
Làm thế nào để tìm thấy sự bình an nội tâm 

Hướng dẫn thiền định cho người mới bắt đầu cũng như các 

học viên có kinh nghiệm 

Mô tả 

Trong thế giới nhịp độ nhanh ngày nay, thật dễ dàng để cảm thấy choáng 

ngợp, căng thẳng và lo lắng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tìm ra 

cách để vun đắp sự bình an nội tâm và sống một cuộc sống viên mãn 

hơn? "Làm thế nào để tìm thấy sự bình an nội tâm: Hướng dẫn thiền cho 

người mới bắt đầu cũng như những người thực hành có kinh nghiệm" là 

hướng dẫn toàn diện của bạn để khám phá sức mạnh biến đổi của thiền 

định. 

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm giáo viên thiền, cuốn sách này sẽ 

đưa bạn vào một cuộc hành trình qua các loại thiền khác nhau, bao gồm 

chánh niệm, hình dung và lòng nhân từ. Bạn sẽ học cách thiết lập một thực 

hành thiền định hàng ngày và vượt qua những trở ngại phổ biến như tâm 

trí lang thang và khó chịu về thể chất. 

Ngoài những lời khuyên thiết thực, "Làm thế nào để tìm thấy sự bình yên 

nội tâm" cũng đi sâu vào khoa học đằng sau thiền định và lợi ích của nó 

đối với cả tâm trí và cơ thể. Bạn sẽ khám phá ra cách thiền có thể làm 

giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung và tập trung, tăng cường khả năng 

sáng tạo và thậm chí tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. 

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một thiền giả có kinh nghiệm, cuốn 

sách này sẽ giúp bạn đào sâu việc thực hành và nuôi dưỡng sự bình an 

nội tâm trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với ngôn ngữ dễ tiếp cận, 

hướng dẫn thực tế và những hiểu biết đầy cảm hứng, "Cách tìm thấy sự 

bình an nội tâm" là hướng dẫn cuối cùng để thiền định cho bất kỳ ai đang 

tìm kiếm một cuộc sống cân bằng, viên mãn hơn. 
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Cho dù bạn đang tìm cách giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung và tập 

trung của mình, hay chỉ đơn giản là tìm thấy cảm giác bình an nội tâm và 

hạnh phúc hơn, "Cách tìm sự bình an nội tâm" cung cấp một hướng dẫn 

thực tế và đầy cảm hứng để thiền định.  



Với cách tiếp cận toàn diện và ngôn ngữ dễ tiếp cận, cuốn sách này sẽ 

giúp bạn mở khóa sức mạnh biến đổi của thiền định và mang lại sự bình 

yên, niềm vui và sự thỏa mãn lớn hơn vào cuộc sống của bạn. 
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Dưới đây là những phác thảo ngắn gọn cho mỗi chương: 

Chương 1: Thiền là gì? 

Định nghĩa thiền định 

Tóm tắt lịch sử và nguồn gốc của thiền định 

Những quan niệm sai lầm phổ biến về thiền định 

Mục đích và mục tiêu của thiền định 

Chương 2: Tại sao phải thiền? 

Tầm quan trọng của việc tự phản ánh 

Lợi ích của việc thực hành thiền định 

Trau dồi chánh niệm và nhận thức về bản thân 

Tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc nội tâm thông qua thiền định 

Chương 3: Lợi ích của thiền định 

Cải thiện sức khỏe thể chất 

Giảm căng thẳng và lo lắng 

Tăng sự tập trung và tập trung 

Tăng cường hạnh phúc cảm xúc 

Cải thiện mối quan hệ 

Tăng trưởng tâm linh 

Chương 4: Các loại thiền định 

Thiền chánh niệm 

Thiền yêu thương-tử tế 



Thiền Siêu Việt 

Thiền định 

Thiền yoga 

Thiền thần chú 

Thiền quán tưởng 

Thiền quét cơ thể 

Chương 5: Chuẩn Bị Thiền Định 

Chọn đúng thời gian và địa điểm 

Tư thế và kỹ thuật thở phù hợp 

Tạo ra một môi trường thoải mái và yên bình 

Chọn một phương pháp thiền phù hợp với nhu cầu của bạn 

Đặt ý định cho việc thực hành thiền định của bạn 

Chương 6: Thiết lập không gian thiền định của bạn 

Tạo một không gian thiền chuyên dụng trong nhà của bạn 

Chọn trang trí và phụ kiện phù hợp cho không gian thiền định của bạn 

Làm cho không gian của bạn thoải mái và yên bình 

Giữ cho không gian thiền của bạn sạch sẽ và ngăn nắp 
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Xây dựng một lịch trình thiền định thường xuyên 

Đặt mục tiêu và kỳ vọng thực tế 

Tìm kiếm trách nhiệm giải trình và hỗ trợ 

Biến thiền định trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của bạn 

Chương 8: Vượt qua những trở ngại trong thiền định 

Đối phó với một tâm trí lang thang 



Đối phó với sự khó chịu về thể chất 

Quản lý phiền nhiễu 
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Tập trung vào hơi thở và cảm giác cơ thể 

Phát triển lòng nhân từ và lòng trắc ẩn 

Trau dồi nhận thức và chấp nhận không phán xét 

Khám phá chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày 
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Mang chánh niệm vào công việc hàng ngày 

Hiện diện và chánh niệm trong các tương tác xã hội 

Áp dụng chánh niệm vào các yếu tố kích hoạt cảm xúc 
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Thiền ảnh hưởng đến não như thế nào 

Lợi ích của tính linh hoạt thần kinh 

Vai trò của vỏ não trước trán trong thiền định 

Mối quan hệ giữa thiền định và điều tiết cảm xúc 
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Lợi ích của việc thư giãn và giảm căng thẳng 

Giảm huyết áp và nhịp tim 



Tăng cường chức năng miễn dịch 

Cải thiện chất lượng giấc ngủ 

Giảm đau mãn tính 

Chương 13: Tâm lý thiền định 

Vai trò của các quá trình nhận thức trong thiền định 

Phát triển trí tuệ cảm xúc thông qua thiền định 

Giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng thiền định 

Tăng cường khả năng phục hồi và hạnh phúc thông qua thiền định 

Chương 14: Thiền định và Hạnh phúc Tình cảm 

Trau dồi nhận thức và điều tiết cảm xúc 

Phát triển lòng trắc ẩn và sự đồng cảm 

Đối phó với lo lắng và trầm cảm thông qua thiền định 

Cải thiện mối quan hệ thông qua thiền định 

Chương 15: Áp dụng Thiền định vào các mối quan hệ 

Cải thiện giao tiếp và sự đồng cảm trong các mối quan hệ 

Giải quyết xung đột bằng chánh niệm 

Phát triển lòng trắc ẩn và sự tha thứ trong các mối quan hệ 

Nuôi dạy con cái có chánh niệm 

Chương 16: Thiền định và Làm việc 

Giảm căng thẳng liên quan đến công việc và kiệt sức 

Cải thiện sự tập trung và năng suất 

Tăng cường sự sáng tạo và đổi mới thông qua thiền định 

Trau dồi kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm 

Chương 17: Thiền định và Sáng tạo 



Nuôi dưỡng tư duy sáng tạo thông qua thiền định 

Vượt qua các khối sáng tạo bằng chánh niệm 

Tăng cường cảm hứng và trực giác thông qua thiền định 

Kết hợp 

Chương 18: Thiền định và Sức khỏe 

Vai trò của thiền trong việc ngăn ngừa và quản lý các bệnh mãn tính 

Giảm viêm và stress oxy hóa thông qua thiền định 

Tăng cường hệ thống miễn dịch với chánh niệm 

Giải quyết chứng nghiện và lạm dụng chất kích thích bằng thiền định 

Mối quan hệ giữa thiền định và tuổi thọ 
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Mẹo để duy trì thực hành thiền định thường xuyên 

Tìm kiếm cộng đồng và hỗ trợ 

Tiếp tục đào sâu thực hành thiền định của bạn 

Khám phá các thực hành chiêm niệm khác 

Tầm quan trọng của việc kết hợp thiền định với các khía cạnh khác trong 

cuộc sống của bạn 

Kết thúc: 

Tóm tắt những điểm chính được đề cập trong cuốn sách 

Tầm quan trọng của việc biến thiền định trở thành một phần thường xuyên 

trong cuộc sống của bạn 

Sức mạnh biến đổi của thiền định 

Khuyến khích tiếp tục hành trình thiền định của bạn 

Những lời cuối cùng về cảm hứng và khuyến khích độc giả tiếp tục hành 

trình thiền định của họ, bao gồm những câu chuyện hoặc giai thoại cá 

nhân 



Nhắc nhở hãy kiên nhẫn với chính mình và thực hành lòng trắc ẩn 

Những suy nghĩ cuối cùng về sức mạnh biến đổi của thiền định và tiềm 

năng của nó để mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của một 

người và thế giới nói chung. 

Phụ lục: 

Thiền có hướng dẫn để hỗ trợ người đọc trong thực hành của họ 

Tài nguyên để đọc thêm và khám phá 

Bảng chú giải các thuật ngữ và khái niệm phổ biến trong thiền định 

Lời cảm ơn: 

Lòng biết ơn đối với các cá nhân, tổ chức hoặc nguồn đã hỗ trợ hoặc 

truyền cảm hứng cho việc tạo ra cuốn sách 

Cảm ơn các biên tập viên, nhà thiết kế và các chuyên gia khác đã đóng 

góp cho việc sản xuất cuốn sách. 

Về tác giả: 

Một tiểu sử ngắn gọn của tác giả, nêu bật kinh nghiệm và chuyên môn của 

họ trong thiền định và chánh niệm 

Những suy tư cá nhân về hành trình thiền định của chính họ và nó đã ảnh 

hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào 

Xác nhận: 

Lời khen ngợi từ các tác giả, chuyên gia hoặc người có ảnh hưởng khác 

trong lĩnh vực thiền định và chánh niệm 

Đánh giá: 

Đánh giá hoặc lời chứng thực được lựa chọn từ những độc giả đã được 

hưởng lợi từ cuốn sách và những lời dạy của nó 

Bản sao tiếp thị: 

Mô tả ngắn gọn về cuốn sách cho mục đích tiếp thị, nêu bật các tính năng 

và lợi ích chính của nó đối với độc giả tiềm năng 



Trích dẫn hoặc xác nhận có thể được sử dụng cho các tài liệu quảng cáo 

Giới thiệu về Nhà xuất bản: 

Thông tin về nhà xuất bản, bao gồm sứ mệnh và giá trị của họ liên quan 

đến việc xuất bản sách về thiền định và chánh niệm. 


