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Tổng hợp nguồn lực Hỗ trợ giải toả stress và Rối loạn  

sức khoẻ tinh thần 

 
LƯU Ý 

Trang này được phát triển để đáp ứng nhu cầu được hỗ trợ cân bằng Sức khỏe 

Tinh thần trong giai đoạn Đại dịch Covid19 vẫn đang diễn ra và những biến động 

sau đó. Mặc dù đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn với nhiều người trong 

chúng ta, Nam Phương cũng nhận thấy có nhiều món quà đang được hào phóng 

trao đi với hình thức đa dạng hơn bao giờ hết. 

 

Có thể có nhiều bạn không tìm được đúng thông tin mình cần hoặc thậm chí 

không hay biết. Hoặc biết quá nhiều và bị choáng ngợp giữa nhiều lựa chọn. Vì 

vậy, team Nam Phương xin được “trám lỗ hổng” bằng cách hệ thống hoá lại 

những nguồn lực thông qua phân loại đơn giản như dưới đây. Ở đây team Nam 

Phương ưu tiên giới thiệu những nguồn miễn phí. Với các dịch vụ có trả phí, lựa 

chọn của chúng tôi cũng không bị chi phối bởi bất cứ một đề nghị tài trợ hay hỗ 

trợ hiện kim và hiện vật nào. 

 

Nếu bạn có đề xuất về nội dung bổ sung/chỉnh sửa, vui lòng cho chúng mình biết 

ngay tại comment của page này. Team sẽ tham khảo và cập nhật sớm nhất có 

thể trong giới hạn nguồn lực của mình. 

 

Về lâu dài, Phương khuyến khích bạn hãy đặt nỗ lực chính trong việc THỰC 

HÀNH những thực tập mang tính nuôi dưỡng nhất cho cả Thân-Tâm (như thiền, 

yoga, tiếp xúc thiên nhiên), tạo lập các THÓI QUEN có thể làm đều đặn hàng 

ngày. Và hạn chế tiếp xúc quá nhiều nguồn thông tin (dù là đọc, nghe, nhìn, 

v.v…). Xin hãy chắt lọc cho mình những gì cần thiết nhất và đào sâu vào thực 

hành. 

 

Nam Phương cũng bổ sung thêm mục “Lựa chọn của Phương" như một lá phiếu 

của mình dưới tư cách người thực hành & nhà chuyên môn về Sức khỏe phòng 

ngừa. 
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MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: 

1. Đây là thông tin chỉ dùng cho mục đích tham khảo và không có mục đích 

thay thế cho bất cứ một hình thức chẩn đoán, điều trị hay chữa trị bất kỳ 

bệnh lý hay tình trạng ốm đau về cơ thể hay tâm thần nào của con người. 

Và không nhằm thay thế các dịch vụ, giải pháp của các cán bộ Y Tế và cơ 

sở Y Tế được cấp phép. 

2. Các thông tin được cập nhật theo khả năng tìm kiếm, cũng như từ giới 

thiệu từ các đồng nghiệp trong và ngoài ngành. Tuy nhiên, không thể tránh 

khỏi một số sai sót hay chưa kịp cập nhật đúng theo những thay đổi thực 

tế. Bởi khả năng chuyên môn và hiểu biết của Nam Phương còn hạn chế, 

tôi cũng xin không đưa ra những nhận xét mang tính thẩm định, khuyến 

cáo hay tư vấn nào khác. 

3. Mỗi cá nhân công nhận rằng bản thân mình hoàn toàn tự chịu trách nhiệm 

về cuộc sống và sự khỏe mạnh của mình, của gia đình và con cái mình 

(nếu có), và về mọi quyết định của mình đưa ra dựa trên tham khảo thông 

tin tại trang này. 

4. Nam Phương xin được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại, khiếu nại, 

kiện tụng, đền bù vật chất hay bất cứ đền bù nào cho mình trong quá khứ, 

hiện tại hay tương lai, phát sinh từ các lựa chọn của bạn khi tham khảo 

thông tin tại trang này. 

5. Xin bạn hãy lựa chọn với sự cẩn trọng và sự tự chịu trách nhiệm cho sức 

khoẻ của mình. Trong trường hợp bạn đang được một nhà chuyên môn y 

tế chăm sóc hay đang sử dụng các thuốc kê toa, bạn cần trao đổi với bác 

sĩ của mình về những điều chỉnh mình muốn có, và không nên ngừng sử 

dụng các thuốc kê toa mà không hỏi ý kiến bác sĩ của mình.  

 

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ Ms. Dương: 0949.157.298 (Zalo) hoặc inbox 

fanpage Health Coach Nam Phương.  

 

 

  

https://www.facebook.com/coachnamphuong
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I. Các đầu sách:  
 

 
1. Tìm hiểu về Sức khoẻ tinh thần 

• Đi tìm lẽ sống  

• Sang chấn tâm lý - hiểu để chữa lành 

• Đại dịch tâm lý thời hiện đại 

• Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi 

• Có ai khác trong tôi 

• Feeling Good - tiếng Anh 

2. Thực tập Chăm sóc Sức khoẻ tinh thần 

• (Tổng hợp 31 phương pháp Trị liệu tâm lý)  

• 10 phút tĩnh tâm - 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại (Xây dựng 

thói quen, Thiền) 

• Bất chấp tai ương (Giảm căng thẳng dựa trên Thiền Chánh Niệm theo góc 

nhìn Y khoa hiện đại) 

• Phép lạ của sự tỉnh thức - sư ông Thích Nhất Hạnh (Thiền) 

• Nơi Ấy cũng là Bây Giờ và Ở Đây (Thiền) 

• Search Inside Yourself (Thiền, Khoa học Thần Kinh, Trí tuệ xúc cảm) 

• Gieo trồng hạnh phúc (Thiền) 

• Thực hành Thiền định (Thiền) 

https://tiki.vn/di-tim-le-song-tai-ban-p13419678.html?itm_campaign=SRC_YPD_TKA_PLA_UNK_ALL_UNK_UNK_UNK_UNK_X.53897_Y.444713_Z.1005495_CN.Product-Ads-11%252F06%252F2021&itm_medium=CPC&itm_source=tiki-ads
https://tiki.vn/sang-chan-tam-ly-hieu-de-chua-lanh-p48362502.html
https://tiki.vn/dai-dich-tam-ly-thoi-hien-dai-p7832991.html
https://tiki.vn/thoat-khoi-lo-lang-so-hai-p438601.html
https://tiki.vn/co-ai-khac-trong-toi-p15189079.html
https://www.goodreads.com/vi/book/show/46674.Feeling_Good
https://www.netabooks.vn/5-phut-dieu-ky-31-phuong-phap-tri-lieu-tam-ly-giup-ngan-ngua-tram-cam
https://tiki.vn/10-phut-tinh-tam-71-thoi-quen-can-bang-cuoc-song-hien-dai-p14378792.html
https://tiki.vn/bat-chap-tai-uong-full-catastrophe-living-p40933993.html
https://tiki.vn/phep-la-cua-su-tinh-thuc-tai-ban-lan-1-2020-p68188674.html
https://tiki.vn/noi-ay-cung-la-bay-gio-va-o-day-p20518922.html
https://tiki.vn/search-inside-yourself-tao-ra-loi-nhuan-vuot-qua-dai-duong-va-thay-doi-the-gioi-p558546.html
https://thaihabooks.com/san-pham/gieo-trong-hanh-phuc/
https://nhasachthaiha.vn/products/thuc-hanh-thien-dinh
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• Hạnh phúc là con đường (Tổng quan hạnh phúc dưới hệ thống Tổng hạnh 

phúc Quốc gia) 

• Wabi Sabi (Sống chậm và yêu thương những điều không hoàn hảo) 

 

II. Các trang thông tin:  

 

 
 
Làng Mai: Pháp thoại, khoá tu trực tuyến & Hệ thống trung tâm tu học theo 

truyền thống Đạo Bụt (Đại Thừa) 

Website |Youtube | Facebook | Yên (thiền ca) 

 

Beautiful mind Vietnam: Dự án phi lợi nhuận cung cấp kiến thức về sức khoẻ 

tâm lý 

Website | Facebook 

 

Giftivism Vietnam: Các sự kiện kết nối, tinh thần trao tặng tại Sài Gòn 

Facebook  

 

Sư Tâm Pháp: Giảng pháp & các thực tập theo tinh thần Phật giáo Nguyên 

Thuỷ 

Wesbite | Youtube 

 

https://tiki.vn/hanh-phuc-la-con-duong-p87959745.html
https://fonos.vn/namphuong
https://langmai.org/
https://www.youtube.com/channel/UCeKl33GYMxa8FDILxCR3g3Q
https://www.facebook.com/langmai.org/?pnref=story
https://www.youtube.com/channel/UChMotjFkSldf1mAl6XyoCFw
https://beautifulmindvn.com/
https://www.facebook.com/beautifulmindvn
https://www.facebook.com/giftivismvietnam
https://sutamphap.com/
https://www.youtube.com/channel/UCP47DG2SY8ZKZt6lkYatyIA
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Thầy Minh Niệm & Cộng đồng thiền Tâm lý trị liệu Miền tỉnh thức: 

Youtube | Facebook | Spotify (Podcast)  

 

Nick Keomahavong: Tâm lý trị liệu & Cuộc sống tu tập của một nhà sư  

Youtube  

 

Mindful-Nest: Các thực tập thiền và Vòng tròn kết nối (combined practice of 

Meditation and Circle gathering) 

Website | Facebook 

 

Health Coach Nam Phương: Dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm, cân bằng 

Thân - Tâm 

Website | Facebook | Group | Youtube | Spotify (Podcast) 

 

Chi Hội tâm lý ứng dụng - giáo dục cộng đồng Hoa Súng 

Facebook | Website  

 

The School Of Life (tiếng Anh): Nội dung miễn phí về Giáo dục Cảm xúc, Tâm 

lý trị liệu 

Website | Facebook | Youtube 

 

Green Renaissance (tiếng Anh): Những câu chuyện ý nghĩa, truyền cảm hứng 

để thay đổi cuộc sống 

Facebook | Youtube 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UComQ5oE9MzuGrjfA0DAdmBg
https://www.facebook.com/minhniem.org
https://open.spotify.com/show/4CHSaA4Nkdagd6m7LKlLJo
https://www.youtube.com/channel/UC4s4I_0RxKMgp-HKRVagRnw
https://www.mindful-nest.com/
https://www.facebook.com/inmindfulnest
https://www.coachnamphuong.com/
https://www.facebook.com/coachnamphuong
https://bit.ly/CCMS_Community
https://bit.ly/CCMS_YT
https://bit.ly/CCMS_Podcast_Spotify
https://www.facebook.com/ChihoiHoaSung/
https://chihoitamlyhoasung.org/
https://www.theschooloflife.com/
https://www.facebook.com/theschooloflifeglobal
https://www.youtube.com/channel/UC7IcJI8PUf5Z3zKxnZvTBog
https://www.facebook.com/greenrenaissance
https://www.youtube.com/user/AfricanRenaissance
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III. Các kênh Podcast (trên Spotify):  
 

 
 

Chầm chậm mà sống  

Minh Niệm  

Tâm lý ơi  

Tâm lý học tuổi trẻ (Ybox)  

The finding audio  

Tri kỷ cảm xúc (Web5ngay)  

Feeling Good (tiếng Anh) 

 

 

  

https://bit.ly/CCMS_Podcast_Spotify
https://open.spotify.com/show/4CHSaA4Nkdagd6m7LKlLJo
https://open.spotify.com/show/2hqVZ0bUpZK37iLW62CBQ9
https://open.spotify.com/show/75uuSe62PFL4P7lPYax3PA
https://open.spotify.com/show/3FSWc4FQUYzB0oNxpgOcZq
https://open.spotify.com/show/3vhBp6pPJEYgGfOXGU8ogu
https://open.spotify.com/playlist/0Bd19QdcFw6wZuUsxpkyYg
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IV. Phim tài liệu (Documentary) – Netflix 
 

 
• Heal (2017)  

• Giải mã tâm trí (The Mind Explained - 2019) 

• Minimalism: A documentary about the important things 

• Song đề xã hội (The social dilemma - 2020) 

• Dọn nhà cùng Marie Kondo 

Series của Headspace:  

• Hướng dẫn thiền định 

• Thả lỏng tâm trí 
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V. Ứng dụng điện thoại  
(Tìm kiếm từ khoá trên App Store hoặc CH Play) 

 

 
 

Thư giãn, thiền 

Tiếng Việt:  

• Fonos: Góc Zen: các bài dẫn thiền, truyện ngủ và nhạc thư giãn 

• Saigon Meditation Project 

Tiếng Anh: 

• Plum Village 

• Insight Timer 

• Calm 

• HeadSpace 

Các app tracking sức khoẻ tinh thần (tiếng Anh) 

• Sayana: Daily Self-care guide 

• Wysa: Mental Health Support 

• Moodpath 

• Pacifica 
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• Happify 

• SupperBetter 

• MindEase 

• Safety Plan (đề phòng các phản ứng tiêu cực) 

• InnerHour Self-Care Therapy: Anxiety & Depression 

• MindShift CBT - Anxiety and Panic Relief 

 

 

VI. Các khoá học 
 

 
Thiền: 

• Vipassana: Các khoá nội trú từ 10 ngày tới 1 tháng tại Sóc Sơn (HN) và 

Củ Chi (TP.HCM)  

• Làng Mai Thái Lan: các khoá nội trú bằng tiếng Việt tại Thái Lan 

Các khoá học phát triển bản thân cải thiện tinh thần và chất lượng cuộc 

sống (tiếng Anh):  

Mind Valley 

http://vipassana.vn/
https://langmai.org/cong-tam-quan/cac-tu-vien/trung-tam-lang-mai-quoc-te-thai-lan/ghi-danh-tu-hoc-tai-trung-tam-lang-mai-thai-lan/
https://www.mindvalley.com/
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Chuyển động trị liệu: Trị liệu Múa/chuyển động-Vietnam Dance/Movement 

Therapy  

 

Hành trình Thân khoẻ Tâm an của Health Coach Nam Phương về Xây dựng thói 

quen + Kết nối thiên nhiên + Cân bằng Thân-Tâm 

 

 

VII. Dịch vụ trị liệu, tham vấn tâm lý 

 

 
 

• Dịch vụ trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật: MAI:tri - art therapy  

• Touching Soul Centre  

• Carespace  

• PsyHub  

• Mindcare  

Các đơn vị có hỗ trợ tư vấn/tham vấn tâm lý mùa dịch: 

• Dieu-Life Coaching  

• Chi hội Hoa Súng  

• Quán trọ Online  

• Trung tâm thực hành Công tác xã hội - Dịch vụ  

https://www.facebook.com/VietnamDanceMovementTherapy
https://www.facebook.com/VietnamDanceMovementTherapy
https://www.coachnamphuong.com/hanh-trinh-than-khoe-tam-an
https://www.maitrivietnam.com/
http://touchingsoul.art/tri-lieu/
https://www.carespace.vn/tham-van-tam-ly/
https://psychub.vn/tham-van-tri-lieu/
https://mindcare.vn/
https://www.facebook.com/dieunguyenlifecoaching/
https://www.facebook.com/ChihoiHoaSung/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrOdVnqTRKKSN9opl0fEWmv-YRTsbaB0WfmM9NGJEKPpPxaQ/viewform
https://www.facebook.com/spcussh/
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• TS Tố Nga cùng nhóm sinh viên thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng trường 

ĐHKHXH&NV - Tham vấn tâm lý / Liên hệ trợ lý: 

duongdung0398@gmail.com 

 

VIII. Đường dây nóng hỗ trợ 

 
Đường dây nóng Ngày mai: 096.306.1414  

Thời gian: 13h00 - 20h30 Thứ Tư, Thứ 6, Thứ 7 & CN 

Tham vấn tâm lý trực tiếp qua điện thoại cho người trẻ trầm cảm và người thân 

của họ 

Website | Facebook 

 

 

IX. Địa chỉ thăm khám bệnh tâm lý 

 
Viện sức khoẻ tâm thần quốc gia, bệnh viện Bạch Mai: 78 Giải Phóng, Đống Đa, 

HN 

Khoa Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Lão khoa Trung ương: 1A Phương Mai, 

Đống Đa, Hà Nội 

Hội tâm lý trị liệu Việt Nam  

  

mailto:duongdung0398@gmail.com
https://duongdaynongngaymai.vn/
https://duongdaynongngaymai.vn/
https://hoitamlytrilieu.vn/gioi-thieu
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X. Thư giãn, giải trí, self-care 

 

 
 
Cộng đồng Facebook:  

• Vẽ vời vui vẻ 

• Viết chữa lành 

• Maybe You Could Live A Healthier Life 

• Cháo Hành Miễn Phí (người tốt, việc dễ thương) 

Phim ảnh:  

• 8 bộ phim Nhật Bản dành cho các tín đồ ẩm thực  

• Forrest Gump (1994) 

• Good Will Hunting (1997) 

• Eat, Pray, Love (2010) 

  

https://www.facebook.com/groups/249639659803221/
https://www.facebook.com/groups/nhomvietchualanh/
https://www.facebook.com/groups/266089081327943
https://www.facebook.com/groups/3276345825772173
https://www.coachnamphuong.com/post/8-b%E1%BB%99-phim-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n-d%C3%A0nh-ri%C3%AAng-cho-c%C3%A1c-t%C3%ADn-%C4%91%E1%BB%93-%E1%BA%A9m-th%E1%BB%B1c
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XI. Lựa chọn của Phương 

 

 
 
Sau đây là những lựa chọn của cá nhân Phương hàng ngày. Hầu hết đã có 

hướng dẫn lại trên các kênh và là các thực hành không cần đi đâu xa, làm ngay 

tại nhà và gần như không mất tiền. 

 

1. Thiền Tích cực: Chủ yếu theo Hướng dẫn trên trang của Sư Tâm Pháp với 

đầy đủ hướng dẫn cơ bản (lý thuyết lẫn thực hành). Hướng dẫn thực hành 

đầy đủ các tư thế Đi-đứng-nằm-ngồi, với đủ các khung giờ 10p-15p-20p-

30p-60p...và các chuỗi liên hoàn tư thế. Mỗi thứ hai hàng tuần là Mindful 

monday của Phương, Phương sẽ nghe thêm Pháp thoại, đọc thư vấn đáp 

thầy trò hoặc sách nói của các thiền sư Phật giáo nguyên thuỷ tại đây. Đối 

với Phương đây là nguồn chính thống và đáng tin cậy nhất để học thiền vì 

các thông tin trên trang đều được Sư Tâm Pháp duyệt cẩn thận, theo đúng 

tinh thần gốc. 

2. Thiền trong đời sống: Thầy Phương nói rằng “Tâm thái thiền tốt nhất là như 

khi mình ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây sau 1 lúc lao động mệt mỏi, mình chỉ 
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ngồi một chút thôi rồi đi tiếp.” Tức là mình không cần bám víu vào bất cứ 

hình thức nào, không mong đợi điều gì và cũng không phán xét (chính mình 

lẫn người khác) về mặt hình thức thực hành. Vì vậy, Phương đang cố gắng 

thực hành trong mỗi sinh hoạt nho nhỏ hàng ngày, trong mỗi tư thế. Trợ 

duyên của Phương có thêm Chuông chánh niệm cài trên Mobile App (từ 

app Plum village) hoặc Chrome extension.  

3. Ăn uống đơn giản, theo tinh thần Toàn phần-Thuận tự nhiên, chủ yếu là 

thực vật, theo mùa. Phương ăn chay nhưng thi thoảng có sử dụng sữa, 

trứng, mật ong...nhưng sử dụng nguồn có chăn nuôi, sản xuất ngay tại địa 

phương. 

4. Buổi trưa và trước khi ngủ buổi tối, Phương buông thư theo hướng dẫn 

Yoga Nidra của Jennifer Piercy (app Insight Timer) hoặc hướng dẫn thiền 

nằm của Sư Tâm Pháp. 

5. Sách vở, các kênh thông tin...hiện tại chỉ là phụ trợ và rất chắt lọc. Phương 

rất rất hạn chế thông tin đầu vào để tránh quá tải, không đọc tin tức và cực 

kỳ ít xem mạng xã hội. Các tác giả yêu thích của Phương: Sư Ông Thích 

Nhất Hạnh, thiền sư Sayadaw U.Jotika, bác sĩ Jon Kabat-zinn, Viktor 

Frankl.  

6. Yoga: tự tập là chính, thi thoảng qua kênh Five Parks Yoga.  

7. Thực hành lòng biết ơn đầu ngày & thực hành lòng trân quý cuối ngày 

8. Kết nối với thiên nhiên (Chạm đất, Phơi nắng, Dạo bộ, Tắm rừng…).  

9. Sau mỗi 25p làm việc sẽ có 5p vươn vai, tập thể dục (được nhắt ngắt-nghỉ 

bằng app ứng dụng phương pháp tăng cường tập trung Pomodoro là Focus 

To-do). Phương cũng chia sẻ nhiều cách giải toả stress và cân bằng khi 

bận rộn tại kênh Chầm Chậm Mà Sống.  

10. Ghi chép bằng sổ (tuỳ giai đoạn mà sử dụng: bullet journal, morning pages, 

sổ tự chăm sóc…) 

11. Làm vườn & chăm sóc cây cối  

12. Kết nối với Cộng đồng địa phương qua các Vòng tròn Hạnh Phúc (cùng 

thực hành thiền, lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ). Ngay trong gia đình thì 

nếu có vướng mắc cần tháo gỡ, hai mẹ con sẽ khuyến khích nhau cùng tự 

thực hành quán sát lại bản thân rồi chia sẻ theo phương pháp Làm Mới 

(Làng Mai) . 

13. Kết nối và chia sẻ với các bạn tại cộng đồng Chầm Chậm Mà Sống. Khi chỉ 

tiêu thụ thông tin rất dễ dẫn đến quá tải. Nhưng khi học xong mà chia sẻ lại 

dưới góc nhìn của mình, hoặc đơn thuần soi rọi lại điều gì đó mới nhận 

https://chrome.google.com/webstore/detail/bell-of-mindfulness/lggmmceliiaoddfnbaccgpfnpoifilic
https://www.youtube.com/channel/UCrtTMWDx4u1dVKMpXNhjwpA
https://youtu.be/EQMDYRWqWo0
https://youtu.be/HnbsHJHZdiM
https://youtu.be/m-Fgy6Dhge4
https://www.coachnamphuong.com/posts/Th%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BB%99c-m%E1%BB%91i-quan-h%E1%BB%87-b%E1%BA%B1ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-L%C3%A0m-M%E1%BB%9Bi
https://www.facebook.com/groups/chamchammasong
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ra...sẽ giúp sắp xếp thông tin trong não bộ được tốt hơn và “biến nó thành 

của mình". 

14. Phương hay học các khoá online của các thầy cô trên app Mindvalley và 

Masterclass, mỗi ngày 1 bài học 20p và sau đó thực hành theo đề nghị của 

bài học đó. Nếu chưa kịp thực hành sẽ tạm hoãn học lý thuyết lại và đi 

chậm hơn để đảm bảo thực hành và lý thuyết song hành. Mỗi thời điểm chỉ 

theo 1 khoá học không hơn. 

15. Hầu hết các thực tập của Phương đều đặt mục tiêu linh hoạt, trên nền tảng 

Chánh niệm. Phương có chia sẻ tất cả những điều đơn giản nhất và dễ duy 

trì thành thói quen nhất qua Hành trình Thân khoẻ-Tâm an. Khoá tháng 

08/2021 tới có hỗ trợ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN cho các bạn có hoàn cảnh 

khó khăn và ưu đãi cho các bạn SV-Cán bộ Y Tế. 

 

 

Chúc các bạn chọn lọc được những nguồn hữu ích nhất cho mình nhé ^^ 

 

 

 

 

 

https://www.coachnamphuong.com/hanh-trinh-than-khoe-tam-an
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