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Hãy gửi cho tôi một nụ 

hôn gió khi bạn đi ngang 

qua phòng… hay chạm 

vào mái tóc tôi khi bạn 

đi qua chỗ tôi đang ngồi, 

những điều bé nhỏ này 

có ý nghĩa biết bao 

nhiêu. - Kallen Kitty. 
 

 

 



Tìm về những điều nhỏ bé 

Tất cả chúng ta đều được ban tặng rất nhiều thứ trong 

đời. Thế nhưng, rất nhiều lần, chúng ta lại chẳng hề nhận 

ra chúng hoặc không trân quý những giá trị ấy một cách 

đúng đắn. Chúng ta bỏ quên hay đơn giản, coi chúng như 

những thứ mà nghiễm nhiên chúng ta được thừa hưởng.  

Chúng ta chỉ nhìn thấy những thứ thật “to”, thật “lớn” 

và/hoặc có thể cầm, nắm, nhìn thấy được, nhưng lại thờ 

ơ trước những thứ nhỏ bé hơn và không chạm đến được. 

“Nhỏ”, với chúng ta, nghĩa là nhỏ về giá trị.  

Chúng ta quên đi sự tồn tại của những thứ nhỏ bé ấy.  

...Và đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. 

Bởi, chúng có một ảnh hưởng vô cùng sâu sắc trong cuộc 

sống mỗi người mà nếu không chú tâm, chẳng ai dễ dàng 

nhận ra được.  

“Hãy gửi cho tôi một nụ hôn gió khi bạn đi ngang qua 

phòng… Hay chạm vào mái tóc tôi khi bạn đi qua chỗ tôi 

đang ngồi, những điều bé nhỏ này có ý nghĩa biết bao 

nhiêu.” - Kallen Kitty. 



“Cách để giữ một ông chồng là khiến anh ta ghen một 

chút; và cách để mất một ông chồng là khiến anh ta ghen 

nhiều hơn một chút” - Henry Louis Mencken. 

Thế giới hiện nay chúng ta đang sống thay đổi với tốc độ 

nhanh chóng và con người liên tục nghĩ về tương lai. Ai 

cũng bị ám ảnh bởi một loạt những vấn đề chưa xảy ra 

như phải kiếm thật nhiều tiền để có một ngôi nhà, để 

chăm sóc con cái, để con được học ở trong môi trường 

nước ngoài, để mua được những đồ dùng đắt tiền mà 

bây giờ chưa mua được. Rất nhiều người bị cuốn theo 

tư tưởng của việc phải sở hữu một ngôi nhà thật lớn, một 

chiếc xe thật sang và “giấc mơ triệu đô” đến nỗi mà họ 

quên đi niềm hạnh phúc ngọt ngào đến từ những thứ nhỏ 

bé xung quanh họ mang đến. 

“Con đường đi tới hạnh phúc hiệu quả nhất về cơ bản 

không phải là bằng việc trải nghiệm những sự kiện lớn. 

Đúng hơn là những sự kiện nhỏ, và thường những niềm 

vui bất ngờ trong cuộc sống có thể giúp chúng ta xây 

dựng một cuộc sống ý nghĩa hơn.” - Tiến sĩ Glenn 

Williams, giảng viên cao cấp về tâm lý tại Đại học 

Nottingham Trent. 

Bạn có để ý thấy đôi khi mình thường xuyên bị dày vò bởi 

việc phải đạt được những mục tiêu thật lớn trong cuộc 



đời. Tuy nhiên, bạn lại quên mất việc những mục tiêu thật 

lớn đó lại bao gồm hàng trăm những quyết định nhỏ khác 

mà dẫn tới những kết quả bạn đang tìm kiếm.  

Đừng hiểu lầm tôi, có những mục tiêu lớn mà bạn đang 

nỗ lực đạt được thực sự quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn 

quá nôn nóng tiến tới điểm đến cuối cùng thì bạn sẽ phớt 

lờ cả hành trình. Giống như Bruce F. Burton nói, “Thi 

thoảng, khi tôi suy tính về những kết quả tốt đẹp nào đến 

từ những điều nhỏ bé thì tôi lại bị cuốn vào suy nghĩ rằng 

chẳng có thứ nhỏ bé nào cả.” 

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những cử chỉ nhỏ đến 

từ một cái ôm đầy ấm áp, một nụ cười thân thiện đến từ 

một người lạ hay một lời nói cảm thông đầy thiện chí. 

Chúng tuy chỉ là “một” thôi nhưng lại tiềm ẩn hiệu ứng lan 

truyền mạnh mẽ, có thể làm dịu nỗi buồn của một trái tim 

đang trải qua rất nhiều tổn thương hay có thể truyền ý chí 

cho một người tưởng chừng sắp gục ngã vì thất bại ê 

chề. Bạn biết không, một giọt nước khi rơi xuống có thể 

tạo ra gợn sóng khiến mặt hồ mất đi sự yên ả và bạn 

hoàn toàn làm được như vậy. 

Nếu bạn bỏ qua việc tận hưởng những điều nhỏ bé trong 

đời thì vây quanh bạn giờ chỉ còn là những thử thách, 

khó khăn và căng thẳng. Bạn sẽ không thể nào sống 

https://en.wikiquote.org/wiki/Bruce_Fairchild_Barton


được với chúng. Bạn không cần phải là một vĩ nhân để 

thay đổi cuộc đời bạn hay cuộc đời của một người khác. 

Trân trọng những điều nhỏ bé nghĩa là bạn dành sự chú 

tâm vào những thứ nuôi dưỡng và duy trì sức sống của 

bạn - vào tất cả mọi thứ mà mang đến cho bạn dù chỉ một 

lượng nhỏ nhất sự hài lòng. Điều này cũng có nghĩa là 

bạn cần rèn luyện thái độ biết ơn bằng cách để ý đến 

những thứ thường ngày mà quá dễ dàng để bạn coi 

chúng hiển nhiên thuộc về bạn. 

Bằng cách nâng niu những điều nhỏ bé ấy, bạn sẽ sẵn 

sàng đương đầu với mọi chuyện không như ý muốn xảy 

ra và bạn sẽ học được cách ngăn mình khỏi việc bị chìm 

đắm vào những sự việc đó.  

 

 

 

 

 

 

 



Những điều nhỏ bé trong mối quan hệ 

Tình yêu thường được mô tả như là một kỳ tích vĩ đại, 

rằng tình yêu da diết của một cặp đôi có sức mạnh dời 

sông chuyển núi. Quả thật, tình yêu có thể tạo ra nguồn 

sức mạnh đó, nhưng nguồn sức mạnh này thường được 

tích tụ từ những điều nhỏ bé chứ không phải là những 

dấu mốc lớn lao. 

Không phải những sự kiện quan trọng như đạt được 

thành công trong sự nghiệp, mất đi người thân hay bị 

phản bội về thể xác không có ảnh hưởng tới cuộc sống 

hay sự lãng mạn trong tình yêu. Ngược lại, chúng chắc 

chắn có ảnh hưởng (thậm chí rất mãnh liệt). Tuy nhiên, 

khi phân tích kỹ điều gì sẽ giúp giữ gìn tình yêu bền lâu 

trong dài hạn thì những thứ nhỏ bé có ý nghĩa hơn nhiều. 

Một cử chỉ, hành vi hay một câu nói đều là những thứ nhỏ 

mà ai cũng có thể trao gửi cho người mình yêu thương 

hàng ngày và cho họ thấy trái tim chân thành của chúng 

ta. Chúng không phải là kết quả của hàng giờ tính toán 

hay chủ ý, nhưng đúng hơn chúng là những sự thể hiện 

tự phát của điều mà chúng ta thực tâm muốn làm. Một nụ 

hôn nhẹ nhàng vào má, chạm vào mái tóc của người yêu, 

nắm tay nhau khi đi trên đường hay lan tỏa niềm vui bằng 

một nụ cười rạng rỡ đều là những hành động tự nhiên và 



tự phát mà ý nghĩa của chúng lớn hơn bất cứ một quà 

tặng đắt tiền nào. Bởi lẽ, những điều nhỏ ấy được thể 

hiện trong suốt cả ngày và bằng cả trái tim nên chúng sẽ 

càng cho thấy một tình yêu căng tràn và liên tục.  

Khi tình yêu đã được gắn chặt với hạnh phúc thì chẳng 

có gì băn khoăn về việc những cử chỉ nhỏ có thể vun đắp 

cho hạnh phúc tuyệt vời. Hạnh phúc lâu bền không đến 

từ những thành tựu to lớn thi thoảng mới đạt được mà là 

từ những thứ nhỏ bé đều đặn xuất hiện mỗi ngày.  

Khi tình yêu đã gắn chặt với hạnh phúc thì chẳng có gì 

băn khoăn về việc những cử chỉ nhỏ có thể gợi ra hạnh 

phúc tuyệt vời. Hạnh phúc liên tục không xuất phát từ 

những thành tựu to lớn thi thoảng mới đạt được mà là từ 

những thứ nhỏ bé xuất hiện mỗi ngày. Theo David 

Lykken, công thức của một cuộc sống hạnh phúc là: “Một 

chế độ ăn đều đặn với những niềm vui đơn giản sẽ giúp 

bạn vượt lên cả điểm chuẩn hạnh phúc. Tìm kiếm những 

thứ nhỏ bé mà bạn biết sẽ giúp bạn vui hơn - một bữa ăn 

ngon, làm vườn, dành thời gian với bạn bè - và hãy rải 

đều chúng trong cuộc đời bạn. Về lâu dài, chúng sẽ giúp 

bạn vui hơn một vài thành tựu lớn mà bạn đã đem đến 

cho bạn sự thăng hoa trong chốc lát”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_T._Lykken
https://en.wikipedia.org/wiki/David_T._Lykken


Có một số phát hiện thú vị rằng mặc dù những người mua 

vé xổ số rất hào hứng với việc trúng xổ sổ nhưng sau đó, 

họ lại có ít sự hài lòng và cũng không hạnh phúc hơn 

những người mà niềm vui của họ chỉ đến từ một vài sự 

kiện nhỏ bình thường. Một người trúng xổ số trải qua sự 

vội vã của trạng thái phởn phơ, sau tất cả những sự kiện 

khác trong đời họ dường như chẳng có ý nghĩa. Khi đã 

dành được 10 triệu đô, họ ít có khả năng cảm thấy vô 

cùng hài lòng từ những thứ nhỏ bé như việc cô con gái 

đạt điểm tốt ở trường hay từ sự thật là cây trong vườn 

năm nay trĩu quả hơn năm ngoái. 

Với cùng một mạch dẫn như vậy, khi tình yêu được thể 

hiện với liều lượng nhỏ nhưng thường xuyên thì đấy là 

biểu hiện của một tình yêu tha thiết và không ngừng nghỉ; 

do đó, nó sẽ có tác động liên tục. Thực tế, một khó khăn 

dễ nhận thấy của các cặp đôi phải xa nhau, chẳng hạn 

khi vợ/chồng phải làm việc xa nhà trong khoảng thời gian 

dài đó là họ rất nhớ những cuộc trò chuyện hàng ngày 

của hai người về những vấn đề “không quan trọng” - việc 

chia sẻ những điều bé nhỏ. Chẳng hạn như “Bữa trưa 

hôm nay em ăn món gì ngon?” hay “Hôm nay có điều gì 

ở văn phòng làm anh vui sướng”?  

Ernest Dimnet đã nói: “Hạnh phúc của phần lớn những 

người mà chúng ta biết không phải bị hủy hoại bởi những 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-name-love/201112/little-things-mean-lot
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dimnet


thảm kịch kinh hoàng hay những sai lầm lớn, mà là bởi 

sự lặp đi lặp lại những điều nhỏ nhặt mang tính phá hủy 

dần dần.” 

Khi những điều nhỏ bé đó tiếp diễn, chúng sẽ được liên 

kết với một tính cách nhất định của một người - và trong 

tình yêu, những cử chỉ nhỏ liên tục đó được thừa nhận 

như là biểu hiện và chính xác cũng là một tình yêu cực 

kỳ mãnh liệt. Ngược lại, khi những điều nhỏ bé được thực 

hiện không liên tục, mọi thứ quá dễ dàng để diễn ra theo 

chiều hướng khác. Theo đó, “gần như mọi hoàn cảnh” 

hay “gần như tất cả mọi lầm lỡ” đều có cùng hiệu ứng 

cảm xúc tột độ. Nếu trong một chương trình xổ số, chúng 

ta vô tình nắm giữ con số 55555 và sau đó, biết rằng con 

số chiến thắng là 55554 thì gần như sự thật này còn đáng 

buồn hơn nếu con số chiến thắng hoàn toàn khác với con 

số của chúng ta đang có. Ngôi sao bóng rổ nổi tiếng 

người Mỹ Magic Johnson, người từng bị lây nhiễm virus 

AIDS, nhấn mạnh anh rất đau khổ khi chấp nhận căn 

bệnh bởi vì “Tôi đáng ra có thể rất dễ tránh được căn 

bệnh đó. Tất cả những điều tôi phải làm là dùng bao cao 

su.” 

Bạn phải hiện diện đủ trọn vẹn vào mỗi khoảnh khắc để 

nhận ra khi ai đó cố gắng làm thứ gì đó đặc biệt (thậm 

chí dù họ luôn làm nó hàng ngày) cho bạn và thừa nhận 



hành vi đó. Đây là điều khó bởi vì có quá nhiều người 

xuất hiện trong đầu chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng lờ 

đi việc có ai đó pha cho chúng ta một tách cafe, gửi cho 

chúng ta một nụ hôn gió hay chia sẻ cho chúng ta một tin 

nhắn. Chúng ta phải hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống 

không chỉ để thừa nhận mà còn để đắm chìm trong nguồn 

năng lượng tốt đẹp mà chúng ta được ban tặng. 

Mỗi người trong chúng ta được ban tặng tình yêu theo 

cách khác nhau và cũng đón nhận tình yêu ấy theo cách 

chẳng hề giống nhau tí nào cả. Thế nên, việc hiểu rõ bạn 

và người bạn yêu có “ngôn ngữ tình yêu” như thế nào rất 

quan trọng. Bằng cách nắm bắt ngôn ngữ tình yêu của 

nhau, cả hai người sẽ biết đối phương cần những khoảnh 

khắc nhỏ nào: một món quà, một lời nói động viên, va 

chạm thể xác, sự giúp đỡ hay một vài phút trò chuyện 

cùng nhau hàng ngày? Hay là sự trộn lẫn của tất cả 

những ngôn ngữ ấy.   

 

 

 

 



Cần bao nhiêu để cảm thấy đủ? 

Bao nhiêu tiền thì đủ? Bao nhiêu quần áo thì đủ? Bao 

nhiêu bạn bè thì đủ? Bao nhiêu mối quan hệ thì đủ? Bao 

nhiêu niềm vui thì đủ? Bao nhiêu hạnh phúc thì đủ?… 

Thật ra, chẳng bao giờ đủ được. 

Tôi từng thấy nhiều người đặt câu hỏi đó. Tôi cũng nghe 

bạn bè hỏi và tôi cũng đã từng tự hỏi mình như vậy. Lúc 

nào cũng thích mua sắm, mua cái này xong lại muốn mua 

cái kia. Nhận được lương đầu tháng lại muốn tháng sau 

có nhiều hơn nữa. Ăn được món này ngon lại muốn được 

thưởng thức những món khác. Đi được nơi này rồi lại 

muốn được đi nơi khác, xa hơn, đẹp hơn. Ở khách sạn 3 

sao cảm thấy đủ nhưng mấy ngày sau lại ước được ở 

một khách sạn 5 sao và bắt đầu thấy những gì đã được 

“tận hưởng” sao mà bình thường đến vậy?…. Và còn rất 

nhiều những tình huống mà trước đây, chưa bao giờ tôi 

cảm thấy đủ. 

Hồi còn là sinh viên năm nhất, năm hai, tôi thường hay 

để ý đến người khác, nhất là bạn bè cùng trang lứa với 

mình. Tôi để ý thấy họ có nhiều quần áo đẹp, nhiều cuốn 

sách hay để đọc, điện thoại, máy nghe nhạc, máy tính, 

chơi với những người cũng xinh xắn như họ và có nhiều 

mối quan hệ với thầy cô nữa… Lúc nào, tôi cũng ước 



mình được như họ: được mặc quần áo đẹp, được dùng 

những chiếc điện thoại đắt tiền, được đọc những cuốn 

sách nổi tiếng và quen được thật nhiều người. 

Đến cuối năm thứ 4 đại học, vì trước đó đã bắt đầu đi làm 

thêm khá nhiều nên tôi cũng tiết kiệm được một số tiền. 

Tôi gửi về cho bố mẹ, mua sắm cho bản thân mình quần 

áo đẹp, đổi điện thoại, mua sách, tham gia nhiều hoạt 

động nên cũng quen biết với một số người “to lớn” hơn 

tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi có được những thứ 

mà lúc còn là sinh viên năm nhất, năm hai tôi hằng ước 

mong. Nhưng cũng chính thời điểm đó, tôi lại bắt đầu có 

những mong muốn khác. Tôi để ý thấy bạn bè ra trường 

có xe máy đẹp, có túi xách, giày cao gót. Lúc này, quần 

áo họ mặc cũng khác trước, không còn “xì tin”, “cute” nữa 

mà đổi sang phong cách “đi làm”. Họ bảo tôi như thế 

trông “người lớn” hơn, “chuyên nghiệp” hơn, tự tin hơn 

và cũng giúp mình dễ dàng “ăn điểm” khi đi phỏng vấn 

xin việc. 

Tôi lại cày cuốc vừa làm khóa luận, vừa học tiếng Anh và 

làm thêm để dành dụm tiền “thay đổi” bản thân như 

những gì mà bạn bè tôi chia sẻ: mua quần áo kiểu “công 

sở”, loại bỏ những trang phục quá “xì tin” và luyện tập sự 

tự tin. Đúng thật, chúng mang lại cho tôi khá nhiều cơ hội. 



Một thời gian đi làm, tôi mua thêm nhiều quần áo, đặc 

biệt là váy. Gần như cứ đến mỗi mùa đông và mùa hè, 

tôi đều dành một khoản tiền tương đối để “tân trang” lại 

tủ quần áo của mình. Tôi cũng mua sắm thêm một số đồ 

đạc khác, gặp gỡ nhiều người, gia tăng mối quan hệ, mua 

sách đủ các thể loại để “gia tăng” kiến thức theo đúng 

như tôi cho là “mục đích” ở thời điểm đó. Nói chung, sau 

khi đi làm tôi có nhiều nhu cầu hơn và dường như lúc nào 

cũng cảm thấy thiếu. 

Nhưng cho đến đầu năm nay, tôi mệt. Tôi thấy mình đang 

sở hữu quá nhiều trong khi thực ra, những thứ thực sự 

mang lại cho tôi niềm vui và ý nghĩa thì gần như chỉ chiếm 

hơn phân nửa. Tôi quyết định phải xem xét lại chính mình 

và cuối cùng, rút ra được 3 lý do chính: 

1. Tôi đã nghĩ rằng càng lớn càng phải chi tiêu 

nhiều. Khi đã đi làm mặc định sẽ phải chi tiêu 

nhiều hơn và cứ thế, tôi cứ tiêu xài. Đi đám cưới 

phải có trang phục riêng. Đi dự tiệc sinh nhật phải 

có trang phục riêng. Đi du lịch phải có trang phục 

riêng… Tất cả những điều này là do tôi tự áp đặt 

cho mình chứ thực ra, chẳng ai bắt phải vậy cả. 

Việc cứ liên tục mua quần áo khiến có những bộ 

trang phục tôi chỉ mặc một lần hoặc gần như 

không mặc đi đâu cả. Tôi biết mình lãng phí. 



2. Tôi so sánh mình với người khác trong khi mong 

muốn của tôi khác họ. Tôi lấy cách sống của họ, 

sở thích của họ và làm theo trong khi sở thích và 

cách sống của tôi không hề giống. Đây cũng 

chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi 

không nhận ra mình đã có đủ những thứ mình 

cần. 

3. Nhu cầu vô hạn và khi đã có nhu cầu, nguồn cung 

sẽ xuất hiện. Vấn đề ở đây là tôi không đặt ra giới 

hạn cho bản thân, không xác định được những 

thứ gì làm mình vui và hạnh phúc thật sự. 

Từ đó, tôi bắt đầu nhìn nhận lại chính mình. Tôi đặt rất 

nhiều câu hỏi: Tôi muốn gì? Tôi có cần nhiều quần áo 

đến vậy không? Tôi có cần sử dụng những chiếc điện 

thoại đắt tiền hay vài ba cái liên tục không? Tôi có cần 

mua sắm thêm nhiều thứ không? Tôi có cần mở rộng rất 

nhiều mối quan hệ trong khi có những người tôi chẳng 

bao giờ nghĩ là sẽ liên lạc lại với họ? Tôi có cần mua 

nhiều sách thế không trong khi tôi chỉ thích một số thể 

loại nhất định?… Có quá nhiều thứ “thừa thãi” trong cuộc 

sống của mình mà tôi chẳng hề để ý. 

Đến bây giờ, hơn 1 năm đã trôi qua. Cuộc sống của tôi, 

dù đã có gia đình nhưng thực sự rất khác trước. Tôi có 
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những bộ quần áo tôi thích, vừa đủ, không nhiều không 

ít và gần như tôi đều mặc chúng thường xuyên. Tôi có 

những cuốn sách tôi muốn, chỉ những thể loại tôi hứng 

thú và cần thiết cho việc học tập, làm việc. Tôi có một 

chiếc điện thoại tốt để hỗ trợ cho cuộc sống của mình. 

Tôi không còn nhiều mối quan hệ nhưng đó là những mối 

quan hệ tôi luôn nỗ lực để gìn giữ và thắt chặt. Chúng tôi 

gặp nhau và kết nối với nhau đều đặn. Đồ đạc trong gia 

đình đều đúng thứ cần, hữu ích và gần như không thừa. 

Tôi chỉ mua những thứ cần thiết thực sự và mỗi tuần đều 

dọn dẹp để bỏ hoặc cho đi những thứ mà chúng tôi không 

dùng đến. 

Cảm giác của tôi bây giờ: thoải mái, dễ chịu, yêu cuộc 

sống của mình, không bị cuốn theo những vòng xoay của 

cái muốn và muốn nhiều hơn, có thời gian để tập trung 

cho những thứ tôi thích. Tôi lựa chọn sống đơn giản. 

Vậy thì cuộc sống chỉ cần “đủ” là được? 

Thực ra, đủ hay không đủ chỉ là một cách nói. Bởi lẽ, nó 

còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố: tính cách, cuộc sống, 

sở thích, đam mê, công việc, môi trường… Ngay cả ở 

bản thân mỗi người, có những thứ cảm thấy “đủ” nhưng 

cũng có những thứ chưa bao giờ là đủ, chẳng hạn như 

mong muốn chinh phục: được làm ông chủ, leo núi, trở 
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thành một ai đó mơ ước, khởi nghiệp… Có những mong 

muốn vượt ra ngoài phạm trù vật chất thì chẳng bao giờ 

là “đủ” được. Đam mê là một ví dụ điển hình. 

Gần đây, tôi có đọc một bài viết rất hay trên Zen Habits 

cũng nói về vấn đề này. Tôi tạm dịch để bạn có thể nắm 

được những ý quan trọng nhất của tác giả. 

Chúng ta thường muốn nhiều hơn chúng ta có hiện tại. 

Nhiều tiền hơn, nhiều thiết bị hơn, nhiều tiện nghi hơn, 

một ngôi nhà to đẹp hơn, một chiếc xe hơi sang trọng 

hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều giày dép hơn, nhiều thành 

công hơn. 

Và điều gì xảy ra khi chúng ta có được nhiều hơn? Chúng 

ta không thỏa mãn, bởi vì lại có quảng cáo về những 

chiếc iPod mới, laptop mới, iPhone mới, xe hơi mới, quần 

áo mới. Chúng ta phải có những thứ này. Thế nên, chẳng 

bao giờ chúng ta cảm thấy thỏa mãn cả bởi vì chúng ta 

không hài lòng với những gì đã có. Đấy là văn hóa tiêu 

dùng, là nét đặc trưng của một thế giới công nghiệp hóa. 

Nghe có vẻ như tôi đang “lên lớp” bạn nhưng hãy suy 

nghĩ sâu xa hơn một chút: hãy tự hỏi bản thân mình bao 

nhiêu là đủ, bao nhiêu bạn cần để được thỏa mãn? Tôi 

đồ rằng câu trả lời chính là bạn đã có đủ – có thể có nhiều 

hơn mức đủ. 
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“Đủ” có nghĩa là gì? 

Đủ không có nghĩa chỉ là những thứ thiết yếu trong cuộc 

sống: thực phẩm, nước, nơi ở và quần áo. Đó có thể là 

một ngôi nhà với một chiếc giường, một chiếc bàn, một 

chiếc ghế, một nơi để cất thức ăn và chuẩn bị đồ ăn, một 

chiếc toilet, một phòng tắm…. Nhưng ngần này thật sự 

chưa đủ. 

Đủ có nghĩa là có đủ để sống, đủ để hạnh phúc và đủ để 

phát triển. Với tôi, khi viết lách và tạo blog mang đến cho 

tôi niềm hạnh phúc tột độ thì lúc này, tôi lại thấy mình cần 

có một chiếc máy tính. 

Với những người khác, đủ có nghĩa là cần các công cụ 

như sổ ghi chép và bút, dụng cụ chơi nhạc, làm video hay 

một chiếc camera. Đủ cũng có nghĩa là thực phẩm ngon 

hơn chứ không phải chỉ là những món cơ bản để tồn tại 

– thực phẩm mà khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, 

nhưng không nhiều đồ ăn đến nỗi chúng ta ăn ngấu 

nghiến hay liên tục nhồi nhét vào bụng. 

Đủ cũng có thể bao gồm cả xe hơi (nếu cần thiết). Tuy 

nhiên, với một số người, về cơ bản nó không hẳn là sở 

hữu một chiếc xe hơi, đặc biệt nếu họ không hoặc chưa 

có con và sống gần đủ với những thứ họ cần, chẳng hạn 

như có một cửa hàng tạp hóa hay được làm việc. 



Đủ cũng có thể bao gồm việc dành hàng giờ xem phim 

hay có một chiếc iPod nếu điều này làm bạn hạnh phúc. 

Làm thế nào để biết là “đủ” và áp dụng nó vào cuộc 

sống? 

Dưới đây là một vài câu hỏi mà bạn cần trả lời để xác 

định xem thử liệu mình đã “đủ” hay còn cần thêm gì nữa? 

1. Những thứ quan trọng nhất khiến bạn hạnh phúc 

là gì? Chúng có phải là vật chất hay con người 

hay các hoạt động? Biết được câu trả lời cho câu 

hỏi này sẽ giúp bạn hiểu được điều gì bạn thực 

sự cần ngoài những thứ thiết yếu. 

2. Bạn cần thứ gì để phát triển? Bạn không chỉ muốn 

tồn tại mà còn muốn phát triển. Bạn muốn mình 

giỏi ở những thứ đang làm và làm những thứ bạn 

yêu thích. Bạn có niềm đam mê và muốn thành 

công với chúng. Thứ bạn cần để làm được như 

vậy là gì? Bạn cần bao nhiêu công cụ hay bao 

nhiêu vật chất để phát triển? 

3. Bạn cần những thứ gì để sống ở mức độ thoải 

mái? Rõ ràng bạn muốn tồn tại nhưng phải là 

sống mà không thấy “khổ sở”. Một chiếc giường 

thoải mái nhưng cần thêm thứ gì đặt trên nó? Tấm 



ga trải giường cần phải đẹp như thế nào? Hãy 

kiểm tra suy nghĩ của bạn về sự thoải mái và sau 

đó, xem thử điều gì thực sự cần thiết để cảm thấy 

như vậy. Đôi khi, bạn sẽ nhận ra rằng không phải 

có càng nhiều thứ mới càng làm bạn thoải mái. 

4. Điều gì bạn có vượt trên cả những thứ cần thiết 

để tồn tại, thoải mái, hạnh phúc và phát triển? Hãy 

nhìn xung quanh bạn và nghĩ về mọi thứ trong 

nhà. Bao nhiêu trong số đó ngoài những thứ cơ 

bản khiến bạn cảm thấy “đủ”? Bạn thực sự cần 

chúng không? Hay chúng đã trở nên thừa? 

5. Nếu đã cảm thấy đủ thì liệu bạn có muốn làm việc 

ít đi không? Bạn có thực sự cần phải kiếm tiền 

bằng mọi giá hay chỉ cần một nguồn thu nhập đủ 

để trang trải các chi phí cần thiết? Chẳng hạn, bạn 

có lẽ không cần chiếc xe đắt tiền khi đã thấy thoải 

mái với một chiếc rẻ hơn. Hay có lẽ bạn không 

cần một ngôi nhà đắt tiền khi thấy thoải mái với 

ngôi nhà hiện tại. Hay, bạn có cần một chiếc thẻ 

tin dụng để chi tiêu cho những chuyến du lịch, 

mua sắm hay ăn ngoài không? Nếu không cần và 

không phải lúc nào cũng muốn nhiều hơn đủ thì 

có lẽ bạn không cần phải kiếm nhiều tiền đến thế. 



Có rất nhiều người sống hạnh phúc và thoải mái 

chỉ với mức thu nhập ít hơn bạn. 

6. Nếu làm việc ít hơn, bạn có thấy hạnh phúc khi có 

thời gian làm những thứ khác bạn thích? Nếu câu 

trả lời là có thì hãy xem xét về giới hạn “đủ” của 

bạn để dành tâm sức cho những gì bạn muốn. 

Rõ ràng, “đủ” hay “không đủ” hay “chưa đủ” chỉ mang tính 

tương đối và không ai bắt bạn phải biết “đủ” hay giới hạn 

nhu cầu của mình. Tuy nhiên, việc hiểu rõ nhu cầu của 

con người là vô hạn và đâu là điểm mang đến cho bạn 

cảm giác thoải mái, hạnh phúc thật sự thì sẽ tốt hơn 

nhiều: loại bỏ phân tán, tiết kiệm thời gian và dành năng 

lượng cho những điều quan trọng. 
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“Tôi Yêu Cơ Thể Của Tôi” 

Bạn có bao giờ nghĩ tới việc biết ơn cơ thể mình chưa? 

Bạn có nhận ra cơ thể con người chính là tác phẩm nghệ 

thuật vĩ đại nhất trên thế giới này không? Đa phần mọi 

người đều coi món quà tuyệt vời này như là điều hiển 

nhiên mà họ sẽ nhận được và họ luôn phàn nàn về hình 

dạng cơ thể mình (ví dụ, một cái răng khểnh, đùi to, mắt 

không đẹp, hay mũi xấu). Nhưng họ không hề biết bất kể 

cơ thể họ có trông như thế nào nữa thì họ vẫn sẽ luôn sở 

hữu những thứ mà họ yêu quý và không hề yêu quý về 

cơ thể mình! Chẳng hạn, có lẽ họ không thích mái tóc của 

họ nhưng họ lại thích đôi mắt, họ không thích miệng 

nhưng lại thích làn da của bản thân. Kể cả những siêu 

mẫu hàng đầu thế giới cũng như vậy! 

Một lý do mà nhiều người không thích cơ thể của họ bởi 

vì họ so sánh bản thân mình với “mê cung” của việc 

người khác nghĩ họ “nên” trông như thế nào – có lẽ bằng 

cách so sánh bản thân với hình ảnh của những người 

đẹp trên tạp chí hoặc các chương trình truyền hình trên 

tivi. Lại có những ông chồng luôn hình thành nên một loạt 

các tiêu chuẩn về hình thể của người vợ. Sau rất nhiều 

chỉ trích của anh ta và nỗi sợ mất anh ta nên người vợ 

đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, điều mà hóa ra lại là 
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thứ tệ nhất cô ấy đã làm khi tất cả mọi thứ đều diễn ra 

không như ý muốn. 

Thay vì chỉ trích cơ thể, hãy tự hỏi xem liệu bạn biết ơn 

nó bao nhiêu? Nó phục vụ bạn như thế nào? Nó có cho 

bạn những đứa con xinh đẹp không? Đôi chân của bạn 

có đưa bạn tới nhà tắm? Miệng của bạn có nói ra những 

câu từ đầy ngọt ngào và truyền cảm hứng cho những 

người khác? Những thứ trên cơ thể bạn mà bạn không 

thích cũng có ích cho bạn nhiều như những thứ bạn thích 

vậy. 

Có một cô gái rất xinh đẹp nhưng bị mắc chứng đột quỵ 

gây suy nhược. Ban đầu cô khủng hoảng cực độ nhưng 

cuối cùng, cô cũng nhận ra cơn đột quỵ thực sự giúp cô 

và có lợi cho cô như thế nào. Cô đột nhiên nhận ra cuộc 

sống của cô trước khi bị đột quỵ thực sự khá trống rỗng 

và quá nông cạn. Cô hoàn toàn chỉ quan tâm tới cách ăn 

mặc, trông như thế nào rồi gặp gỡ những ai. Cô cũng 

nhận ra cuộc sống xa xỉ và mệt mỏi mà cô theo đuổi để 

duy trì vóc dáng và trông đẹp hơn, và cả bao nhiêu chi 

phí mà cô đã bỏ ra vì chúng, không chỉ về mặt tài chính 

mà còn là thời gian và năng lượng. Khi cô nhận ra rằng 

ở tuổi 55, cô vẫn trông như 21 và tất cả chỉ là sự ưa nhìn 

ở bề ngoài, cơn đột quỵ thực tế lại là một “món quà” cho 



cô để cô có thể yêu bản thân mình (có thể là lần đầu tiên 

trong cuộc đời) giống như cô hiện tại. 

Bằng cách đặt ra những câu hỏi đúng đắn và viết xuống 

tất cả những lợi ích của việc thực sự cơn đột quỵ đã giúp 

cô như thế nào trong cuộc sống hôm nay và những gì cô 

có thể làm với nó, cô bắt đầu cảm nhận được “món quà” 

từ trái tim và trở nên biết ơn cơn đột quỵ. Bạn thấy đấy, 

chúng ta thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi góc nhìn 

và thái độ. Cô không còn nói “Tại sao điều này lại xảy ra 

với tôi?”. Thay vì thế, cô bắt đầu hỏi “Tôi có thể dùng cơn 

đột quỵ là lợi thế của mình như thế nào?”. Không hề có 

sự mất mát bất cứ điều gì trong cuộc sống, chỉ là một sự 

chuyển tiếp và vẻ đẹp của cô thay đổi từ đó. Từ vẻ đẹp 

hình thể bên ngoài (trước đây) trở thành một chuỗi những 

vẻ đẹp mới – vẻ đẹp của sự chậm rãi và sống trọn với 

hiện tại, vẻ đẹp của khả năng truyền cảm hứng, vẻ đẹp 

của nụ cười, và giúp đỡ những người khác. 

Có một người phụ nữ rất xinh đẹp khác mất đi khả năng 

nghe vì một loại virus mà cô bị lây nhiễm. Trong 4 năm 

liền, cô cực kỳ bị khủng hoảng, cảm thấy như bị tách biệt 

hoàn toàn khỏi thế giới và sự tươi sáng trên khuôn mặt 

cô dường như cũng biến mất. Người chồng rời bỏ cô. 

https://www.formyoursoul.com/category/cam-hung/
https://www.formyoursoul.com/vi-sao-dan-ong-can-su-ton-trong-va-phu-nu-can-tinh-yeu/


Thế nhưng, khi viết ra giấy mọi suy nghĩ, lần này đến lần 

khác, cô cảm thấy được giải tỏa rất nhiều và cô coi hoàn 

cảnh cô gặp phải là một món quà! Giờ cô biết điều cô thật 

sự muốn trong cuộc sống và với sự hiểu thấu này, sự 

tươi sáng, vẻ đẹp và sức sống của cô đã trở lại. 

Thế nên, bất kể cơ thể của bạn có đang trông như thế 

nào thì chỉ cần biết ơn nó và quan sát tất cả các bộ phận 

trên cơ thể đang phục vụ bạn như thế nào, bạn sẽ thấy 

mình may mắn. Thực tế, không phải khiếm khuyết trên 

cơ thể khiến bạn đau khổ và mệt mỏi đâu, mà chính suy 

nghĩ của bạn về cơ thể bạn mới khiến bạn như vậy. Hãy 

biết ơn cơ thể và vô số những quà tặng tuyệt vời đến từ 

nó – bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và mọi nỗi buồn rồi 

dần cũng biến mất. Đừng quên rằng, cơ thể mỗi người 

đâu đó đều tiềm ẩn những vẻ đẹp riêng biệt! 

 

 

 

https://www.formyoursoul.com/journaling-da-giup-toi-vuot-qua-noi-dau-mat-mat-nhu-the-nao/
https://www.formyoursoul.com/hay-yeu-lay-nhung-mat-toi-cua-ban-than/
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“Cơ thể của tớ, tớ cám ơn cậu nhiều 

lắm!” 

Gửi tới cơ thể của tớ, 

Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến – ngày mà 

tớ có thể trân trọng cậu và nói lời cảm ơn tới cậu. Nhưng 

giờ tớ đang muốn nói ra rồi đây. Tớ đã nhận ra tất cả 

những gì cậu làm cho tớ, và trái tim tớ lúc này đang ngập 

tràn lòng biết ơn. Tớ đã hành hạ cậu, và tớ vô cùng, vô 

cùng xin lỗi. Từ bây giờ, tớ hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt 

và dành cho cậu sự tôn trọng mà cậu xứng đáng. Cậu và 

tớ giờ cùng một “team” rồi, và đã đến lúc tớ cần hành 

động như một người đồng đội đúng nghĩa. 

Tớ xin lỗi vì đã có lúc tớ nhịn ăn để rồi khiến cậu bị đói 

và thiếu đi những chất dinh dưỡng mà cậu cần để lớn lên 

và luôn khỏe mạnh. Cậu không đòi hỏi nhiều ở tớ nhưng 

tớ lại lờ đi những dấu hiệu cảnh báo mà cậu muốn gửi 

đến tớ để tớ biết rằng tớ đang khiến cậu bị tổn thương. 

Tớ xin lỗi vì tớ đã làm ngơ những thứ đơn giản nhất mà 

cậu cần để tồn tại. Tớ sẽ ăn uống đầy đủ, chăm sóc cho 

cậu, cung cấp cho cậu nước uống và thức ăn để chắc 

chắn rằng cậu luôn khỏe. 

https://www.formyoursoul.com/self-care-date-mot-ngay-hen-ho-voi-ban/
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Tớ xin lỗi vì đã có lúc, tớ làm cậu bị trầy xước và chảy 

máu. Cậu giống như một ngôi đền của tớ vậy: ngôi đền 

của sự chữa lành, của sự phát triển, của hy vọng, và tớ 

đã xâm phạm nó. Tớ hứa tớ sẽ “tái xây dựng” lại cậu. Tớ 

hứa sẽ chữa lành cho cậu và bảo vệ cậu trước mọi vết 

thương bất cứ khi nào tớ có thể. 

Tớ xin lỗi vì tớ đã dành hàng giờ tập luyện quá sức, 

không nghỉ ngơi khiến những khớp đốt của cậu bị rạn. 

Cơ bắp và xương của cậu xứng đáng có một cơ hội để 

được chữa lành và tái tạo lại. Từ giờ, tớ hứa sẽ chỉ tham 

gia vào những hoạt động an toàn cho cậu và sẽ giúp cả 

hai chúng ta cùng nhau khỏe mạnh hơn. 

Tớ xin lỗi vì không ít lần, tớ đã khiến cả hai chúng ta rơi 

vào những tình huống nguy hiểm và cậu đã bị chấn 

thương rất nhiều lần. Cả cậu và tớ đều xứng đáng được 

trân trọng, và tớ sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ 

chúng ta. 

Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải quá sức dù cậu đã cảnh 

báo rằng cậu không thể chịu đựng được thêm nữa. Tớ 

đã lờ đi sự rã rời, mệt mỏi, kiệt sức và rất nhiều những 

biểu hiện khác nữa của cậu. Từ bây giờ, tớ sẽ lắng nghe 

cậu. Tớ sẽ để tâm tới những nhu cầu của cậu bởi vì cậu 

chỉ đang cố giúp tớ mà thôi. 



Tớ xin lỗi vì tớ chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực ở cậu 

và đo đếm giá trị của cậu bằng một loạt những tiêu chuẩn 

ngốc nghếch. Tớ xin lỗi vì tớ đã xúc phạm cậu và quá lao 

vào việc thay đổi cậu. Cậu có ý nghĩa hơn rất nhiều so 

với cân nặng của cậu hay cậu trông như thế nào lúc đứng 

trước gương. Từ bây giờ, tớ sẽ đối xử với cậu một cách 

đúng đắn. 

Tớ xin lỗi vì tớ đã lấp đầy cậu với những viên thuốc của 

sự hy vọng rằng nếu tớ để cậu ngừng thở và rời xa cuộc 

đời này, tớ sẽ không phải đối mặt với bất cứ điều gì nữa. 

Tớ biết ơn vì cậu đã thức dậy sáng hôm sau và cho tớ 

sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. 

Tớ cảm ơn nhiều lắm vì mọi thứ cậu làm cho tớ. 

Tớ cảm ơn vì cậu đã cho tớ đôi mắt, đôi tai, những ngón 

chân và tất cả những bộ phận khác. 

Tớ cảm ơn vì bắp đùi của tớ. Nó có thể to hơn những 

bạn có dáng hình thon thả ngoài kia nhưng nhờ nó mà tớ 

có đôi chân chắc khỏe để đi bộ. Đôi chân ấy cũng cho tớ 

cơ hội được đi học, đi làm. 

Cám ơn bộ não của tớ. Đôi khi những suy nghĩ xuất hiện 

trong đầu tớ thật khó khăn, nhưng cuộc đấu này giúp tớ 

mạnh mẽ hơn. Cám ơn vì đã cho tớ một bộ não thật 



nhanh nhạy và cho phép tớ hiểu rõ giá trị của mình, với 

tư cách là một con người. 

Cảm ơn cậu vì khả năng chữa lành của cậu. Cảm ơn vì 

đã giúp tớ vượt qua mỗi mùa đông lạnh giá, mỗi một sự 

đổ vỡ, mỗi một chiếc xương gãy, và điều quan trọng nhất, 

cảm ơn đã chữa lành tớ từ thảm kịch. 

Cảm ơn cậu vì đã sống sót sau rất nhiều nỗ lực tớ muốn 

hủy hoại cậu. 

Cảm ơn trái tim của tớ. Cảm ơn vì đã cùng tớ chinh chiến 

suốt cuộc đấu này. Cảm ơn vì đã mạnh mẽ. Cảm ơn vì 

đã tha thứ cho tớ. Cảm ơn vì đã cho tớ được sống và 

được yêu. 

Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, và tớ sẽ 

không bao giờ ghét cậu nữa – món quà mà tớ đã rất may 

mắn được ban tặng. Cơ thể của tớ, tớ cám ơn cậu nhiều 

lắm! 

 

 



Làm thế nào để bắt đầu nuôi dưỡng 

những điều nhỏ bé? 

1. Sống chậm 

Cuộc sống di chuyển quá nhanh đến nỗi mà tưởng như 

lúc nào chúng ta cũng ở chế độ tự động. Thậm chí, bạn 

còn có thể có cảm giác không đủ thời gian mỗi ngày để 

hoàn thành mọi việc. Tuy nhiên, nếu luôn ở trong trạng 

thái cứ mãi làm việc thì chúng ta có thể hủy hoại chính 

mình và quên đi việc tận hưởng những khoảnh khắc mà 

giúp cuộc sống thêm ý nghĩa. 

Công việc chẳng biến đi đâu mất. Nó vẫn luôn ở đó. Vậy 

thì tại sao không chậm lại một vài phút và thưởng thức 

sự thảnh thơi, giản đơn của mọi thứ xung quanh bạn mỗi 

ngày? Chúng xuất hiện bên cạnh bạn là có lý do và chúng 

xứng đáng để được nhận biết.  

2. Giúp đỡ người khác 

Hãy nghĩ về khoảnh khắc khi mà bạn giúp đỡ một người. 

Bạn đón nhận nó như thế nào và bạn cảm thấy điều gì 

sau khi giúp đỡ họ? Chắc chắn là bạn rất vui sướng và 

biết mình có thể làm nhiều điều tốt hơn nữa. Không có 

sự đóng góp nào là quá nhỏ.  



Khi bước ra ngoài thế giới của bản thân và đóng góp giá 

trị cho cuộc sống của những người khác, bạn sẽ bắt đầu 

mường tượng được về mục đích sống của mình. “Ngày 

hôm nay, tôi có thể giúp ai và giúp điều gì?” Bằng cách 

hướng sự tập trung sang những người khác, bạn sẽ có 

được góc nhìn rộng mở hơn về những thử thách của bạn 

và nhận ra nó không tệ đến nỗi như bạn nghĩ.  

Hơn nữa, một hành động giúp đỡ người khác cũng có 

tính lan truyền. Một người mà được nhận sự đồng cảm 

của bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng để đồng cảm 

nhiều hơn với chính họ. Đấy chính là một điều nhỏ bé mà 

có thể mang đến ảnh hưởng vô cùng lớn lao. 

3. Rèn luyện thái độ biết ơn 

Càng biết ơn điều mà bạn đang có thì càng ít khả năng 

bạn bị dính mắc vào điều bạn không có. Đó là lý do tại 

sao mình rất tin vào sức mạnh của những thói quen buổi 

sáng tốt đẹp. 

Bạn có thể bắt đầu mỗi ngày với việc ghi chép lại những 

điều mà bạn cảm thấy trân trọng. Chẳng hạn như “cám 

ơn vì đêm qua mình đã có một giấc ngủ thật ngon và một 

giấc mơ thật đẹp”, “cám ơn vì sáng nay những bông hoa 

của mình đã nở, hương thơm thật tuyệt vời biết bao”, 

“cám ơn vì sáng nay ngủ dậy không bị đau lưng, tinh thần 



sảng khoái và được lắng nghe những âm thanh tuyệt 

vời”. Bằng cách rèn luyện thói quen như vậy, bạn sẽ thấy 

trái tim mình đầy lạc quan và hạnh phúc. 

Từ sau đó, mỗi khi bạn chán nản hay cảm thấy như thể 

không còn sức lực để tiếp tục những gì đang làm thì hãy 

dừng lại một khoảnh khắc và nghĩ về tất cả những gì bạn 

biết ơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rèn luyện thái độ 

sống biết ơn đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Quả ngọt 

vẫn luôn chờ những ai sẵn sàng cống hiến và chờ đợi. 

4. Sống trong hiện tại 

Một nghiên cứu ở đại học Harvard đã nhận thấy con 

người dành 47% thời gian lúc tỉnh táo để nghĩ về điều 

không diễn ra. Hay nói cách khác, chúng ta không thực 

sự hiện diện trong gần như nửa cuộc đời, chứng minh 

rằng tâm trí thơ thẩn (wandering mind) không phải là tâm 

trí hạnh phúc. Chelsea Hudon - một nhà trị liệu ở Chicago 

cũng nhấn mạnh, “Chúng ta thường bỏ lỡ những kho báu 

nhỏ bé trong cuộc sống, bởi vì thay vì sử dụng các giác 

quan để gắn kết với thế giới xung quanh thì chúng ta lại 

cứ mãi luẩn quẩn ở trong đầu, lo lắng về tương lai hoặc 

trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ.” 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2010/11/wandering-mind-not-a-happy-mind/


Hiện diện bắt đầu với nhận thức bản thân (self-

awareness), cụ thể là chú tâm vào điều sắp xảy ra xung 

quanh bạn mà không cố gắng thay đổi bất cứ điều gì. 

5. Cười nhiều hơn 

Một nghiên cứu khẳng định khi cười sẽ giải phóng 

serotonin, một loại nơ-ron dẫn truyền thần kinh chịu trách 

nhiệm cho cảm giác hạnh phúc và hài lòng. Những người 

tìm thấy lý do để cười, bất kể hoàn cảnh hiện tại của họ 

như thế nào thì thường cũng là người có sức bật tốt nhất. 

Mỗi lần đối mặt với vấp ngã, mặc dù có lẽ cũng thất vọng 

nhưng họ vẫn sẽ giữ được niềm hy vọng và sự quyết tâm 

đi tìm điều may mắn, tích cực trong hoàn cảnh đó. Tại 

sao? Bởi vì họ đã lập trình tâm trí của họ đó là luôn tìm 

kiếm những điều tốt đẹp. 

Mẹ Teresa từng nói, “tôi sẽ không bao giờ hiểu được tất 

cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười giản đơn có thể 

mang đến.” Chỉ cần một nụ cười thôi, bạn cũng có thể 

làm bừng sáng những ngày tăm tối của một ai đó. 

6. Dừng so sánh bản thân với người khác 

Bạn có nhìn vào những người khác và cảm thấy ghen tị 

hay đố kỵ với những gì họ có? Nếu có thì đã đến lúc bạn 

nên dừng lại. So sánh bản thân mình với những người 
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khác sẽ chỉ làm bạn thêm đau khổ và tổn thương. Thay 

vì vậy, hãy tập trung vào việc bạn đã tiến xa như thế nào 

và tiếp tục dấn thân vào những thứ mà định nghĩa nên 

thành công của riêng bạn. 

Hãy ngồi lại và nghĩ về tất cả những điều nhỏ bé mà làm 

cho chuyến hành trình cuộc đời của bạn trở nên đặc biệt. 

Đấy là hành động yêu bản thân (self-love). Nếu chỉ tập 

trung vào thứ bạn không có thì bạn sẽ chẳng bao giờ có 

đủ. Một tinh thần yếu ớt như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi 

khía cạnh trong cuộc sống của bạn. 

Nếu bạn so sánh mình với bất cứ ai thì cũng hãy trân 

trọng và so sánh bản thân bạn với chính bạn! Đừng vứt 

đi sức mạnh của bạn. Hãy yêu câu chuyện của bạn và tin 

rằng bạn đang trên đường chạm tới thành công, bất kể 

con đường đó có ngoằn ngoèo như thế nào. 

7. Hòa mình vào thiên nhiên 

Bạn đã bao giờ trải nghiệm một cơn sóng của cảm xúc 

tích cực ngay khi bạn đắm chìm trong thiên nhiên, bất kể 

đó là đi bộ trên núi hay chạy trong rừng chưa? Hành động 

hít vào trong bầu không khí trong lành và cảm nhận đất 

ở dưới chân chúng ta là sự gợi nhắc về tất cả những kỳ 

quan nhỏ bé của thế giới mà chúng ta được thừa hưởng. 



Dành thời gian với thiên nhiên là cách lý tưởng để kết nối 

lại với bản thân bạn và điều quan trọng với bạn. 

Hơn 100 nghiên cứu đã chỉ ra rằng hòa mình vào thiên 

nhiên, sống gần thiên nhiên hay ngắm nhìn tự nhiên trong 

các bức tranh và video có các tác động tích cực tới bộ 

não, cơ thể, cảm xúc, quá trình suy nghĩ và tương tác xã 

hội. Hãy chú tâm tới những khoảnh khắc nhỏ này bởi vì 

chúng có thể giúp bạn tích lũy cảm giác kết nối sâu hơn 

với bản thân bạn và với cả thế giới rộng lớn.  

Khi bạn có một sự trân trọng với những thứ nhỏ bé trong 

cuộc sống, bạn có được sự hài lòng và ý nghĩa cao nhất. 
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“Từ lâu, một chân lý của 

tôi đó là những thứ nhỏ 

bé tuyệt đối quan trọng 

nhất.” 

- Arthur Conan Doyle -  
 


