 
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Pomodoro của người bình thường là 25 phút, còn của người phi 
thường như Mark Twain, Shakespeare, Jack London, Paustovsky, 
Akira Lê,… kéo dài khoảng 33,5 phút. Nếu bạn là “thiên tài” như 
Akira Lê ☺ thì có thể chọn 33,5 phút cho mỗi “quả cà chua” của 
mình. (AkiraLe.com) 

 

Cách thực hiện như thế nào ?  

Pomodoro được thực hiện theo 6 bước: 

 

1) Viết ra những việc cần làm. 
2) Lấy đồng hồ bấm giờ (đếm ngược 25 phút). AkiraLe.com 
3) Tập trung CAO ĐỘ làm việc trong 1 Pomodoro (25 phút). Tuyệt 

đối không vào facebook, không dùng điện thoại,... 
AkiraLe.com 

4) Nghỉ giải lao trong vòng 5 phút. Bạn cần phải nghỉ ngơi thực 
sự. Hãy làm 1 trong các việc mà bạn thích như: nhắm mắt thư 
giãn, nghe nhạc, uống nước, mát xa đầu, khuôn mặt, thiền, 
sắp xếp bàn làm việc, đi dạo trong văn phòng, hoặc làm những 
việc đơn giản không cần sử dụng tư duy nhiều.. 
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5) Sau 4 phiên Pomodoro liên tiếp, thì nghỉ ngơi trong thời gian 
dài hơn. 

6) Nhìn lại thành quả công việc đã làm được, và ăn mừng chiến 
thắng. 

Akira Lê nhấn mạnh rằng: Bạn phải lên kế hoạch cụ thể, bằng cách 
viết ra giấy những việc cần làm. Nếu không cụ thể, thì cụ không 
thể ! 

Viết ra giấy sẽ giúp bộ não đỡ mệt mỏi hơn, khi phải nhớ hàng tá 
công việc cần làm. (AkiraLe.com) 

 

Bạn cần phải kiểm soát được chính bản thân mình. Nếu không, 
“một ai đó” sẽ kiểm soát bạn. (AkiraLe.com) 
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Phần mềm dùng để quản lý thời gian là gì ?  

1.Ứng dụng trên Điện thoại di động 

Trên điện thoại thì bạn hãy vào kho ứng dụng Google Play, tìm 
kiếm bằng từ khóa Pomodoro, thì sẽ thấy rất nhiều phần mềm Quả 
cà chua như thế này. 

 

Tôi lấy ví dụ như ứng dụng Pomodoro Timer này, có 1 người dùng 
đã nhận xét như sau: “Mình là người phung phí thời gian, nhưng 
từ khi có ứng dụng này, thì mình làm mọi việc thành công và tiết 
kiệm thời gian. Các bạn hãy thử sử dụng nó, rất hay.” 
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Ngoài ra, Akira Lê đang dùng Blip Blip – cứ mỗi 25 phút thì ứng 
dụng này phát ra âm thanh “Bip Bip” để nhắc nhở tôi đứng dậy đi 
uống nước, vì ngồi quá lâu nguy hiểm lắm. 
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Một người bạn của Akira Lê đã bị thoát vị đĩa đệm vì ngồi quá lâu. 
Trong thời đại ngày nay, ngồi làm việc lâu bên máy tính là điều 
không thể tránh khỏi. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên áp dụng 
Pomodoro trước khi quá muộn. (AkiraLe.com) 

 

2.Ứng dụng dùng Online trên Web 

Trên máy tính thì bạn hãy vào http://tomato-timer.com/ rồi bấm 
nút Start để bắt đầu 1 phiên Pomodoro. 

 

Đồng hồ sẽ đếm ngược từ 25 phút trở về 0, và thông báo cho bạn 
khi hoàn tất. 

 

http://tomato-timer.com/
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3.Ứng dụng cài đặt vào Máy tính 

 

Bạn đang dùng máy tính của Apple ? Hay là Dell, HP, Asus ? 

Hãy vào đây để chọn 1 phần mềm Pomodoro tương thích với Hệ 
điều hành của bạn ở đây:  

https://gigaom.com/2010/11/10/9-free-pomodoro-timers/ 

https://gigaom.com/2010/11/10/9-free-pomodoro-timers/
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Tại sao phải nghỉ ngơi ? Có lãng phí thời gian ? 

Akira Lê kể cho bạn nghe câu chuyện này, để bạn hiểu rõ được 
tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chính là sạc pin cho 
cơ thể của bạn. 

Ngày xưa, có một anh tiều phu đến xin việc ở nhà một thương gia 
giàu có. Trông anh khỏe mạnh, hiền lành nên người thương gia 
nhận anh ngay. 

Anh cầm rìu vào rừng đốn gỗ. Ngày đầu tiên, anh mang về 18 cây 
gỗ – một con số đáng nể. 

 

“Tốt lắm, hãy tiếp tục phát huy” – ông chủ vỗ vai động viên anh. 

Lời động viên đó càng khích lệ anh chàng làm việc chăm chỉ hơn.  

Tuy nhiên, ngày hôm sau anh chỉ mang về 15 cây gỗ. Ngày thứ ba 
anh càng cố gắng hơn nữa, cũng chỉ mang về được 10 cây. Càng 
ngày, anh càng mang về ít hơn. 

Anh tiều phu buồn rầu vì nghĩ rằng sức khỏe của mình đã yếu. Anh 
tìm đến ông chủ, xin lỗi vì đã không làm được như kỳ vọng và thắc 
mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. 

– “Lần cuối cùng cậu mài chiếc rìu của mình là bao giờ?” – người 
thương gia hỏi 
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– “Mài rìu ư? Tôi đã dành hết thời gian của mình để đốn cây mà 
không để ý đến việc mài nó” – anh tiều phu buồn rầu đáp. 

 

Hình ảnh người tiều phu đại diện cho rất nhiều người trong số 
chúng ta.  

Cứ mải miết chạy đua theo những mục tiêu đề ra, mà quên đi rằng: 
chẳng có “cỗ máy” nào chạy mà không cần nghỉ để “tra dầu, bảo 
dưỡng”. (AkiraLe.com) 

 

 
Ghi chú: 
Akira Lê và Cộng sự liên tục cập nhật quyển Sách Ebook này.  
Hãy đăng nhập vào Kho Sách Ebook và Khóa Học Online 
của LeJapan để Download các phiên bản mới nhất. 
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Làm sao chặn tác nhân quấy nhiễu làm mất tập trung ? 

Chú ý, trong quá trình làm việc, bạn nên kích hoạt chế độ máy bay 
trên điện thoại, để ngắt kết nối hoàn toàn và tránh bị làm phiền 
bởi tin nhắn và cuộc gọi đến. 

 

Có 2 sát thủ thầm lặng giết chết sự tập trung của bạn, đó là: 
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Chúng chỉ là công cụ để phục vụ con người, và chính ta mới là kẻ 
nắm quyền. 

Vì vậy, hãy dùng điện thoại thông minh theo cách thực sự thông 
minh, và đừng bao giờ làm nô lệ cho chúng. 
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