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Lắng nghe trẻ 
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Trong bài viết Hãy lắng nghe trẻ, Vimala 
McClure viết:  

Hãy tưởng tưởng bạn vừa trải qua một chuyện gì 
thật tồi tệ, thật đau buồn. Bạn cảm thấy bản thân 
vô cùng nặng nề và không thể thư giãn hay tập 
chung được và bạn tìm kiếm sự chia sẻ, giúp đỡ từ 
bạn đời hoặc một người bạn của bạn. Bạn bắt đầu 
nói về những gì đã xảy ra và cảm giác của bạn về 
chuyện ấy. 
 
Sau một lúc cảm thông, người bạn bắt đầu bảo 
bạn im lặng và nói rằng “Thôi, thôi, không sao 
đâu. Đừng khóc nữa. Tớ không thể chịu được 
khi cậu khóc. Thôi nào, hãy cười lên. Tớ sẽ lấy 
cho cậu thứ gì để ăn nhé. Tớ nghĩ là cậu nên đi 
gặp bác sĩ.” Bạn có thể sẽ ngừng khóc và giữ 
kín nỗi đau trong lòng để giữ mối quan hệ này 
và bởi vì phản ứng của cô ấy đã cho bạn biết 
rằng bạn không thể giãi bày khi ở bên cạnh cô 
ấy. 

 
 
Bây giờ hãy tưởng tượng bản thân bạn đang ở 
tình trạng tương tự nhưng bạn của bạn phản ứng 
theo một cách khác. Bạn bắt đầu kể lể về những gì 
đã xảy ra và cảm giác của bạn về điều ấy. Người 
bạn này nhìn vào mắt bạn, nghiêng người về phía 
bạn, nắm tay bạn và nói rằng “Có tớ ở đây rồi, 
hãy kể hết cho tớ nghe. Tớ biết cậu thật sự bị tổn 
thương nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu 
và tớ muốn giúp cậu vượt qua chuyện này”. 

Cô ấy vòng tay ôm bạn và bạn nức nở trong vòng 
tay an toàn của cô ấy. Bạn kể lan man và đôi khi 
dời rạc về những gì bạn gặp phải, cô ấy vẫn ngồi 
bên bạn và nói rằng “Hãy kể tiếp cho tớ nghe. 
Sau đó thì sao? Chắc bạn đã rất đau đớn phải 
không?” Bạn cảm thấy cô ấy giúp bạn một cách 
chân thật và sự tin tưởng ấy giúp bạn trải lòng, 
vượt qua mọi chuyện và trở lại là chính bạn. Tình 
bạn của các bạn sâu sắc hơn, cô ấy cảm thấy tốt 
vì đã ở đó với bạn và bạn có thể cảm thấy thoải 
mái hơn. 

Khi trẻ khóc vì một lý do thể chất, bạn cần thực hiện 
một điều gì đó để trẻ nín khóc. Nếu trẻ khóc vì một lý 
do tình cảm có thể có nhiều cách khác nhau để tiếp 
cận, trong bài viết của mình,Vimala đã gợi ý 3 bước 
để tiếp cận bao gồm:  

  

1. Hít thở thật dài, chậm, sâu và thư giãn  
2. Xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu 
3. Kết nối với trẻ, nhìn vào mắt trẻ nếu có thể 

 
Nếu trẻ tránh ánh mắt của bạn hãy đặt tay bạn nhẹ 
nhàng nhưng chắc chắn lên người trẻ và nói rằng 
bạn muốn nghe trẻ nói. 
Hãy ngồi lại với trẻ, thư giãn, lắng nghe trẻ nói, và 
quan sát cử chỉ của trẻ. Hãy nhìn miệng và mắt trẻ. 
Khi bạn cảm thấy trẻ đã nói hết những điều cần nói 
bạn hãy giúp trẻ bình tĩnh bằng cách đung đưa, đi 
lại hoặc vỗ về. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, trẻ 
sẽ ngủ sâu và có cảm giác tin tưởng. 

Khi chúng ta thật sự lắng nghe trẻ, chúng ta đang 
đáp ứng những nhu cầu tâm lý của trẻ. Thông điệp 
cha mẹ cần cho trẻ biết đó là “Con xứng đáng được 
tôn trọng. Con có giá trị theo cách của con.” Trẻ 
được lắng nghe sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái, thư 
giãn và cảm thấy có một nơi an toàn. Vimala kết 
thúc bài viết:  

Trái tim trẻ ngập tràn tình yêu thương và trẻ sẽ tìm 
kiếm cơ hội để sẻ chia khi lớn lên. Trẻ sẽ thực hiện 
điều này như thế nào? Bằng cách làm theo đúng 
khuôn mẫu mà trẻ được nhận. Trẻ sẽ chia sẻ với 
những người khác theo cách mà trẻ nhận được. Thật 
là một vòng tuần hoàn đáng yêu! 
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Dầu(Oils) 
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Việc sử dụng dầu là một vấn đề phức tạp và vẫn đang được nghiên cứu. Loại dầu được sử dụng 
cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: văn hóa, truyền thống gia đình, loại da, tính có sẵn và giá cả. 
 
Dầu thực vật (Vegetable Oils) 

Hiệp hội massage trẻ sơ sinh quốc tế khuyến 
cáo rằng các bậc cha mẹ nên sử dụng dầu thực 
vật ép lạnh chất lượng cao (tốt nhất là dầu hữu 
cơ), không mùi để mát xa cho trẻ sơ sinh. 

Dầu ép lạnh được sản xuất bằng máy móc 
ép rau, quả, và các loại hạt ở nhiệt độ thấp. 

 
Một số ưu điểm của việc sử dụng 
dầu thực vật để mát xa cho trẻ 
sơ sinh 
• Chứa các thành phần có lợi như vitamin 

và khoáng chất. 

• Không mùi vì thế không làm mất đi mùi 
hương tự nhiên của cơ thể cha mẹ/ trẻ ( một 
yếu tố quan trọng của sự liên kết ) 

• Là đồ ăn và được công nhận như 
thức ăn có thể tiêu hóa được.  

• Dưỡng da. 
 

Một vài nhược điểm của việc sử 
dụng dầu thực vật để mát xa cho 
trẻ sơ sinh 
• Dầu dễ bị ôi do quá trình ô xi hóa. Có thể dễ 

dàng nhận biết bằng sự thay đổi của mùi vì 
thế hãy ngửi mùi dầu trước khi mát xa. 

• Có thể có chất lượng khác nhau tùy 
thuộc vào vụ mùa và phương pháp 
chế biến. 

 

 

 

 

 
Khuyến cáo 

• Nên cất trong thùng tối và để ở nơi mát 
và tối 

• Với những trẻ có làn da bị bệnh, nhiễm 
trùng hoặc vết thương hở nên tránh bôi 
dầu vào vùng da đó. 

 

Dầu khoáng và dầu tổng hợp (Mineral   
and Synthetic Oils) 
Dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏtrong 
khidầu tổng hợp được sản xuất trong 
phòng thí nghiệm. 

 

Một vài nhược điểm khisử 
dụng 
• Làm da trẻ bị trơn vì thế người bế trẻ 

có cảm giác không an toàn. 

• Có thể bám dầu vào quần áo của trẻ 
sau khi bôi 

• Hầu hết dầu khoáng chất và dầu  tổng 
hợp đều có mùi thơm nên có khẳ năng 
gây kích ứng da  

• Dầu khoáng chất và dầu tổng hợp 
không có giá trị dinh dưỡng. 

 
 

Tinh dầu (Essential Oils) 
 

Hiệp hội mát xa trẻ sơ sinh quốc tế đặc 
biệt khuyến cáo tránh sử dụng tinh dầu để 
mát xa cho trẻ sơ sinh. 
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Massage để giảm bớt đau bụng hoặc đầy hơi (dạ đề) 
(Massage for Relief of Colic/Gas) 
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Phương pháp massage này có thể sử dụng thường xuyên khi trẻ bị đau dạ dày, đầy hơi, táo bón hoặc 

đau bụng. Hãy lặp lại các động tác này 3 lần, 2 – 3 lần một ngày trong ít nhất 2 tuần để thấy được 

hiệu quả.  

Một vài phương pháp thay thế khác cũng được sử dụng như: Chạm lỏng bàntay (Resting Hands), 

Chạmnhẹ thư giãn(Touch relaxation) và Ôm gò chặt(Confinement Holding). 

1.  Thả lỏng tay (Resting Hands) 

Hãy bắt đầu bằng một vài hơi thở 
thư giãn thật sâu. Thả lỏng tay 
của bạn và đặt nhẹ nhàng trên 
bụng trẻ. 

2. Bánh xe nước (Water Wheel) 
Thực hiện mỗi tay 6 lần.  
Vuốt luân phiên tay từ lồng ngực đến chân trẻ.

3. Gập đầu gối (KneesUp) 
Gập đầu gối trẻ và đẩy nhẹ nhàng về phía 
bụng. Giữ nguyên và đếm chậm cho đến 6. 

4. Chạm nhẹ thư giãn (TouchRelaxation) 
Sử dụng tay xoa nhịp nhàng kết hợp giọng 
nói, tiếng vỗ tay và phản chiếu ánh sáng để 
giúp trẻ thư giãn.. 
5. Mặt trăng và Mặt trời (Sung and Moon) 
Thực hiện 6 lần. 
Một tay xoa thành một vòng tròn theo chiều 
kim đồng hồ. Tay còn lại vẽ một phần của 
vòng tròn vẫn theo chiều kim đồng hồ (từ 
khoảng số 10 đến số 5 trên đồng hồ). 

6. Gập đầu gối (KneesUp) 
Gập đầu gối trẻ và đẩy nhẹ nhàng về phía 
bụng. Giữ nguyên và đếm chậm cho đến 6. 

7. Chạm nhẹ thư giãn (TouchRelaxation) 
Sử dụng tay xoa nhịp nhàng kết hợp giọng 
nói, tiếng vỗ tay và phản chiếu ánh sáng để 
giúp trẻ thư giãn. 
 

 
 

Bánh xe nước (Water Wheel)

 
Mặt trăng và Mặt trời (Sun and Moon) 
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Khuôn mặt 

1.  Vuốt trên trán  (Open Book) 2. Vuốt lông mày (Top of Eyebrowns) 
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6. Vuốt vòng sau tai, vuốt xuống rồi hất 
lên dưới cằm (Behind ears, stroke up 
under chin) 

5.  Day tròn cơ hàm (Jaw Circles) 4b. Vuốt dưới môi dưới (Smile below lower 
lip) 

3. Miết nhẹ hướng tới sống mũi, miết 
đưa hướng xuống dưới xương gò 
má (Towards bridge of nose, under 
cheekbone) 

4a.Vuốt trên môi trên (Smile above upper lip) 
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1. Chạm lỏng bàn tay(Resting Hands) 
 

2.  Miết bàn tay qua lại (Back and 
Forth)  
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Lưng 
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5.  Xoa vòng tròn trên lưng (Back Circles) 6.  Chải lược (Combing) 

3. Quét tay từ cổ tới mông (Sweeping from 
neck to buttocks) 

4. Quét tay từ cổ tới chân (Sweeping from 
neck to feet) 
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Gợi ý cho trẻ đang phát triển 
(Suggestions for your growing children) 
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Hãy nhớ luôn luôn xin phép 
 

Trẻ biết bò và hoạt bát (Active Crawler) 
• Ghi nhớ những trạng thái hành vi của trẻ và xem xét thời điểm thích hợp nhất (thường làtrạng thái tỉnh táo tĩnh). 
• Mát xa phần cơ thể mà trẻ thích nhất  
• Sử dụng các bài hát hay vần điệu 
• Điều chỉnh các động tác để phù hợp với tư thế của trẻ 
• Cho trẻ ngồi lên đùi để trẻ nhìn thấy những gì đang diễn ra. 
• Mát xa có thể rất vui và thú vị 
• Duy trì sự chú ý của trẻ bằng đồ chơi mềm hoặc sách vải 
• Thử mát xa trong bồn tắm 

 

Trẻ biết đi (Toddler) 
• Vuốt ve thư giãn cho trẻ trước khi đi ngủ 

• Đổi tên “ mát xa cho trẻ sơ sinh” thành “ mát xa cho chàng trai/ cô gái” 

• Trẻ có thể từ chối một số khu vực nhất định 

• Sử dụng các bài hát, vần điệu hay trò chơi trong suốt thời gian mát xa 

• Thay đổi cách xin phép bằng cách đưa ra một sự lựa chọn về những vị trí mát xa để tránh trẻ phản ứng “không”. 

Trẻ ở độ tuổi mầm non (Preschool) 
• Kể chuyện và kích thích trí tưởng tưởng của trẻ 
• Đổi tên thành “ Mát xa cho chàng trai/ cô gái anh hùng”  (‘Hero/Heroinemassage’) 
• Sử dụng bài hát hoặc vần điệu 
• Hãy để trẻ tự chọn bộ phận để mát xa. 

Trẻ ở độ tuổi đi học (School-age) 
• Hãy để trẻ kể chuyện khi bạn mát xa. 

• Các động tác cần được điều chỉnh phù hợp với những cánh tay và chân dài. 

• Mát xa những phần mà trẻ thích 
 

Trẻ ở độ tuổi thiếu niên (Teenage) 
• Tôn trọng quyền quyết định của trẻ 

• Để cho trẻ tự chọn âm nhạc khi mát xa 

• Hãy xem xét việc mát xa chân, tay hoặc vai trong khi xem một bộ phim 
• Mát xa vai có thể xem như thời gian nghỉ giải lao khi làm bài tập về nhà. 
• Hãy đặt những câu hỏi mở để trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình 
• Đưa ra những lời nhận xét tích cực để giúp trẻ tự tin vào bản thân. 
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