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Hướng dẫn: 

Xoay ngang màn hình 
điện thoại để 

xem chữ to hơn 
 

 

 

-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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Bí Quyết 5 CHỮ HÓA để làm gì cũng thành công 

Đây là 5 chữ HÓA mà Akira luôn ghi nhớ để áp dụng trong công 
việc và cuộc sống:  

 

Sức người không thể tự làm được tất cả mọi việc, vì vậy, tôi cần 
phải dùng đòn bẩy và công cụ:  

 



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 

 

Công cụ TỰ ĐỘNG HÓA 

 

Dùng cho công việc 
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Công cụ tự động đăng bài Facebook 

Trên Facebook có sẵn chức năng Đặt Lịch Đăng Bài, tuy nhiên, bài 
nào cũng phải tự soạn bằng tay, rất mất thời gian. 
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Công cụ này thông minh ở chỗ: Chỉ cần soạn tất cả các bài viết 1 
lần duy nhất, thì nó sẽ lần lượt đăng ngẫu nhiên cho đến hết, rồi 
tự động quay lại từ đầu, đăng lại từng bài theo chu kỳ mới.  

 

Công cụ tự động tạo Video từ văn bản có sẵn 

Đây là một công cụ tự động giúp bạn chuyển các bài viết thành 
những video mang hơi hướng Animation, để chia sẻ lên mạng xã 
hội. 

 

Điểm đặc biệt ở chỗ: Nó có cả 1 kho Video khổng lồ để bạn chèn 
vào minh họa cho từng dòng chữ. Video này được sử dụng miễn 
phí và không sợ bên thứ 3 truy cứu bản quyền. 
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Dùng cho nhà cửa 

 

Công cụ tự động tắt mở đèn điều hòa, nhạc,... 

Khi đi du lịch, tôi mớ ứng dụng điện thoại lên, hẹn giờ cho đèn 
trong nhà tự động bật tắc theo quy tắc sau: 

18 giờ bật đèn – 23 giờ tắt đèn – 2 giờ bật – 4 giờ tắt   
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App này thông minh ở chỗ: Chỉ cần thiết lập 1 lần, theo các ngày 
trong tuần, là nó tự động bật tắt.  

 

Ngoài ra, nó còn có chức năng Max Work Time: Giới hạn thời gian 
sử dụng điện. 

Ví dụ: Giới hạn thời gian sử dụng bàn là (bàn ủi) là 15 phút. 

Nghĩa là, sau 15 phút sử dụng, nó tự động ngắt điện.  

Vợ tôi hay quên rút điện sau khi là (ủi) quần áo. Đó là lý do tôi thiết 
lập như vậy, để phòng tránh cháy quần áo, cháy nhà.  

 

Bật tắt máy móc từ xa qua Internet 

App ở trên cũng có chức năng điều khiển thiết bị điện từ xa qua 
Internet. 
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Ví dụ: Bạn quản lý 1 cửa hàng, thông thường bạn đến sớm và mở 
cửa cuốn cho nhân viên vào. 

Tuy nhiên, 1 ngày nọ, bạn bận đi cafe với đối tác. Thế là, khi nhân 
viên đến trước cửa, bạn chỉ cần ngồi cafe, lấy điện thoại ra, và bấm 
nút mở cửa cuốn cho nhân viên vào. 
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Dùng cho điện thoại 

 

Công cụ tự động bật tắt nhạc chuông, Wifi, 3G,... 

Akira dùng App này để kích hoạt chế độ tự động bật tắt chức năng 
trên điện thoại. Thay vì ngày nào cũng mở điện thoại lên để thực 
hiện các thao tác nhàm chán, thì hãy để cho nó tự chạy. 
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Nhìn ảnh trên, bạn sẽ thấy tôi đặt điều kiện kích hoạt (Triggers): 
vào 8 giờ sáng, các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), thì giảm 
âm lượng (Volume) của nhạc chuông (Ringer) về số 0.  

 

Ngoài ra, tôi đặt điều kiện kích hoạt lúc 23:00 tất cả các ngày trong 
tuần, sẽ bật chế độ máy bay (Airplane Mode). Lúc đó, tất cả các 
kết nối Internet, Bluetooth, 3G, định vị GPS,... sẽ bị tắt theo. 

 

Công cụ tự động chuyển tiếp tin nhắn giữa 2 điện thoại 

Nếu bạn làm kinh doanh, thì việc sở hữu 2-3 chiếc điện thoại là 
điều bình thường. 

Tuy nhiên, mang theo cả 2-3 chiếc đi ra ngoài, thì quả là bất tiện. 

Vậy có cách nào mang theo 1 chiếc, nhưng đọc được tin nhắn của 
tất cả các chiếc còn lại ? 
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Đây là App đơn giản nhưng rất hiệu quả. Nó chuyển tiếp tin nhắn 
nhận được qua 1 điện thoại khác.  

 

Công cụ tự động chặn cuộc gọi làm phiền của Sales 

Nếu bạn đã từng bị người lạ liên tục gọi điện để mời mua bảo hiểm, 
nhà đất, đầu tư tài chính, mua sim số đẹp,... thì App này dành cho 
bạn. 
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Khi đang lái xe, mà bị 1 cuộc gọi lạ làm phiền, thì rất dễ xảy ra tai 
nạn: 

 

Khi 1 ai đó làm điều xấu (gọi điện làm phiền), và bị đánh dấu 
(Spam), thì tất cả những ai cài ứng dụng này đều biết. Vì vậy, số 
điện thoại người đó đã bị đưa vào danh sách đen, sẽ không còn 
dùng để làm phiền người khác nữa. 
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Công cụ CÔNG NGHỆ HÓA 

Akira tiếp tục nói về chủ đề: Công Nghệ Hóa, giúp giải quyết rất 
nhiều vấn đề trong công việc và cuộc sống của bạn. 

Dùng cho công việc 

 

 

Theo dõi tiến độ công việc, quản lý đội nhóm từ xa 

App giúp bạn xây dựng tầm nhìn chiến lược cho tất cả các dự án, 
áp dụng cho cả công việc và cuộc sống cá nhân. 
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Dù công việc của bạn là quản lý một nhóm, sáng tác một kịch bản 
phim anh hùng hay đơn giản chỉ là lập danh sách các thực phẩm 
cần mua, ứng dụng sẽ là một người bạn đồng hành hữu ích để bạn 
và tất cả thành viên trong nhóm có thể thực hiện và theo dõi công 
việc và sắp xếp chúng một cách dễ dàng. 

 

Lưu lại thông tin hay, và đọc to cho mình nghe 

App này ngày nào Akira cũng mở lên dùng: 
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Dùng cho cuộc sống 

 

 

Dưới đây là thiết bị công nghệ nhỏ gọn mà Akira đang đeo trên cơ 
thể của mình. 
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Cảnh báo ngồi lâu 

 

 

Đo mức độ căng thẳng (Stress) để nghỉ ngơi hợp lý 

 

Thiết bị có tích hợp cả bộ đếm, để giúp bạn tập thở: 
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Đếm bước chân và nhắc nhở đi bộ 
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Gửi Email cho Akira để lấy danh sách tên công cụ 
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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

