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-Nếu bạn xem trên máy tính thì không cần làm gì cả 

-Bạn có thể in ra giấy A4, rồi đóng lại thành Sách Giấy. 
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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 

Akira Lê và Cộng Sự 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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Rảnh rỗi nên nghe cái này 

 

Kho thông tin hay nhất và lớn nhất trên Internet chính là Youtube. 

Tuy nhiên, có 3 bất tiện là: 

• Bị làm phiền: vì Youtube chèn quảng cáo giữa Video. 
• Tốn pin: Vì muốn nghe hết Video, thì phải mở màn hình liên 

tục, gây hao pin nhanh chóng. 
• Trong lúc xem Video thì khó có thể mở đồng thời 1 App khác. 

(điện thoại Android có thể làm được, tuy nhiên cửa sổ App bị 
thu nhỏ lại, rất khó thao tác) 
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Tải App Download Video Youtube về dưới dạng MP3 

Bạn vào trang Web sau đây để tải App Download Youtube: 

https://www.snaptubeapp.com/ 

Chọn “OK” để tải về. Đây chỉ là thông báo mặc định của điện thoại 
Android, bạn đừng lo lắng: 

 

 Chọn “Mở”. 

 

Đối với trường hợp chưa xác nhận bảo mật, máy yêu cầu bạn phải 
thao tác thêm bước xác nhận. Bạn chọn "Cài đặt". 

https://www.snaptubeapp.com/
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Chọn “Không rõ nguồn gốc”. 

 

Sau đó, xuất hiện giao diện xác nhận, hãy bấm vào “Cài Đặt”. 

 

Như vậy là hoàn thành bước cài đặt ứng dụng Snaptube. 
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Hướng dẫn cách sử dụng App 

Đây là giao diện của Snaptube, tại đây bạn có thể tải video hoặc 
âm thanh về máy từ Youtube, Facebook, Instagram... 

 

Ở đây mình chọn “Youtube” rồi tìm video bạn muốn tải, sau đó ấn 
vào nút màu vàng có dấu mũi tên góc dưới của ứng dụng. 

 

Đến đây bạn có thể chọn định dạng muốn tải về. 
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• 128K MP3: Tải nhạc MP3 chất lượng 128K của video. 
• 128K M4A: Tải nhạc M4A chất lượng 128K của video. 
• 240P, 360P, 480P, 720P HD: Tải video với các chất lượng khác 

nhau, càng cao thì càng rõ nét và tốn nhiều dung lượng. 

Ưu điểm lớn nhất của phần mềm Snaptube là có thể tải được video 
và âm thanh từ rất nhiều trang web, đặc biệt là chỉ tải File âm 
thanh của video mà không cần tải toàn bộ video đó về, và bạn sẽ 
tiết kiệm được bộ nhớ với chức năng này. 
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Kho thông tin hữu ích: Podcast 

Podcast là gì ? 

 

Làm thế nào để nghe Podcast ? 

Trên điện thoại iPhone, bạn mở ứng dụng có sẵn: Podcast 

 

Trên điện thoại Android, bạn mở kho ứng dụng Google Play, tìm 
kiếm ứng dụng sau đây để cài vào máy: Google Podcast 
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Để nghe Podcast của Akira Lê: 

 

 

Tải xuống miễn phí các tập yêu thích 

Có thể bấm nút Download để tải các file âm thanh về máy để nghe 
ở chế độ Offline (ngoại tuyến – không có mạng vẫn nghe được). 
Có thể nghe ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. 
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Phát lại các podcast yêu thích của bạn 

Ứng dụng sẽ lưu lại lịch sử nghe, vì vậy lần truy cập tiếp theo bạn 
có thể nghe lại các podcast đã nghe, hoặc chọn nghe Podcast mới 
trong những thời gian rảnh, mà không cần phải nhớ tên và thời 
gian đã nghe giữa đoạn Podcast. 
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Làm Điều Này → Đời Bớt Lầy 

20+ thói quen tốt dành cho mọi người 

Akira gợi ý một số thói quen tốt cho cuộc sống của mọi người: 

Lập danh sách 5 việc cần làm 
Dọn dẹp không gian sống 
Tiến lên 1% so với hôm qua 
Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau củ quả 
Tránh fastfood, đồ ăn từ nhà máy 
Ngồi thẳng lưng, đúng tư thế 
Bớt mua đồ đạc “tiêu sản” 
Bớt nhìn màn hình điện thoại 
Bỏ theo dõi Facebook tiêu cực 
Tìm điểm tốt trong mọi vấn đề 
Đi ngủ sớm, ngủ 7 tiếng/ngày 

Sống đơn giản 
Thức dậy sớm 
Đọc sách 
Tập thể dục 30 phút/ngày 
Uống nhiều nước 
Ngủ ngắn vào buổi trưa 
Quan sát và đặt câu hỏi 
Học 1 điều mới mẻ 
Làm nhiều hơn kỳ vọng 
Mỉm cười với thử thách 
Nói ít đi, nghe nhiều hơn 

 

Vì sao cần phải tạo thói quen tốt ? 

Nếu không lấp đầy cuộc đời bằng thói quen tốt, thì sẽ bị sa ngã 
vào thói quen xấu: 
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Làm thế nào để xây dựng thói quen tốt 

 

Ai cũng muốn có thêm thói quen lành mạnh để cải thiện cuộc sống.  
Vậy làm thế nào để tạo thói quen tốt và biến nó thành bản năng? 

 

Khi còn nhỏ, chúng ta được bố mẹ huấn luyện phải đánh răng trước 
khi đi ngủ, làm đều đặn hàng ngày, cuối cùng biến nó thành thói 
quen. 
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Ứng dụng quản lý và theo dõi thói quen 

Bạn tải ứng dụng ở Link này trên Google Play hoặc Link dự phòng  

 

Khá nhiều người Việt Nam đang dùng ứng dụng này, và đánh giá 
cao về tính thân thiện của ứng dụng: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.isoron.uhabits&hl=vi
https://apkpure.com/vn/loop-habit-tracker/org.isoron.uhabits
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10 thói quen Akira đang thực hiện 

 

Dậy sớm và tránh sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy, vì nó 
sẽ khiến bạn quên đi những việc quan trọng cần làm. 
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Ở Việt Nam, Natto được nghiền thành bột và bán trong các túi 
nhỏ. Bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng thực phẩm sạch, hoặc 
thực phẩm hữu cơ (Organic).  

 

Ngày xưa, đời sống thiếu thốn khiến chúng ta ham muốn vật chất 
để tận hưởng tiện nghi của sự hiện đại. Tuy nhiên, đến một lúc 
nào đó, bạn sẽ thấy vật chất gây ra sự quá tải, chướng mắt, và 
làm mất tập trung. 
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“Thêm 1 thứ, là thêm 1 sự bận tâm”. Muốn đầu óc thanh tịnh, thì 
cần dọn dẹp, bán đồ cũ, hoặc cho những người cần. 

 

Làm thế nào để thiền ? Bạn vào Youtube tìm từ khóa “Thiền Năng 
Lượng” để xem hướng dẫn thiền của Sư phụ Vô Hữu. 

 

Bí quyết cốt lõi để thiền là buông bỏ bản ngã (cái tôi) – luôn xem 
mình là trung tâm. Sự vị kỷ là nguồn gốc của tham sân si, khiến 
tâm hồn luôn vọng động.  
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Đi Sai Đường → Hậu Quả Khó Lường 

Bi kịch lớn nhất của đời người, chính là: 

 

Rồi đến cuối đời mới nhận ra rằng: 

 

Vậy làm thế nào để tìm đúng đường để đi ? 
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Ikigai là gì ? 

 

Ikigai được tạo thành từ 4 vòng tròn: 

Vòng tròn số 1: Việc mà bạn yêu thích là gì ? 

Vòng tròn số 2: Bạn có giỏi và làm tốt việc đó hay không ? 

Vòng tròn số 3: Xã hội có cần bạn làm việc đó hay không ? 

Vòng tròn số 4: Bạn có kiếm được tiền từ việc đó hay không ? 
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LeJapan.com Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản (AkiraLe.com) 

    

  
© Copyright – LeJapan giữ bản quyền. Bạn đọc (đã mua sách) gửi Email cho LeJapan để nhận Tài Khoản VIP 

 

Đây là câu chuyện về 1 họa sĩ chỉ có 3 vòng tròn đầu tiên, mà thiếu 
mất vòng tròn số 4: 

 

Vậy bạn đã tìm được Ikigai chưa ? 

 

 



LeJapan.com Akira Lê và cộng sự tại Nhật Bản (AkiraLe.com) 

    

  
© Copyright – LeJapan giữ bản quyền. Bạn đọc (đã mua sách) gửi Email cho LeJapan để nhận Tài Khoản VIP 

 

Kho Sách Nói miễn phí 

Sách nói là gì ? 

 

Lợi ích của sách nói là gì ? 

 

Nên nghe sách nói vào thời gian nào ? 
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2 kho sách nói miễn phí: 

http://khosachnoi.com/ 

http://sachnoiviet.com/ 

 

Để tải App Sách Nói trên điện thoại, bạn làm theo hướng dẫn: 

http://khosachnoi.com/
http://sachnoiviet.com/
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Hãy “trồng cây trí tuệ” ngay từ hôm nay: 
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Hít Thở Sai → Khó Sống Dai 

Nhiều người (trong đó có tôi) đã từng có thói quen thở cạn: 

 

Lợi ích của thở sâu là gì ? 

 

Đây là kỹ thuật thở 5:5:5 được áp dụng trong Yoga và Khí Công: 
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Thở đúng là thở bụng, không phải thở ngực: 

 

Cách thở bụng là gì ? 
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Vì sao thở bụng có thể đưa sâu dưỡng khí (Oxy) vào trong, và cuốn 
sạch khí độc (CO2) ra ngoài ? 
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Lười Nhác → Là Tự Sát 

Đây là 4 mục tiêu cuộc đời mà Akira nghĩ rằng tất cả mọi người 
đều theo đuổi: 

 

Hôm nay tôi nói về chủ đề: Tập Thể Dục 
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Ứng dụng huấn luyện viên tập thể dục: 

 

Cách tải ứng dụng: 
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Ứng dụng mà Akira đang dùng là: J&J 7 Minute Workout 

 

Ứng dụng này miễn phí, bạn hãy cài vào điện thoại để trải nghiệm 
ngay. Rất hay! 
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Tôi chúc bạn có động lực để tập thể dục 30 phút mỗi ngày, kể từ 
hôm nay: 
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Chần Chừ → Là Từ Trần 
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Cách để có động lực hành động, là làm từng chút một. 

 

Đừng ôm đồm, đừng cố tạo áp lực cho bản thân, mà hãy chia nhỏ 
mục tiêu ra làm nhiều phần, và hoàn thành từng việc một. 
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Câu thần chú: “Less is More” 
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Lời kết 

Combo Trọn Bộ Sách Ebook của LeJapan 

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

 

...và các Ebook khác (sẽ được gửi vào Email của bạn đọc đã đăng 
ký Combo). 

 

 

https://akirale.net/combo

