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Tôi thấy ân hận
Tuổi 14, tôi vẫn còn hồn nhiên, vô tư
hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Dù
khá xinh xắn và có nhiều bạn trai để
ý nhưng tôi không có mối tình nào và
cũng rất sợ yêu. Vì mẹ tôi thường kể
cho tôi những câu chuyện liên quan
đến việc bạn gái mang thai ở tuổi vị
thành niên rất đáng sợ. Mà khi yêu,
mẹ nói rất khó tránh khỏi việc để xảy ra “chuyện ấy” và có bầu.
Cách đây 2 năm tôi cũng đã từng biết đến một chị tên M trong trường
tôi, học trên tôi hai lớp đã phải chịu đựng những gì khi lỡ mang thai
ngoài ý muốn. Những lời nói, ánh mắt miệt thị của gia đình, người thân,
thầy cô và bạn bè...Các bạn bè trong lớp, trong trường cũng xa lánh chị
ấy vì sợ lây tiếng xấu. Chị ấy bị đánh giá là hư hỏng dù trước đó chị học
rất giỏi. Một thời gian chịu đựng sự kì thị, chị ấy đã xin nghỉ học và
chuyển đi đâu không rõ. Sự việc chìm vào quên lãng theo thời gian…

Lẽ ra tôi cần
động viên chị M
để chị có thêm
động lực vượt
qua khó khăn,
vậy mà thay vì
những lời động
viên tôi lại có lời
nói kì thị với chị.
Tôi thực sự cảm
thấy ân hận vì
sự thiếu hiểu
biết của mình.

Lúc đó, tôi cũng là một trong những đứa cảm thấy rất kì thị với chị, bởi
lẽ đối với tâm hồn non nớt của tôi khi đó, mang bầu khi đang ngồi trên
ghế nhà trường là một việc hết sức kinh khủng và đáng lên án. Hôm
trước, tham dự buổi truyền thông của nhóm Tình nguyện trẻ ở trường,
tôi biết là nhiều kiến thức về mang thai và phòng tránh thai tôi mù tịt,
các bạn học cùng khối của tôi cũng vậy. Vậy mà bạn nào cũng ngại ngần
không dám tham gia các trò chơi. Có lẽ là trong tôi và các bạn có một
rào cản quá lớn. Tôi nghĩ rằng việc tìm hiểu về những vấn đề đó là hư
hỏng và tôi có thể bị đánh giá không tốt nếu tìm hiểu về nó.
Vậy nhưng thầy cô, nhà trường và các bạn học sinh các khối lớp khác
đều rất nhiệt tình khi tham gia các chương trình truyền thông. Hơn nữa,
khi được D- một thành viên trong nhóm Tình nguyện trẻ thuyết phục, tôi
đã cởi mở hơn với quan điểm bấy lâu của mình. Bạn ấy nói rằng chính
việc tôi né tránh có thể khiến tôi dễ gặp sai lầm và sa vào cạm bẫy hơn.
Giống như một người không tìm hiểu về luật thì dễ bị phạm luật vậy. Bạn
ấy cũng nói những sự việc đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn là do
các bạn vị thành niên không được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin, kiến
thức đúng nên không biết cách phòng tránh. Và những trường hợp như
vậy thực sự đáng tiếc và cần được động viên, chia sẻ nhiều hơn. Tôi nói
với bạn ấy rằng tôi sợ yêu vì sợ có quan hệ tình dục và có thai ngoài ý
muốn. Bạn ấy cười và nói quan trọng là tôi xác định điều gì là quan
trọng với mình và có định hướng ra sao trong một mối quan hệ. Không
phải cứ yêu nhau là có “chuyện đấy” và có thai ngoài ý muốn.
Một buổi trò chuyện vui vẻ với bạn ấy đã giúp tôi hiểu biết hơn, cảm
thấy đỡ sợ hơn và tự tin hơn. Nếu có các buổi truyền thông này sớm hơn
thì chắc tôi không mất mấy năm sống trong lo sợ.
Nghĩ lại việc tôi đã từng có những lời nói kì thị với chị M, tôi cảm thấy
ân hận…
N.X (THCS Hoàng Hoa Thám)

Cách sử dụng que thử thai
Các bạn thân mến! Vừa qua, một người bạn của mình muốn tìm hiểu
thông tin về que thử thai nhanh. Hôm nay, mình muốn giới thiệu với
các bạn về que thử thai nhanh và cách sử dụng các bạn nhé!
Các bạn biết không, que thử thai nhanh được sử dụng với mục đích
xác định khả năng mang thai của bạn gái sau khi có quan hệ tình dục
không an toàn. Khi trứng gặp tinh trùng và tạo thành hợp tử, hợp tử
này bắt đầu lớn lên cũng là lúc bắt đầu sản sinh ra một nội tiết tố có
tên là HCG.
Que thử thai nhanh có thể phát hiện ra nội tiết tố này trong nước tiểu,
nhưng phải sau 7 đến 10 ngày trở đi kể từ thời điểm có quan hệ tình
dục không an toàn thì lượng hóc môn này mới đủ để que thử thai có
thể nhận diện được. Do vậy, để xác định chính xác khả năng mang
thai của bạn gái thì bạn gái nên sử dụng que thử thai sau khi có quan
hệ tình dục không an toàn từ 7 – 10 ngày trở đi.

Các bước sử dung que thử thai

Bạn gái có thể sử dụng que thử thai nhanh vào bất cứ thời điểm nào
trong ngày nhưng tốt nhất là nên thử vào buổi sáng sớm, vào thời
điểm mới ngủ dậy. Vì lượng HCG sẽ có nhiều hơn trong nước tiểu vào
buổi sáng sau khi ngủ dậy so với các thời điểm khác trong ngày.
Khi đã mở bao, que thử thai cần sử dụng ngay trong vòng 10 phút và
tránh để que thử thai bị ướt trước khi thử, vì nếu bị ướt hay để lâu hơn
thời gian quy định thì có thể kết quả thử thai sẽ không chính xác. Việc
thử thai có thể cũng không cho kết quả chính xác nếu que thử thai đã
hết hạn sử dụng. Các bạn lưu ý những điều này để việc mua và sử
dụng que thử thai đạt hiệu quả tốt nhất các bạn nhé!
Hiện tại, que thử thai được bán ở các hiệu thuốc, giá trung bình
khoảng 10.000 – 15.000 đồng/1 que thử.
Mình đã giới thiệu với các bạn những thông tin cơ bản nhất về que thử
thai rồi đấy các bạn ạ! Hy vọng các thông tin này sẽ hữu ích cho các
bạn!
Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui.
Yến Nhi (THCS Hoàng Hoa Thám)
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Nạo phá thai: sai lầm và thực tế?
Phá thai là tội lỗi, là ác độc
Hiện nay có không ít người cho rằng phá thai là tội lỗi, là ác độc.
Nhưng có thể bạn cũng biết một câu “kinh điển” rằng bản thân sự
việc không có tội, quan trọng là cách bạn ứng xử với nó. Bạn thử
tưởng tượng xem, nếu như bạn chưa chuẩn bị đủ điều kiện chăm
lo cho một đứa trẻ, vốn được các gia đình coi như là một vật báu,
thì liệu có đem lại cuộc sống hạnh phúc cho đứa con yêu dấu của
bạn không? Hay nếu như bạn biết rằng khi mang thai ở độ tuổi
còn nhỏ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và tính mạng của người
mẹ trẻ và đứa bé thì liệu có nên liều lĩnh giữ thai lại không?

Bài viết này
chia sẻ về một
số quan điểm
sai lầm xoay
quanh việc
nạo phá thai
mà chúng
mình cần nắm
rõ để có được
sự hiểu biết
đúng đắn về
vấn đề nạo
phá thai và có
thái độ, cách
ứng xử phù
hợp với vấn đề
này các bạn
nhé!

Phá thai có thể dẫn đến vô sinh
Nếu như hay xem các thông tin ở trên mạng về chủ đề này thì bạn
sẽ thấy rất nhiều bài báo thường nói… thiếu chữ. Sở dĩ mình nói
như vậy là bởi có sự khác biệt rất lớn giữa phá thai an toàn và
phá thai không an toàn. Phá thai an toàn là khi được thực hiện
bởi cán bộ y tế có kỹ thuật, môi trường y tế đảm bảo chất lượng
tốt (dụng cụ, thiết bị…) và có thể cấp cứu kịp thời với những
trường hợp tai biến. Do vậy, hoàn toàn tránh được những nguy cơ
không mong muốn có thể xảy ra khi nạo phá thai: chẳng hạn chảy
máu, sót nhau, dính thành tử cung…
Nếu thực hiện phá thai an toàn thì bạn gái có thể phá thai
nhiều lần khi chẳng may “vỡ kế hoạch”
Mặc dù bác sỹ có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, điều kiện
cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện vô trùng và sức khoẻ của bạn
đáp ứng được với việc phá thai, song phá thai vẫn thường tiềm ẩn
những nguy cơ như gây chảy máu, nhiễm trùng, viêm phần phụ,
một số ít trường hợp thủng tử cung hay dính thành tử cung, có thể
ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sinh sản về sau. Do vậy, phá
thai chỉ là một biện pháp chữa cháy, các bạn đừng lặp lại, vì càng

lặp lại, khả năng tai biến càng lớn. Chốt hạ là nếu có quan hệ tình
dục mà chưa sẵn sàng có thai, các bạn cần sử dụng một trong số
các biện pháp tránh thai hiện đại, an toàn (bao cao su, thuốc tránh
thai hàng ngày, phim tránh thai...)
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Sau khi nạo phá
thai, nếu thấy có
những dấu hiệu
Bạn gái có thể lựa chọn biện pháp phá thai mình thích
Quyết định phá thai đó có thể là quyết định của bạn nhưng việc
thực hiện đó như thế nào, bằng cách nào thì cần có sự tư vấn, can
thiệp của bác sĩ. Bởi điều này sẽ tuỳ thuộc vào kỹ thuật và chuyên
môn của bác sĩ tại cơ sở y tế cũng như tuỳ thuộc vào điều kiện sức
khoẻ của bạn gái, tuổi thai. Hiện nay, ở nước ta có những biện
pháp phá thai chủ yếu sau:
- Phá thai bằng thuốc: Phương pháp phá thai bằng thuốc còn gọi là
phương pháp phá thai nội khoa. Phương pháp này thực chất là
dùng thuốc để làm sảy thai, chấm dứt thai nghén ngoài ý muốn.
Việc phá thai bằng thuốc được thực hiện an toàn và hiệu quả nhất
khi thai nhi dưới 8 tuần tuổi
- Phá thai bằng phương pháp hút chân không: Phá thai bằng
phương pháp hút chân không là phương pháp chấm dứt thai nghén
bằng cách dùng bơm hút chân không để hút thai trong tử cung.
Phương pháp này thường áp dụng cho tuổi thai từ 6- 12 tuần tuổi.
- Phá thai bằng phương pháp nong và gắp: Nong và gắp thai là 2
phương pháp sử dụng các thủ thuật qua cổ tử cung để chấm dứt
thai kỳ áp dụng cho tuổi thai từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18,
bao gồm hút chân không và nong, gắp thai.
Có thể tự mua thuốc về để phá thai
Thực tế phá thai bằng thuốc là phương pháp có chỉ định chặt chẽ
và đòi hỏi phải được sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, nên phá
thai bằng thuốc phải được thực hiện ở cơ sở y tế tuyến tỉnh và trung
ương, do các bác sĩ sản phụ khoa được huấn luyện về phá thai bằng
thuốc. Do vậy, các bạn trẻ không nên tự ý mua thuốc về sử dụng
nhé!
(Tiếp theo trang 7)

như: sốt, đau
bụng, chảy máu
nhiều từ âm đạo
(nhiều hơn một
lần hành
kinh)... cần phải
đến ngay cơ sở y
tế để được khám
và điều trị, vì đó
là những dấu
hiệu nguy hiểm,
chứng tỏ có thể
có những biến
chứng.
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Cuộc sống không chỉ có gam màu tối
Trước khi mẹ tôi bỏ đi, gia đình tôi thật hạnh phúc. Nhiều người hàng
xóm còn thấy ngưỡng mộ gia đình tôi. Còn tôi, tôi vẫn luôn là một cậu
bé luôn vui vẻ, nhiều bạn bè, tôi vẫn luôn là một học sinh gương mẫu,
tôi luôn đứng trong top đầu của lớp.

Cuộc sống còn có những gam màu sáng

Khi gặp khó
khăn, bạn có
thể liên hệ với
tổ chức Rồng
xanh (Điện
thoại:
0437170544)
hoặc đăng
nhập vào
website:
tamsubantre.or
g để được tư
vấn hỗ trợ

Từ khi mẹ tôi bỏ đi, cuộc sống của tôi dường như sụp đổ. Chẳng còn ai
chăm sóc, lo lắng, quan tâm tôi nữa. Bố tôi bỏ bê công việc, suốt ngày
chìm trong men rượu. Tôi đến phát ngán cái cảnh lúc nào đi học về bố
tôi cũng say xỉn và còn dẫn theo người đàn bà khác về nhà…vậy là tôi
quyết định bỏ nhà ra đi.
Cái đêm tôi đi, tôi không mang theo một thứ gì cả, tôi không có đồng
nào trong túi, tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi học rồi đi… Đêm
xuống tôi ngủ ở ghế đá ngoài bờ hồ. Mọi ánh mắt của những người lạ
dồn vào tôi, tôi hoảng sợ và định bỏ chạy về nhà nhưng cứ nghĩ đến việc
về nhà thì những hình ảnh về người bố say xỉn và những người đàn bà
bố dẫn về tôi lại thấy ghê tởm và không muốn bước tiếp. Cuối cùng, tôi
đi lang thang hết khu phố này đến khu phố khác. Rồi vô tình tôi gặp
được các anh chị bên một tổ chức phi chính phủ, các anh chị nói rằng sẽ
cho tôi ăn, cho tôi chỗ ngủ, cho tôi đi học, cho tôi vui chơi, và còn có
các bạn cũng cùng cảnh ngộ như tôi nữa. Lúc đó tôi nghĩ mình chẳng
còn gì nữa nên tôi đi theo các anh chị về.
Đến nơi tôi được tắm rửa, ăn uống, hỏi han, sau đó tôi được sắp xếp
chỗ ngủ. Ngày hôm sau tôi được đến văn phòng vui chơi, sinh hoạt cùng
mọi người. Lúc đầu, tôi sống rất khép mình và không muốn giao thiệp
với ai. Các bạn khác có vẻ e ngại tôi. Về sau, tôi nhận thấy mình thật cô
độc nếu tiếp tục sống khép kín, tôi đã thử thay đổi bản thân bằng cách
chủ động giúp đỡ và bắt chuyện với các bạn khác, dần dần tôi thấy mọi
thứ dễ dàng hơn. Tôi hiểu về các bạn khác nhiều hơn, cảm thấy có niềm
vui sống khi cùng các bạn học tập, vui chơi, sinh hoạt chung…

Tính từ ngày tôi mới vào đến nay đã được khoảng 8 tháng, tôi
cảm thấy nơi đây chính là nhà của mình, những người bạn ở đây
giống như những người thân của tôi. Tôi không còn có ý định
quay trở về nhà nữa. Tôi biết cách tự sống độc lập, tự chăm sóc
bản thân, tôi còn học được rất nhiều điều nữa…Đây thực sự là
ngôi trường dạy cho tôiCaption
những điều hay lẽ phải để tôi trưởng
thành hơn.
describing
picture or

Thật khó để có thể đối mặt với những nỗi đau nhưng mỗi lần như
graphic.
thế tôi thấy mình lớn hơn. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ
có một gam màu tối mà còn có rất nhiều gam màu sáng, cái chính
là mình chọn gam màu nào để sống, để vượt qua tất cả…
L.M

Khi Nạo phá thai: sai lầm và thực tế?
(tiếp theo trang 5)
Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể dùng để phá thai
Không thể coi thuốc tránh thai khẩn cấp như là một biện pháp phá
thai bằng thuốc, vì cơ chế của thuốc tránh thai khẩn cấp là để ngăn
cản trứng rụng; ngăn cản tinh trùng gặp trứng và ngăn chặn trứng đã
được thụ tinh làm tổ ở trong tử cung. Trong khi đó, thuốc phá thai là
thuốc dùng trong trường hợp đã có sự làm tổ của hợp tử. Thuốc tránh
This được
story can
fit 100-150
words.
thai khẩn cấp không thể phá
thai
một khi
phôi thai đã làm tổ
trong lòng tử cung.
The subject matter that appears in
newsletters is virtually endless. You
can include stories that focus on
current technologies or innovations
in your field.
You may also want to note business
or economic trends, or make predictions for your customers or
clients.
If the newsletter is distributed in-

Đa số các trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên (VTN) là ngoài ý
muốn. Vì không mong đợi nên việc mang thai chắc hẳn sẽ ảnh hưởng
và xáo trộn rất nhiều tới cuộc sống và sức khỏe của VTN. Do vậy, việc
quyết định tiếp tục giữ thai hay bỏ thai thường là một quyết định khó
khăn đối với các bạn. Tuy vậy, nó vẫn có thể trở nên dễ dàng hơn nếu
các bạn có được những thông tin chính xác về nó. Đó cũng là lúc bạn
học được cách tôn trọng và bảo vệ chính mình.
An Nguyên

TRANG

7

TRANG

8

Rủi ro khi mang thai ở tuổi vị thành niên?
M thân mến!
Chợt nhớ rằng cậu đã từng
hỏi tớ về việc vì sao bạn nữ
không nên mang thai ở tuổi
vị thành niên nên hôm nay tớ
viết thư cho cậu để chia sẻ
với cậu một vài thông tin tớ
tìm hiểu được từ nhóm Tình
nguyện trẻ liên quan đến vấn
đề này cậu nhé!
Cậu biết đấy, dù bạn gái ở tuổi dậy thì đã có thể làm mẹ nếu có
quan hệ tình dục không an toàn. Thế nhưng, cơ thể của bạn nữ
chúng mình vẫn chưa phát triển hoàn thiện để có thể mang thai một
cách an toàn. Do đó, nếu mang thai ở tuổi này bạn gái và đứa trẻ có
thể gặp rất nhiều rủi ro về thể chất và tinh thần như:

Cơ thể của bạn
nữ ở tuổi dậy
thì vẫn chưa
phát triển
hoàn thiện để
có thể mang
thai một cách
an toàn. Do
đó, nếu mang
thai ở tuổi này
bạn gái và đứa
trẻ có thể gặp
rất nhiều rủi
ro về thể chất
và tinh thần.

- Tình trạng sảy thai tự phát và thai chết lưu, đẻ non, đẻ khó ở các
bạn gái tuổi vị thành niên cao hơn so với khi mang thai ở tuổi
trưởng thành do khung chậu chưa phát triển hoàn thiện. Từ đó, làm
tăng nguy cơ tử vong cho bạn gái.
- Tỉ lệ bệnh tật và tử vong của trẻ sơ sinh cao hơn nhiều so với các
bạn gái sinh con ở tuổi trưởng thành.
- Những đứa con của người mẹ ở tuổi Vị thành niên thường sinh ra
thiếu cân, suy dinh dưỡng và chậm phát triển trí não. Do đó, người
mẹ phải dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc một đứa trẻ ốm
yếu và ít thời gian hơn cho việc tạo ra thu nhập, học hành, giải trí.
- Người mẹ ở tuổi vị thành niên khó có thể hoàn thành chương trình
giáo dục phổ thông và dễ lâm vào cuộc sống nghèo khổ hơn so với
bạn bè cùng trang lứa và khó được tiếp cận với các cơ hội tạo thu
nhập. Chính điều này ảnh hưởng đến quyền tự chủ và quyền quyết
định cũng như việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế.
- Mặc dù xã hội Việt Nam đã cởi mở hơn với việc bạn gái ở tuổi vị
thành niên có quan hệ tình dục hay mang thai ở tuổi vị thành niên,
tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều chấp nhận điều này. Do
đó, bạn gái mang thai ở tuổi vị thành niên có thể phải chịu đựng áp
lực tai tiếng từ gia đình, cộng đồng.
Đó là một vài thông tin mình có được, hy vọng có thể giúp cậu hiểu
rõ hơn về vấn đề này.
Chúc cậu luôn mạnh khỏe!
Bạn của cậu!
M.A
M.A (THCS Thực Nghiệm)

Nên làm gì khi lỡ dính “bầu”?

TRANG

9

Nếu bạn gái lỡ mang thai ngoài ý
muốn nhưng đang ở độ tuổi vị thành
niên thì nên làm gì trong tình huống
này?
(Bạn nữ, 13 tuổi, Hà Nội)
Bạn thân mến!
Hiện bạn đang quan tâm tìm hiểu về việc bạn gái nên làm gì nếu lỡ mang
thai ngoài ý muốn ở độ tuổi của chúng mình. Về vấn đề này, Tình
Nguyện trẻ có một vài thông tin muốn chia sẻ cùng bạn.
Nếu bạn gái lỡ mang thai ngoài ý muốn thì cần thực hiện một số việc làm
chính như sau:
- Xử lý cảm xúc
Điều đầu tiên bạn gái nhận thấy đối với những trường hợp mang thai
ngoài ý muốn là sự bùng nổ của cảm xúc. Nhiều bạn gái xuất hiện những
cảm xúc tiêu cực như cảm giác tội lỗi, hoảng sợ, lo lắng...Những cảm
xúc này làm ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng của các bạn
ấy. Do đó, bạn gái cần chấp nhận và tìm cách loại bỏ những cảm xúc
tiêu cực của họ cho dù đó là cảm xúc nào.

Các bạn vị
thành niên có

- Xác định những khó khăn và thuận lợi
Bạn gái cần trao đổi với cha của đứa trẻ về suy nghĩ, cảm nhận và mong
muốn của bản thân trước tình huống gặp phải, cùng bạn trai thảo luận
về các giải pháp. Sau khi suy nghĩ kỹ và xác định được thuận lợi và khó
khăn cho tất cả các lựa chọn. Bạn gái sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp cho
mình là giữ thai hay bỏ thai. Từ sự chia sẻ đó, bạn gái có thể nhận được
những giúp đỡ cần thiết cho quyết định đó.
- Nhờ sự hỗ trợ
Mang thai ngoài ý muốn không phải là một việc bạn gái nên đối diện một
mình. Thay vào đó, bạn gái nên chia sẻ suy nghĩ của bạn gái với bạn trai
của mình, với những người có kinh nghiệm hoặc những người thân đáng
tin cậy có thể hỗ trợ. Nhận được sự hỗ trợ là điều vô cùng cần thiết để
bạn gái được chia sẻ cảm xúc, chia sẻ các khó khăn trong giải pháp do
mình chọn lựa.
- Thực hiện sớm giải pháp đã chọn lựa

thể gửi câu hỏi
của mình qua
fanpage:
https://
www.facebook.c
om/pages/ Tình
– Nguyện –Trẻ
hoặc website:
tamsubantre.org để được
hỗ trợ giải đáp

Nếu chọn lựa của bạn gái là giữ thai thì bạn gái và bạn trai cần lên kế
hoạch chi tiết cho giải pháp này, các nguy cơ tiềm ẩn về mặt sức khỏe
khi sinh con ở tuổi vị thành niên, vấn đề chăm sóc, nuôi con, cuộc sống
sau khi sinh con…Nếu giải pháp được lựa chọn là bỏ thai thì bạn gái
cần thu xếp cùng người thân đi khám và thực hiện việc bỏ thai sớm theo
sự tư vấn của bác sĩ để đạt được yếu tố an toàn khi bỏ thai.
Hy vọng rằng những chia sẻ trên hữu ích cho bạn!
Tình nguyện trẻ

thông tin.
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Xa nhất

St

Lí do học kém môn lịch sử

St
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Hãy thay đổi mỗi ngày
Có một câu chuyện kể về con cóc và xô nước. Nó minh họa cho
qui luật tình hình thường không xấu đi ngay tức khắc…
Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước
nóng, con cóc sẽ làm gì? Ngay lập tức, con cóc quyết định:
“Chẳng có gì thích thú, mình phải đi ngay thôi!”. Nó sẽ nhảy ra.

Nếu bạn cũng bỏ chính con cóc này vào trong xô nước lạnh và
đặt xô lên bếp… đun nóng từ từ. Điều gì sẽ xảy ra? Con cóc thư
giãn… vài phút sau đó nó tự nhủ: “Ở đây thật ấm áp”. Chỉ một
vài phút sau, con cóc bị luộc chín.
Ý nghĩa câu chuyện này là gì? Mọi cái đều có quá trình của nó.
Cũng giống như con cóc, chúng ta mù mờ và thình lình mọi việc
trở nên quá muộn. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Câu hỏi: Nếu bạn thức dậy vào sáng mai và biết mình tăng 20kg,
bạn có lo lắng không? Dĩ nhiên là bạn lo và gọi cấp cứu: “Xin
đến ngay, tôi bị mập!”. Nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng
này 1kg, tháng khác 1kg và chúng ta có xu hướng lờ đi.
Khi bạn tiêu vượt quá ngân sách của mình 10 đôla một ngày thì
dường như chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm
như vậy, bạn sẽ cháy túi. Đối với những người bị nợ nần, bị phát
phì hay bị ly dị, thường thì đó không phải là một tai họa lớn – vì
mỗi ngày nó xảy ra một chút, và rồi một ngày nọ “ùm!”. Họ lo
lắng: “Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”.
Cuộc sống luôn mang tính tích lũy. Mỗi ngày một chút như những
giọt nước làm mòn phiến đá. Qui luật con cóc bảo chúng ta phải
nhìn nhận xu hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi mình đang
nhắm đến đâu? Đích mình cần đi đến là gì? Mình có tiến bộ hơn
không? Khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái
không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm.
Đây là điều đáng sợ nhất – không có sự đứng yên! Bạn phải tiến
lên hoặc lùi lại!
St

Mỗi ngày chúng
ta phải tự hỏi
mình đang nhắm
đến đâu? Đích
mình cần đi đến
là gì? Mình có
tiến bộ hơn
không? Khỏe
hơn, hạnh phúc
hơn và thịnh
vượng hơn năm
ngoái không?
Nếu không,
chúng ta cần thay
đổi việc mình
đang làm.

Cảm ơn các bạn đã tích cực đóng góp bài viết cho bản tin số
20. Nhịp sống XTeen mời Teen Việt Nam ở trong và ngoài
nước tiếp tục đóng góp tin bài và hình ảnh cho bản tin qua
email: nhipsongteen@ccihp.org
https://www.facebook.com/pages/Tình-Nguyện-Trẻ
Mô hình nhóm Tình nguyện trẻ hướng
đến việc thành lập một đội ngũ thanh
thiếu niên có thể trở thành những người
giáo dục viên đồng đẳng và những
người ủng hộ cho thái độ và các hành vi
tình dục lành mạnh trong giới trẻ. Làm
việc trong môi trường chính thức,
không chính thức và thậm chí là môi
trường ảo (qua các trang web và mạng
xã hội), những người trẻ có thể kết nối cộng đồng, giáo dục
những người khác về các chủ đề sức khỏe tình dục, kỹ năng
sống, khẳng định quyền tình dục và sinh sản của thanh niên.
Mô hình Tình nguyện trẻ, được phát triển bởi tổ chức Planned
Parenthood Great Northwest, Hoa kỳ và được Trung tâm Sáng
kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp với 4 trường
THCS trên địa bàn Hà Nội thực hiện từ năm 2014.
Chịu trách nhiệm: Ths.Bs Hoàng Tú Anh
Cố vấn:
BS. Phạm Vũ Thiên
Phụ trách biên tập: Ths. Lê Lan Anh
Bài và ảnh:
 Nhóm Tình nguyện trẻ trường THCS Lý Thường Kiệt;
THCS Lê Lợi; THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Thực
Nghiệm, Hà Nội.
 Các sinh viên tình nguyện của CCIHP.

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số
(CCIHP)
Địa chỉ:
Điện thoại:

***
Số 48, ngách 251/8, Nguyễn Khang, HN
04 3 577 0261;
Fax: 04 3 577 0260

Website:

http://ccihp.org; http://tamsubantre.org/

Email:

ccihp@ccihp.org

