Vài nét về tác giả Chin-ning Chu:
Chin-ning Chu là chủ tịch công ty Tư Vấn Tiếp Thị Á Châu (Asian
Marketing Consultants, Inc.) và là một diễn giả quốc tế, một chuyên
gia đào tạo, một tư vấn, và cũng là tác giả cuả cuốn “The Chinese
Mind Game and The Asian Mind Game” (Trò Đấu Trí Trung Hoa và
Đấu Trí Á Châu).
Được coi là chuyên gia hàng đầu trên thế giới về lãnh vực hiểu biết
tâm lý kinh doanh ở châu Á, cô cũng là tác giả viết sách kinh doanh
bán chạy nhất ở châu Á.
Sinh tại tỉnh Tienjin, Trung Quốc, cô Chu đã cùng gia đình bỏ trốn
sang Đài Loan sau khi Trung Hoa Lục Điạ rơi vào tay Cộng Sản.
Ở tuổi 16, cô đã vào một tu viện Công giáo để chuẩn bị trở thành
một nữ tu. Nhưng cha cô đã bắt cô ra khỏi tu viện để ép cô dấn thân
vào học vấn ở bậc cao học.
Những tác phẩm cuả cô Chu đã được giới truyền thông quốc tế ca
ngợi nồng nhiệt, trong đó phải kể đến các Hãng CNN, báo USA
Today, báo The London Financial Times, Nhân Dân Nhật Báo Trung
Quốc; những ấn bản châu Á cuả các tạp chí People, Bazaar,Vogue,
v.v…
Cô đã tiết lộ một số những công ty đa quốc nổi tiếng thế giới đã
từng là thân chủ cuả cô, và trong Đại Hội Đảng Dân Chủ Tranh Cử
Tổng Thống Mỹ năm 1996, cô đã được tổ chức quốc tế mang tên
“Women of the World” (Phụ Nữ cuả Thế Giới) tôn vinh là Phụ Nữ
Xuất Sắc Nhất Năm (Woman of the Year) cuả nước Mỹ.

Cô đã trình bày triết lý đấu tranh cuả châu Á, như là kim chỉ nam
tiên phong để quán triệt tư duy chiến lược trong thế giới kinh
doanh cũng như trong đời sống thường.
Là một con người khao khát suy tư, cô đã kết hợp được khôn
ngoan và tâm linh bất diệt cuả nhân loại với những chiến thuật
kinh doanh thực dụng để khắc phục những thách thức muôn hình
vạn trạng cuả cuộc sống thực tế
Theo tôi nghĩ, trước khi đọc một tác phẩm, thiết tưởng tìm hiểu đôi
chút về tác giả của nó, cũng là một sự cần thiết không thể thiếu được
để quán triệt nội dung sách.

1. Điểm cốt yếu:
- Thế nào là mặt dày? tâm đen?
- Các giai đoạn
2. Chuẩn bị: 11 nguyên tác cấu thành
3. Dharma: hành động phù hợp
4. Tiền định, nỗ lực và khát vọng bản thân
5. Sử dụng tính tiêu cực làm bàn đạp thành công
6. Sự chịu đựng: thất bại, nhẫn nại, chịu đựng và thành quả.
Nguy cơ = nguy hiểm + cơ hội
7. Tiền: suy nghĩ, thay đổi, điều chỉnh thái độ đối với tiền
8. Dối trá để đạt mục đích nhưng không lừa lọc. Bon chen để bất chấp
đạt mục đích.
9. Lao động: bản thân cần công việc
10. Rèn luyện sự nhạy cảm để biết khi nào đấu tranh và khi nào phải
khuất phục. Cần có sức mạnh để chấp nhận sự khuất phục, chịu đựng.
11. Sống giữa xảo trá và tàn nhẫn:
- Biết và bảo vệ giá trị bản thân, nuôi dưỡng tinh thần đằng sau mỗi
hành động.
- Khi bắt đầu thực hành thì cần thiết phải gọi lên sự khuất phục
- Không cần phải làm hài lòng tất cả.

12. Bản năng sát thủ: tàn nhẫn vì tử tế. Biết kiềm chế lòng trắc ẩn.
13. Tài lãnh đạo: sách Khổng Minh.
14. Dày từ trong, Đen từ trong: dỡ bỏ những rào cản
- 7 giai đoạn: khao khát; bối rối; chấp nhận "đáng khinh"; hoàn hảo có
khuyết điểm; thu hút cái mới; quân bình nội tâm; lạnh lùng và thách
thức hạn chế.
- Ba phẩm chất: trì trệ; cái tôi; niềm vui và tri thức.
- Bốn sức mạnh: Nước, Lửa, Gió, Đất.
15. Những con đường: khoảng nội tâm tĩnh lặng
Hiểu biết và trải nghiệm các vấn đề tinh thần kết hợp nhận thức.
16. Phấn đấu từ nạn nhân thành người chiến thắng.

Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/

Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi
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L I GIỚI THIỆU

MẶT DÀY, TÂM ĐEN À SỨC M NH TINH THẦN
ĐÚNG ĐẮN DẪN ĐẾN MỌI PHẦN THƯỞNG

"Chin-ning Chu đ~ viết những bài học hứng thú về cách xây dựng sức
mạnh tinh thần. Những câu chuyện lôi cuốn và những nguyên lý chính
x|c được rút ra từ trong lịch sử Trung Quốc huyền hoặc và trong giới
doanh nghiệp Mỹ ngày nay. Vừa huyền bí vừa thiết thực, cuốn sách này
sẽ sắp xếp lại đầu óc bạn và nạp lại năng lượng cho tinh thần bạn."
_ Ducan Anderson, biên tập viên tạp chí Success
"Thật kinh ngạc... 100 chiến lược để th{nh công hơn trong đời sống
cá nhân và công việc của bạn. Đó l{ một cuốn sách cần được nghiền
ngẫm chứ không phải chỉ đọc thôi!"
_ Tiến sĩ Sonya Friedman, phụ trách chương trình Sonya ia,
CNN
"Cuốn sách này dành cho bà nội trợ và tổng gi|m đốc điều hành
(CEO), võ sỹ quyền Anh bại trận và vị tổng tư lệnh chiến thắng. Nó có vẻ
tham lam và nhẹ nhàng, vừa về vật chất, vừa về tư tưởng, và trên hết,
tr{n đầy tinh thần muôn thuở. Nếu bạn đ~ có bao giờ tìm kiếm những
hạt giống từ đó nảy mầm đam mê, tình thương v{ th{nh công, v{o bất
cứ thời điểm nào và lứa tuổi nào, bạn sẽ muốn đọc cuốn sách này."
_ Thom Calandra, San Francisco Examiner

"Một cuốn s|ch đầy khiêu khích có thể t|c động đến mọi thứ từ
những quyết định kinh doanh cho đến chuyện tình cảm lãng mạn. Nó gợi
tư duy đ|ng kể trong khi cung cấp những ví dụ cụ thể."
_ Seattle Times
“Chin-ning Chu, một nhà chiến lược kinh doanh h{ng đầu đồng thời
là tác giả có sách bán chạy nhất ở ch}u Á v{ v{nh đai Th|i Bình Dương,
là chủ tịch Công ty Marketing châu Á và Viện nghiên cứu chiến lược.
Quyển s|ch n{y đ|nh thức khát vọng lao động hết mình, đó chính l{
sức mạnh không thể lay chuyển để vượt qua trở ngại v{ lòng dũng cảm
d|m theo đuổi điều mình tin tưởng. Một nguồn cảm hứng cho tất cả các
nhà quản lý v{ c|c doanh nh}n”.
_ Ph.D Kenneth lanchard, đồng tác giả của The One - Minute
Manager
"Đ}y l{ một cuốn sách phi thường, đầy những mẹo nhỏ thiết thực về
cách biến nghịch cảnh thành thắng lợi. Bạn phải đọc cuốn này!"
_ George "Sparky" Anderson, huyền thoại bóng rổ.

L I TÁC GIẢ

Năm 1949, ở tuổi lên ba, nắm chặt gấu váy mẹ, tôi cùng cha mẹ và
hai em trai chạy cắt ngang qua một đường băng sân bay dân dụng
Thượng Hải. Trong tiếng bom rền, chúng tôi lên chuyến máy bay cuối
cùng rời khỏi Trung Quốc.
Từ một cuộc sống giàu sang quyền thế, gia đình tôi rơi xuống cảnh
của một trong hàng triệu người nhập cư vô danh tiểu tốt ở Đài Loan,
chạy trốn cộng sản. Tất cả những tài sản mà chúng tôi có thể giữ được

trong tay lúc nguy cấp nằm trong những chiếc va li mà mẹ tôi mang
theo. Năm 1969, ở tuổi 21, tôi rời Đài Loan để bắt đầu một cuộc sống
mới ở nước Mỹ. Một lần nữa, là một người nhập cư vô danh tiểu tốt, tôi
đến Los Angeles với hai chiếc va li đựng số tài sản ít ỏi mà tôi có thể
mang theo đến nơi ở mới: một ít quần áo tự may, một vài vật dụng cá
nhân và 2 quyển sách.
Lúc đó, tôi đã đọc qua hàng trăm cuốn sách và tôi có rất nhiều sách
nhưng tôi chỉ mang theo sang Mỹ hai cuốn: Binh pháp Tôn Tử và một
tập sách mỏng bìa đen của Lý Tôn Ngô có tên Hậu Hắc Học (Hắc là
đen, Hậu là dày)
Binh pháp là một cuốn sách cổ về mưu lược, đã rất nổi tiếng ở
phương Tây, còn Hậu Hắc Học là một tác phẩm khá mới, hầu như chưa
được biết đến ở ngoài Trung Quốc.
Mặc dù tôi không thể nói chính xác tại sao tôi mang theo Hậu Hắc
Học, lúc đó tôi có một ý thức mạnh mẽ từ bản năng là nó sẽ rất quan
trọng. Nguyên bản, nó là một cuốn sách lộn xộn khó đọc. Văn phong
của Lý Tôn Ngô rất khó hiểu. Lập luận của ông có nhiều sự biến đổi đột
ngột từ cảm nhận bản năng mà tôi không theo kịp. Nhưng sau khi đọc
xong Hậu Hắc Học lần đầu tiên, tôi đã biết nó chứa đựng điều gì đó rất
có giá trị. Trong hai mươi năm qua, tôi đã nhiều lần đọc lại quyển sách
này mà không rõ tại sao mình lại làm vậy, ngoại trừ một nỗi day dứt
mạnh mẽ rằng nó chứa lời giải cho một bài toán mà tôi đang cố giải. Nó
tác động đến cách nhìn nhận hiện nay của tôi về toàn bộ những trải
nghiệm của mình. Tôi đã để lại ở Đài Loan những tài sản quý, nhưng lại
mang theo bên mình cuốn sách vô giá của Lý Tôn Ngô.
Lý Tôn Ngô xuất bản những ý tưởng của mình lần đầu tiên vào năm
1911, một năm đầy hỗn độn với sự thay đổi căn bản ở Trung Quốc. Đó
chính là năm sụp đổ của nhà Thanh, vương triều cuối cùng trong chuỗi
các triều đại phong kiến đã hiện diện từ lúc bắt đầu của nền văn minh
nhân loại.
Hậu Hắc Học chưa bao giờ được dịch hay xuất bản ở ngoài Trung
Quốc. Ngay tại Trung Quốc, những thảo luận thẳng thắn của Lý Tôn
ngô về việc sử dụng sự tàn nhẫn và thói đạo đức giả đã rất phật ý
những kẻ tàn nhẫn và đạo đức giả khiến cuốn sách bị cấm ngay sau khi
xuất bản.

Cho dù nếu Hậu Hắc Học được dịch một cách chuẩn xác, nó cũng
rất khó hiểu đối với những ai không phải là người Trung Quốc. Tiếng
Hoa là một ngôn ngữ có tính hàm xúc cao. Ngôn ngữ này có nền tảng là
những điển tích gồm ba hay bốn từ diễn tả ý nghĩa nằm ngoài những từ
cấu tạo nên những điển tích đó - ý tại ngôn ngoại (ý nghĩa không nằm
trong ngôn từ). Các điển tích có xuất xứ từ lịch sử, văn chương cổ, dân
gian và nhiều nguồn khác. Như thế, chỉ với vài từ, nhà văn Trung Quốc
có thể diễn tả một ý tưởng rất phức tạp bằng sự kết hợp khéo léo
những điển tích này. Những người nước ngoài được cho là thông thạo
tiếng Hoa mà không hiểu rõ văn hoá Trung Quốc thường hiểu từ
nhưng không nắm được ý nghĩa tinh tế trong đó.
Với tác phẩm của Lý Tôn Ngô, lại càng khó khăn gấp bội. Văn phong
lộn xộn của Lý Tôn Ngô khó hiểu ngay cả đối với những người Trung
Quốc có học. Ông viết dưới dạng những mẩu chuyện trào phúng ngắn,
không có ý nghĩa đối với những ai không am tường văn học Trung
Quốc. Để nguyên tác, Hậu Hắc Học của Lý Tôn ngô không mấy hữu ích
cho người phương Tây. Nhưng tôi luôn cảm thấy cái nhìn xác thực dù
quá thẳng thừng của ông về thế giới, phần cốt yếu trong triết lý của
ông, sẽ rất quan trọng cho những ai khao khát làm chủ được cuộc đời
của mình. Cái nhìn này, thái độ này, điểm cốt yếu này tôi gọi ngắn gọn
là Mặt dày, Tâm đen.
Ông Lý ước chừng người ta mất khoảng ba năm nỗ lực để tinh
thông các ứng dụng tư tưởng của ông. Tư tưởng của ông đã thúc đẩy
tôi, trong suốt hai mươi năm qua, đi sâu tìm tòi mối liên hệ giữa hiện
thực vô cùng phong phú của cuộc sống hàng ngày với lý luận Mặt Dày,
Tâm Đen.
Trong quá trình tìm tòi mình, tôi khám phá ra có hai mức độ hiểu.
Học các phương pháp và cách thực hành để bạn có thể đạt được điều
mình muốn bằng cách áp đặt ý chí của bạn lên người khác. Đó là sự
hiểu biết bề ngoài, nhân tạo. Còn mức độ thấu hiểu thực sự Mặt Dày,
Tâm Đen là khi tinh thần này trở thành một phần tự nhiên của tâm hồn
bạn. Lớn lên ở Trung Quốc, tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi Đạo Phật, Đạo
Lão và Đạo Khổng, mặc dù tôi là người Thiên Chúa Giáo. Các nguyên
tắc của những tôn giáo này đã thấm sâu vào văn hoá Trung Quốc đến
mức không cần phải là tín đồ chính thức mới bị chúng ảnh hưởng. Quá

trình tìm kiếm sự hiểu biết liên tục đã đưa tôi đến khắp nơi trên thế
giới. Tôi đã nghiên cứu kinh Hinđu và những mặc khải Thiên Chúa
Giáo. Có một thời kì tôi đã từ bỏ công việc kinh doanh rất thành công ở
Los Angeles và chuyển tới vùng núi hẻo lánh ở Oregon Cascades để
thiền định và tìm kiếm tâm hồn của mình trong một thời gian dài.
Khi tầm nhận thức của tôi mở rộng ra, tôi trở lại cội rễ Trung Quốc
của mình với một cách tiếp cận mới. Tôi nhìn lại Đạo Phật, Đạo Lão,
Đạo Khổng và Thiền Đạo, tức Phật giáo Nhật Bản. Càng lúc tôi càng
thấy rõ ràng là những tôn giáo và tư tưởng khác nhau này có chung
nguyên lý trung tâm và nếu tôi có thể hiểu và rút ra nguyên lý này, nó
sẽ cho tôi sức mạnh và khả năng làm chủ cuộc đời của chính mình mà
tôi đang tìm kiếm. Trong khi nỗ lực để tìm ra nguyên lý này, tôi liên tục
trở lại với Lý Tôn Ngô và cụm từ "Mặt dày, Tâm Đen".
Tôi không tin vào thời điểm viết Hậu Hắc Học, bản thân ông Lý Tôn
Ngô nhận thức một cách rõ ràng toàn bộ chiều rộng và chiều sâu của
chủ đề này. Dù là bây giờ tôi hiểu giá trị tác phẩm của ông Lý nằm ở
chỗ ông đã vẽ lên diện mạo trần tục của một nguyên lý trước đó luôn
được thảo luận bằng những thuật ngữ tôn giáo hay triết học trừu
tượng.
Nhiều năm tôi đã cố gắng bất thành để viết về Hậu Hắc Học. Cuối
cùng tôi đã từ bỏ nó và viết hai cuốn sách đầu tiên của mình, The
Chinese Mind Game và The Asian Mind Game. Bây giờ, cuối cùng tôi
có thể viết Mặt Dày, Tâm Đen. Các ý tưởng tôi trình bày là ý tưởng của
chính tôi, nhưng tôi muốn xác nhận món nợ đối với ông Lý. Tuy nhiên,
cuốn sách của tôi không phải là bản dịch tác phẩm của ông Lý. Đối với
tôi, cuốn sách của ông là một lối nhìn nhận sự việc hơn là một nguồn
kiến thức, một điểm khởi đầu để phát triển những suy nghĩ của chính
tôi và là một hòn đá thử để kiểm tra các ý tưởng và kinh nghiệm mới.
Kết quả sự tìm tòi của tôi là từ cuốn sách này bạn có thể nhận được
lợi ích tức khắc của kiến thức về Mặt Dày, Tâm Đen tương tự như một
viên thuốc hữu hiệu. Kiến thức chứa đựng trong cuốn sách này sẽ phản
ánh những kinh nghiệm trong chính cuộc đời bạn, vốn dĩ quen thuộc
nhưng bạn không biết cách diễn tả. Nhờ các ý tưởng kỳ diệu trong
cuốn sách này, một sự khai sáng trong nhận thức có thể xảy ra tức thời.

Chương 01
ĐI M C T YẾU C
MẶT DÀY, TÂM ĐEN

Che giấu ý định của mình với người khác, đó là H U ( ày).
Áp đ t ý ch của mình lên người khác, đó là H C (Đen).
T N NG
Mat Day, Tam Đen mo ta quy luat b mat cua tư nhien von chi phoi cach hanh xư thanh
cong trong moi kh a canh của cuoc song. Nhưng ngươi My tien phong sơ hưu no. Cac doanh
nhan chau sư dung no. Tư xưa đen nay, tat ca nhưng ngươi thanh cong đeu sư du ng no.
Mat Day, Tam Đen la tr khon cua tam hon, khong phan biet quoc tich, chung toc hay ton
giao. Viec ưng dung quy luat nay đem lai cho ngươi ta lơi ch trong cong viec kinh doanh
cung như la đơi song ca nhan. Tuan theo quy luat cua tư nhien trong nhưng ưng đoi hang
ngay se phat huy tiem nang cao nhat cua chung ta, nhơ đo dan chung ta đen cho giai ma
đung đinh menh cua m nh. Qua viec sư dung sưc manh cua Mat Day, Tam Đen, moi ngươi
trong chung ta se kham pha ra đinh menh ma chung ra phai tuan theo.
Ngươi My lien tuc bi cac phương tien truyen thong doi bom bang nhưng h nh anh
thanh cong va hanh phuc.Thanh cong thương đươc đanh gia qua tai san: xe hơi, đong ho
hieu, quan ao mot mơi nhat. The nhưng, mot cuoc đơi thanh cong la cuoc song co y thưc va
theo đuoi con đương cua ch nh m nh chư khong phai chay theo nhưng giac mơ hay hoan
thanh nhưng ky vong cua ngươi khac.
Nhieu ngươi hoan toan bi am anh bơi viec theo đuoi nhưng cam giac phan chan gia
tao đen mưc ho choi bo sư ton tai cua nhưng kho khan trong cuoc song. Mot thai đo t ch cưc
rat quan trong, nhưng đo ch la mot phan cua cau chuyen. Hieu đươc cach đe vươt len noi
đau, sư ngơ vưc va that bai la mot yeu to quan trong đe chien thang trong tan tro đơi.
Chung ta thương qua ban tam đen nhưng g lam chung ta sung sương đen mưc quen đi
nhưng đieu lam chung ta lơn lao.
T nh cach khong đươc tao nen tư anh nang va hoa hong. Giong như thep, no đươc toi
trong lưa, ren bơi bua va đe. Bang cach tiep can vơi Mat Day, Tam Đen, ban se co đươc mot
nhan thưc mơi. Mot trong nhưng ket qua cua viec đoc cuon sach nay se la sư sup đo quan
niem truyen thong cua ban ve sư tan nhan. Ban se hoc đươc rang bang cach xay dưng mot
sư tan nhan khong the lay chuyen, ban se co sư tư do can thiet đe thanh cong trong viec
thưc hien cac nhiem vu cua cuoc đơi ban.
Mat Day, Tam Đen khong phai la viec thanh thao mot ky nang cu the, cung khong phai
mot đieu toi co the trao cho ban.No la sưc manh noi tam va trang thai tư nhien cua con
ngươi that cua ban, nơi ma niem vui tuyet đoi, long dung cam va long trac an la mot phan
khong the tach rơi cua ban.
Bang cach khơi day sưc manh nay, tơi bat k mưc đo nao ban co the lam, ban chang the
nao khong hương lơi tư đo. Sưc manh cua Mat Day, Tam Đen se hương dan hanh đong sao
cho hieu qua va dan ban đen nhưng ket qua mong muon. Hơn het, bang cach khơi day sưc

manh nay ben trong ban, ban se đat đươc sư minh xac va sư tap trung khong the lay chuyen
đe giup ban kham pha va hoan thanh đinh menh thưc sư cua ban.
TR NG TH I

N TRONG

Ban than Mat Day, Tam Đen khong phai la mot hoc thuyet. Đung hơn, no lien quan đen
mot yeu to von la điem chung cua nhieu hoc thuyet. mưc đo ưng dung t t nh triet l hơn,
Mat Day, Tam Đen đơn gian la ve hanh đong va t nh hieu qua cua hanh đong.
Lay mot v du tư nươc My hien đai: hang ta cac cuon sach đươc xuat ban hang nam noi
ve cach để ban trơ thanh mot nha quan l hieu qua hơn, mot ngươi ban hang tot hơn, noi
chung la mot ca nhan nang đong hơn, hanh phuc hơn. Trong nhưng cuon sach nay, tac gia
mo ta mot quy tr nh hanh đong se dan đen ket qua mong muon. Mot cach đien h nh, no la
mot ke hoach đa hưu hieu đoi vơi tac gia va mot so hoc tro cua ho. The nhưng no khong
nhat thiet hưu hieu cho nhieu đoc gia cho du ho co can than lam đung nhưng hương dan
cua tac gia. V du, co hai ngươi đoc cung mot cuon sach ve cach huan luyen sư tư. Ho co the
an mac giong het nhau bươc vao chuong sư tư. Ho co the lam nhưng cư ch va noi nhưng tư
giong het nhau để ra lenh cho con sư tư. Nhưng ket qua se khong giong nhau.Mot ngươi se
bat đươc con sư tư nhay qua cai vong, con ngươi kia co the se trơ thanh mot đong bay nhay
tren san chuồng sư tư. Nhưng tac gia nay dương như khong y thưc đươc ve mot trang thai
noi tam can đat tơi đe nhưng lơi noi va hanh đong co ket qua. Cac chuyen gia viet nhưng
cuon sach nay thanh cong vơi nhưng g ho lam v ho may man co đươc trang thai ay theo
ban nang hay mot cach vo thưc. Dương như ho khong hieu đươc van đe cua nhưng ngươi
khong đươc may man như the.
Mat Day, Tam Đen la mot l thuyet co t nh thưc dung cao. No co the đươc ưng dung ơ
mưc đo no lưc bat k , va đươc sư dung cho nhưng muc đ ch tot hay xau. Lan đau tien tiep
xuc sơ vơi Mat Day, Tam Đen thương gay soc va phan cam v no co the phuc vu cho mot ke
toi pham cung như mot ong thanh. No co ve la mot quan niem ch k , tan nhan va hoan toan
phi đao đưc. Tuy nhien, toi cho rang nhưng đieu nay khong nhat thiet la nhưng đac t nh pha
hoai. Như ten goi đa ch ra, co hai yeu to tao nen trang thai noi tam nay: Mat Day va Tam
Đen
Mặt dày -

pv

Hay xem xet quan niem phương Đong ve bo mat. No ch đieu ma ngươi khac ngh ve ban
va đoi xư vơi ban. Hau het ngươi phương Đong cưc k coi trong viec đươc ngươi khac ngh
tot ve ho va đac biet la viec ngươi khac to ra k nh trong pham cach cao quy cua ho. Hay so
sanh tư tương nay vơi quan điem cua phương Tay rang co mot lơp da day va mien nhiem
vơi sư ch tr ch va nhưng y kien che trach cua ngươi khac la tot nhat. Ket hơp vơi nhau, hai
tư tương nay gan giong vơi khai niem cua Mat Day: mot lơp vo đe bao ve long tư trong cua
ta khoi sư che trach cua ngươi khac.
Trong co gang đạt bat cư muc đ ch nao, luon luon co chỗ cho sư nghi ngơ ve kha nang
thanh cong cua chung ta, cac đong cơ đe thanh cong, hay sư xưng đang cua chung ta đoi vơi
viec đươc hương nhưng lơi ch cua thanh cong. Thong thương, chung ta cam thay co nhu
cau phai cai thien ban than trươc, tin rang ch sau khi chung ta trơ nen xưng đang hơn,
chung ta mơi co the hoan thanh nhưng giac mơ cua m nh.

Ngươi Mat Day co kha nang dep bo sư nghi ngơ ch nh m nh. nh ta tư choi chap nhan
nhưng han che ma ngươi khac co ap đat cho anh ta va quan trong hơn la anh ta khong chap
nhan bat cư giơi han nao ma chung ta van thương ap đat. nh ta khong đat cau hoi ve kha
nang hay gia tri cua anh ta. Trong mat m nh, anh ta la hoan hao.
The giơi thương co xu hương chap nhan sư đanh gia cua chung ta ve ch nh m nh. Bang
sư tư tin tuyet đoi, ngươi Mat Day đat đươc niem tin cua ngươi khac. Ho xem anh ta la
thanh cong va cho anh ta đieu kien đe thanh cong.
Cưu tong thong Ronald Reagan la mot v du đien h nh ve ngươi Mat Day. Ong ta co rat t
k nang cua mot nha quan tri. Nhiem vu quan trong nhat cua cac trơ l cua ong la ngan
khong đe ong đưa ra nhưng nhan xet ngau hưng ve nhưng van đe phưc tap. Bat cư khi nao
lam the, ong ta đieu khong tranh khoi đe lo sư ngơ nghech đoi vơi van đe. Nhưng Reagan co
mot h nh anh khong g lay chuyen đươc ve ch nh m nh rang ong ta la mot ch nh khach loi
lac ma ong ta dưt khoat cư xư theo đo ngay ca khi hoan toan khong nam đươc van đe can xư
l . Nhưng cau tra lơi đơn gian cua ong khien ngươi My tin tương. Sau nhưng nam đay bien
đong xa hoi trong nươc va sư ho then ơ nươc ngoai, ngươi My bat đau cam thay thoai mai
trơ lai, rang moi thư lai ơ trong tam kiem soat. Ngươi My chia se y tương cua Ronald
Reagan ve ch nh m nh, va ong ta đa ket thuc nhiem k như mot trong nhưng tong thong
đươc ưa th ch nhat trong lich sư gan đay.
Neu đai ta Oliver North ma cam thay mot chut toi loi ve nhưng toi ac trong điep vu đao
ch nh Iran ma ong ta thưa nhan đa tham dư, han bay giơ ong ta đa ơ tu. Thay vao đo, ong ta
la mot ngươi tư do, mot bieu tương yeu nươc cua hang trieu ngươi va mot diễn gia đươc tra
thu lao cao. Ong ta bay to khong he hoi tiec ve nhưng hanh đong toi ac cua m nh. Oliver
North tin tương manh mẽ rang ong ta la mot ngươi yeu nươc đen mưc ong ta đa chuyen tai
mot h nh anh anh hung đen hang trieu ngươi. Mot ngươi kem tin tương hơn vao sư đung
đan cua m nh se bi trưng phat cho cac toi loi của anh ta va bi cong chung tay chay.
Mot ngươi Mat Day khong nhat thiet phai quyet đoan hay hung hang. nh ta co the
khiem nhương va tram t nh. Mat Day la kha nang the hien phong cach ma hoan canh đoi hoi
bat ke ngươi khac ngh g ve ban.
Co mot cau chuyen thơi xưa cua Trung Quoc ve mot chang trai ten Han T n noi tieng vo
nghe cao cương. Mot ngay no, Han T n đang đi tren đương th bi hai ngươi đan ong đa nghe
đon ve tai nghe cua anh chan lai. Han T n tư choi, nhưng họ khong đe anh đi. Bon ho nhat
đinh bat anh phai hoac la đau vơi ho hoac la bo như mot con cho qua hang ten cam đau. Mac
du đoi vơi ngươi Trung Quoc đay la mot đieu nhuc nha khung khiep, Han T n đa chon chui
qua hang thay v chien đau. Tin ve noi nhuc nha va sư hen nhat cua Han T n nhanh chong
truyen khap thanh pho. Ngươi ta cươi vao mat anh ta, nhưng chang bao giơ anh ta đưa ra
lơi giai th ch hay bien bach nao ve hanh đong khong the tương tương noi cua m nh. Sau nay,
Han T n trơ thanh mot trong nhưng chien binh dung manh va đươc k nh ne nhat trong lich
sư Trung Quoc. Đoi vơi Han T n, hai ga con đo vo hoc co g đang sơ, đơn gian la chung khong
bo đe tranh cai. Trong tham tam, Han T n biet m nh la mot ngươi l nh khong biet sơ. Ong ta
khong ban tam ve nhưng g ngươi khac ngh . Mat Day cua Han T n la đong vai hen nhat va
yeu ơt dung đe tranh sư phien ha v phai giet chet hai ke vo lai tam thương.
Ngươc lai vơi cam nhan ben trong va gia tri cua Han T n la trương hơp cua mot ngươi
ban cua toi đang giup đơ mot bac s phat trien va lay bang sang che mot thiet bi y khoa. Ban
đau, ho co thao luan qua nhưng chưa dưt khoat ve chuyen đưng ten đong tac gia đe đoi lai
nhưng giup đơ ve chuyen mon k thuat cua ban toi trong viec che tao thiet bi. Ke tư đo, ban

toi đa lam viec khong met moi nhưng van chưa đươc noi g them ve chuye n đong tac gia hay
bat k h nh thưc đen đap nao khac. Ban toi hoat đong tot, va anh ay cam thay m nh chưa
xưng đang đươc tra cong. V anh ay chưa hoi lơi khuyen cua toi nen toi chưa noi g . Toi cho
rang se tot hơn neu anh ay sư dung bo mat day cua mot ngươi tin chac vao gia tri cua m nh.
nh se nhan đươc quyen đong tac gia v ch nh l do đang lam anh ngan ngai khong gap vi
bac s đe yeu cau: thiet bi chưa hoat đong tot, ngươi ta con can đen anh.
Khi anh đa hoan thien no va thay đu tư tin đe thao luan chuyen cong lao vơi ong bac s ,
ai biet đươc anh se nhan đươc g ? Vao luc đo, anh se ơ vao the bat lơi, ong bac s đa đat
đươc muc đ ch cua m nh, va co the chang can đen anh nưa.
Tâm đen -Ngọn giáo
Tam Đen la kha nang hanh đong bat chap hau qua xay ra cho ngươi khac. Mot ngươi
Tam Đen th tan nhan, nhưng khong nhat thiet la xau xa.
Trươc khi y hoc hien đai phat trien, mot nha giai phau mo ma khong gay me ngươi
benh. Ong ta phai co kha nang cat nhanh va dưt khoat ma khong ban tam đen nhưng tieng
la het va nhưng lơi nai xin khan thiet cua ngươi benh. Muon hieu qua, ong phai cưc k vo
cam vơi noi đau đơn ong gay ra.
Ngươc lai, mot đai tương qua giau t nh thương đen mưc ngan ngai khong ra lenh cho
binh l nh đi vao cho chet th hoan toan vo dung cho đat nươc. Ong ta se bai tran va dan toc
đo se bi khuat phuc. Trong khi đo, mot vien tương Tam Đen co the gat bo sư da man cua
chien trương ra khoi đau m nh va hoan toan tap trung vao ket qua yeu cau: chien thang.
Mot nha doanh nghiep phai co kha nang co nhưng quyet đinh cưng ran ve nhưng hanh
đong khong sinh lơi. Neu khong, cong ty ong ta se pha san. Ket qua cuoi cung cua sư thương
xot thien can đoi vơi mot vai nhan vien se la viec đong cưa doanh nghiep va tat ca nhan vien
se that nghiep.
Ngươi Tam Đen phai biet vươt len sư thương xot thien can. nh ta tap trung vao cac
muc đ ch cua m nh va phơt lơ cai gia cua no.
Mot ngươi Tam Đen co sư dung cam đe dam that bai. Thưc hien nhưng hanh đong hieu
qua luon gan vơi nguy cơ bi that bai. Mot nha giai phau co mot nan nhan can trai qua ca
phau thuat đầy nguy hiem biet rang cach an toan nhat la khong mo. Mac du ngươi benh
dường như se chet nhưng bac s t chiu rui ro bi ch tr ch. Neu ong ta mo va benh nhan chet,
ong ta biet m nh co nguy cơ bi đo loi ve cai chet đo.
Hai mặt của đồng tiền
Mat Day va Tam Đen la hai mat cua đong tien. Khi mot ngươi co sưc manh cua Mat Day,
ho co the phơt lơ sư ch tr ch va phan đoi cua đam đong. Sưc manh nay cung la nguon goc
cua Tam Đen, no cho phep ngươi ta sư dung hưu hieu ngon giao đe xuyen qua vơi nhưng y
kien san co vo dung cua đam đong.
Khong the thưc hanh Mat Day neu khong co Tam Đen, cung như khong the thưc hanh
Tam Đen ma khong co Mat Day. Nhưng ngươi tap luyen Mat Day, Tam Đen phai co kha nang
phơt lơ sư ch tr ch che nhao va phan xet cua ngươi khac, đong thơi thưc hien nhưng ngh a
vu cua m nh như ho cam thay th ch hơp. Vao bat k luc nao, anh ta co the dưa nhieu hơn vao
sưc manh cua Mat Day va t hơn vao sưc manh cua Tam Đen, theo hoan canh đoi hoi.

GI I ĐO N C
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Mat Day, Tam Đen ơ mưc đo tho thien nhat khong đem x a đen đao đưc. No ch ban tam
đen cach đe đat đươc đieu ban muon, noi theo cach khac la chien thang bang moi gia.
mưc đo nay, Mat Day hoan toan thieu lương tam, Tam Đen tuyet đoi tan nhan.
dang tho sơ nhat, Mat Day, Tam Đen khong ban ve đao đưc, ma ch ban ve hanh đong
hieu qua. Điem qua may tơ bao, chung ta co mot v du: nhan vien cua mot hang hang khong
lơn lam gia bao cao ve hoat đong bao dương hieu ro ho đang đat mang song cua hanh
khach, phi hanh đoan vao cho nguy hiem, đieu nay khong đang ke so vơi so tien ho tiet kiem
đươc.
Mot ngon giao vưa la mot cong cu hưu ch đe giư hoa b nh, vưa la mot vu kh giet choc.
Mat Day, Tam Đen giong như mot ngon giao, ban than no khong xau xa; the nhưng ngươi ta
co the sư dung Mat Day, Tam Đen ch đe theo đuoi nhưng moi lơi ch k bang bat cư gia nao.
Mot so ngươi theo ban nang rat kheo sư dung Mat Day, Tam Đen lam cong cu đe đat đươc
muc đ ch ch k cua ho. Đoi vơi nhưng ngươi nay, khong co cai gia nao la qua đat đe chien
thang, ch can no đươc hoan thanh bang mo hoi nươc mat cua ngươi khac.
Tư xưa đen nay, tư Đong sang Tay, co rat nhieu nhưng v du ve nhưng ngươi đa thu lơi
tư viec sư dung Mat Day, Tam Đen giai đoan mot. Hay quan sat sư sup đo cua cac to chưc
tiet kiem va cho vay ơ My va cac giao dich bat hơp phap cua Ngan Hang T n Dung Va
Thương Mai Quoc Te. Tat ca nhưng nhan vat tieng tam đưng ơ hau trương cua cac to chưc
nay la nhưng bac thay ve Mat Day, Tam Đen ơ mưc đo tho thien nhat cua no.
Mat ho day khong the xuyen thung, che chan cho ho khoi moi lơi ch tr ch kha d tư
ngươi khac va tư lương tam cua ch nh ho. Tim ho đen đen mưc ho sư dung ngon giao cua ho
đe đam cong chung cả tin khong chut nghi ngơ, nhưng ngươi gưi tien ngay thơ nay chiu so
phan như chơ chet v mat sach ca von lieng. Đoi vơi cac ca nhan đo, nhưng mưu lơi ch k la
đong cơ va Mat Day, Tam Đen la phương tien.
Mat Day, Tam Đen giai đoan mot đưa ta đen chien thang, nhưng chien thang cua ta
thương khong co vi ngot. Thương la cuoc đơi, thong qua nhưng lưc lương huyen b , se đe
cho chung ta gat hai nhưng viec lam toi te cua chung ta. Khuat phuc ngươi khac qua nhưng
phương tien tan nhan khong he kho: tat ca nhưng g ban phai lam la ban linh hon cho quy
dư.
C a m c đ trong giai đoạn m t:
Mức độ thứ nhất day như mot tương hao, đen như than. Đay la mưc cua nhưng ga ma
co re tien, ke xao tra va lưa bip. Mat du bo mat day như tương hao, no van co the bi xuyen
thung. Tam đen cua ho ai nh n vao cung thay. Ho đang ghet v bi khinh b trong mat moi
ngươi.
Mức độ hai day va cưng, đen va lap lanh. Nhưng ngươi nay tinh vi hơn. Ho gia co bo
mat bang cach lam cho no chai cưng, ho đanh bong tam đen cua ho đe cho no de ưa hơn. Ho
khong con la ke ma co re tien nưa. Be ngoai ho tha t đang k nh. Ho la kieu ngươi ban ngh
ban co the tin tương đe roi sau nay phat hien ra m nh đa bi lơi dung.

Mức độ ba: day đen mưc vo h nh, đen đen mưc vo sac - mưc đo cao nhat. Đay la mưc đo
cua nhưng con ngươi tương như đưc hanh, ho co the nhan tam theo đuoi muc đ ch cua
m nh trong khi đươc cac nan nhan cua ho ton sung v đưc hanh. Mot so ch nh tri gia trong
qua khư lan hien tai đa đat đươc mưc đo nay.
Giai đoạn hai T v n
Thắng được người là có sức mạnh.
Thắng được mình là kiên cường.
O T , Đ O ĐỨC KINH
Ben dươi giai đoan thư nhat con co nhưng thanh to sau sac hơn cua Mat Day, Tam Đen.
Khi mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen giai đoan thư nhat, ho thay no đang khinh,
ngay ca đoi vơi ch nh ho. He qua la, ho bat đau mot qua tr nh tư van.
Tư van la mot hoat đong tinh than. Chung ta khong the đe cap mot cach trung thưc hay
đay đu Mat Day, Tam Đen ma khong xet đen kh a canh tinh than cua cuoc song, bơi v kh a
canh nay tao ra mau sac cho thưc tai cua chung ta. Ngươi ta đem con ngươi cua ho vao cong
viec, va ho thương xư sư trong cong viec tương tư cach ho xư sư ơ nơi khac.
Trong con mat ngươi phương Đong, khong co sư chia cat giưa cong viec, binh phap, triet
hoc va đơi song tinh than. Tr tue cua tinh than la nguon goc cua đơi song. Trong khi tr tue
la mot, nhưng ưng dung la vo so. Ngươc lai, the giơi phương Tay chia nho tri thưc song va
đong khung chung vao nhưng muc rieng biet. Nhưng ngươi thưc hien Mat Day, Tam Đen
giai đoan thư nhat ma khong tham nhuan giai đoan thư hai co the trơ thanh nhưng ke nguy
hiem.
giai đoan tư van, ca nhan thương de ton thương v anh ta choi bo nhưng hanh vi quy
quyet đay sưc manh cua giai đoan thư nhat va t m kiem trong lanh đia cua cai chưa biet.
Tinh than anh ta đoi hoi sư thoa man cao hơn tư cach hanh xư cua anh ta. nh ta ơ trang
thai hoai nghi, boi roi, đoi khi đau đơn va gian dư.
nh ta bi đe nang bơi sư kham pha mơi của ch nh m nh ve nhieu loai ke thu trong ch nh
ban than trong nhưng h nh dang khiem khuyet cua t nh cach ch nh m nh: tham lam, nong
gian, nghi ngơ ban than, kem coi, ganh ghet, ao tương, ham muon, ch k , lươi bieng, đao đưc
gia va vơ v nh. nh ta kham pha ra tam tr cua m nh la goc re cua sư cao quy va hen mon,
danh dư va sư lang ma, niem han hoan va sư đau kho, trong khi tai cung thơi điem đo, ke
thu cua anh ta th nhieu va kha nang cua anh ta đe vươt qua nhưng trơ ngai nay that mong
manh.
giai đoan nay, mac du anh ta co the co ve tham hai va bi coi la suy sup trong mat
nhưng ngươi khac, nhưng ben trong ban than m nh, anh ta đang trai qua mot sư bien đoi
manh me.
Giai đoạn a Ngư i chiến inh
Giai đoan cuoi cung nay la sư ket hơp cua hai giai đoan trươc. đay, ban se co the tao ra
điem gap nhau giưa long cao thương va sư tan nhan. Sau đay la nhưng pham chat cua mot
chien binh.
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Sau giai đoan hai, ngươi thưc hanh trơ nen b nh than va dung cam. nh ta giư thai đo
cua mot ngươi l nh: thai đo than nhien va lanh lung. nh ta xem cuoc đơi như mot tran
chien can phai chien đau. Khong co con đương nao khac. Chien thang la muc đ ch duy nhat.
nh ta than nhien chien đau vơi nhưng ke thu ben ngoai quy quyet trong khi dung cam
đoi mat vơi nhưng ke thu ben trong con ngươi m nh. Luc nay, anh ta co kha nang tach khoi
chung, khien chung khong the quat nga anh ta. Ch nh nhơ sưc manh cua sư b nh than va
lanh lung nay ma ngươi chien binh co the đoi mat vơi nhưng thach thưc cua cuoc đơi mot
cach b nh t nh va kheo leo.
Triet gia n Đo giao ơ the k mươi ba SanKaracharya đa noi rang ngay ca ngươi chien
binh v đai nhat, khi đưng giưa tran chien cung toat mo hoi v sơ. Tuy nhien, trong khi than
xac run ray, tam tr hai hung, tinh than cua anh ta khong khiep sơ. nh ta co the tach m nh
khoi sư sơ hai cua than xac va tam tr , thay vao đo bam chat vao tinh than khong biet sơ.
Gan đay, toi đa xem mot bo phim cu, mot cau chuyen ve long dung cam va t nh yeu cua
nhưng ngươi đinh cư tien phong ơ nươc My thuơ ban đau. Ro rang ho hieu sư cao ca cua
thai đo lanh lung b nh than.
Ho than nhien chiu đưng, hanh đong bat chap sơ hai, trai qua sư co đơn, lang lang chap
nhan va vươt qua trơ ngai trong khi khong bao giơ lang quen nhưng muc tieu cua m nh.
Chưng kien sư dung cam va sư xac t n như mot ngươi l nh cua ho khien toi nhieu lan rơi
nươc mat trong khi xem phim.
Khong phai la ban khong bi tac đong bơi nhưng thach thưc va trơ nen chai l ơ trang
thai lanh lung nay. Điem ch nh la ban khong để nhưng cam xuc cuon đi, nhơ đo ban co the
tiep tuc dan bươc vơi sư dung cam lơn hơn va nguon sưc lưc mơi me.
TƯ NG ỨNG VỚI S
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Toi đa thay nhieu ngươi gia đi, nhưng khong phai la theo mot cach man nguyen. Mat ho
phan anh sư đau đơn va that vong. Ho đa bi cuoc đơi đanh guc, ho co rat nhieu nhưng ươc
mơ tan vơ. Niem hy vong va nhưng mong chơ cua tuoi tre đa tan bien - ch co cai chet đang
chơ đơi.
Sai lam cua ho la đa khong san sang cho nhưng bai hoc cay đang ma Đang Sang tao cua
ho đat ra cho ho tren đương đơi -nhưng bai hoc can thiet đe toi luyen tinh than ho va lam
cho ho tương xưng vơi sư v đai. Khong giong vơi ngươi chien binh chap nhan k luat khac
nghiet như mot vinh dư va đac quyen, nhưng ngươi nay giong vơi nhưng hat thoc ket trong
coi xay, bi banh xe cuoc đơi nghien nat mot cach đơn đau, cay đang.
Như hau het moi ngươi, toi thương cau mong đươc may man, yen b nh. Cau kinh" Hay
đe y Chua đươc thưc hien" thương lam toi sơ chet khiep. Nhưng trong thưc te, the giơi ma
chung ta đang song nay rat mong manh va luon thay đoi, sư hiện dien va ton tai cua chung
ta ket noi vơi sơi ch vo h nh cua n Chua. Đươc va mat la trang thai thương trưc cua con
ngươi.
Khi toi nh n ngon lưa ơ nhưng ngon đoi Oakland va Berkely trong vinh San Francisco
thieu rui bay tram ngoi nha sang trong, đieu nay mot lan nưa xac nhan rang cho du chung ta
mong muon choi bo kha nang xay ra nhưng mat tieu cưc va kho chiu cua đơi song the nao,

Đang Sang tao cua chung ta van viet len cuoc song theo y Ngai. Giơ đay, khi toi cau nguyen,
toi cau xin co đươc sưc manh noi tam khong g lay chuyen va sư kien cương cua mot chien
binh đe chap nhan nhưng bai hoc khac nghiet va hoc hoi tư đo, đe khong bi chung nghien
nat.
S
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Trong cuon sach nay, chung ta chu yeu quan tam đen giai đoan ba. Chung ta se hoc cach
đe song trong the giơi nay ma khong trơ thanh một nan nhan cua no; chung ta cung khong
đem đen noi đau va sư mat mat mot cach bat cong cho nhưng ngươi khong đang phai ganh
chiu đieu đo. Muc đ ch thưc hanh Mat Day, Tam Đen la đe co the bao ve chung ta khoi sư tan
cong cua ke khac.
Theo cach nay, chung ta trơ thanh nhưng chien binh, nhưng khong phai theo ngh a
truyen thong phương Tay la" nhưng co may giet choc". Kha nang ben ngoai cua ngươi chien
binh co the thưc hien hieu qua muc tieu cua m nh đươc hương dan bởi tr tue ben trong,
đươc nuoi dương qua viec chap nhan nhưng thach thưc cua cuoc song va cuoc đau tranh đe
co đươc sư can bang tinh than.
Kiem sư Nhat Ban ơ the k mươi sau Miyomoto Musashi đa noi, " Ngươi chien binh la
ngươi co the dung but cung kheo như dung kiem." Thong điep ơ đay la đe trơ thanh mot
chien binh that sư v đai, ban phai thuan thuc nhieu thư ngoai vu kh cua ba n. Ngươi chien
binh v đai la mot ngươi đat đươc sư can bang, ngươi ma nhơ thau hieu cuoc đơi co the sư
dung ơ mưc tuyet đ nh vu kh cua anh ta. Cach thưc mot vo s đao sư dung thanh kiem cua
anh ta th giong như cach chung ta giai quyet nhưng nhiem vu hang ngay, đac biet la nhiem
vu phai ton tai. Musashi con noi: "Đương loi chien đau cua ngươi chien binh la đương loi
cua tư nhien. Khi anh tuan theo sưc manh cua tư nhien, cam nhan đươc nhip đieu cua moi
t nh huong, anh se co the đam chem va tan cong ke thu rat tư nhien"
Khi ban thưc hanh Mat Day, Tam Đen giai đoan ba, dan dan ban se thay khong co sư chia
cach hay mau thuẫn nao giưa the giơi tinh than va the giơi tran tuc. Sưc manh tinh than cua
ban se trơ thanh mot cong cu quan trong đe chinh phuc nhưng g dien ra hang ngay. Khi
chung ta ket hơp nhưng cam nhan tinh than tinh te vao the giơi kinh doanh tan nhan, chung
ta se đat đươc nhưng đieu tot nhat tư ca hai the giơi.
M T NGƯ I TH C HÀNH MẶT DÀY, TÂM ĐEN TH C TH
Đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân ngh a.
Tr ảo uất hiện rồi mới có trá ngụy.
Gia đình bất hòa rồi mới sinh ra hiếu, từ.
Nước nhà rối loạn rồi mới có trung.
O T , Đ O ĐỨC KINH
Trong moi hanh đong co hai mat: mat ben trong va mat ben ngoai. Mat ben trong la sưc
manh thuc đay hanh đong cua mot ngươi, no la cai khong nh n thay đươc. Mat ben ngoai la
h nh thưc the hien cua trang thai ben trong. No la cai nh n thay đươc.

Trai vơi cach hieu thong thương, hanh đong cua mot ngươi tot khong phai luc nao cung
nhe nhang. Ho co the tan nhan, lanh lung va hơ hưng. Co lan mot ngươi ban cua toi đa nhan
xet rat xac đang "Khi ngươi ta to ra tot qua, toi luon tư hoi đong cơ cua ho la g "
Ngay xưa co mot ton sư day do rat nhieu đo đe. Tat ca ho đeu tha thie t đươc giac ngo,
nhưng moi ngươi đeu phai chien đau mot cach kho khan vơi nhưng ham muon khong kiem
soat đươc cua m nh. Ngươi thay to ra khong đe y đen nhưng loi lam cua ho va cho phep ho
thoa man trong nhưng sư ranh manh nho cua ho, the roi đot ngot, như mot tia chơp, ong ra
tay trưng phat nhưng ke vi pham rat nghiem khac, đoi khi tham ch con đanh đon đe đe tư
khong quen bai hoc. Ngươi chưng kien co the cho hanh đong cua ngươi tha y la da man,
hung bao. The nhưng cac đe tư biet ho đang đươc hương t nh thương cua thay va biet ơn ve
sư day do cua thay.
Trong kinh thanh, Thanh Mark ke cau chuyen ve nhưng ke đoi tien. Chuyen ke rang
Chua Jesus vao ngoi đen tai Jerusalem va gian dư hat tung tat ca ban ghe cua bon ho, Ngươi
noi đen la nơi đe cau nguyen, khong phai la cho đe lam an cua "mot bon ke cap". Mac du be
ngoai Chua Jesus to ra gian dư, đieu nay khong anh hương đen trang thai noi tam yen b nh
cua Ngai.
Ngươc lai co nhưng ngươi mang nu cươi gia tao thương trưc tren mat vơi mong muon
đươc ngươi ta coi la ngươi tot. Ro rang la hau het moi ngươi thay đươc nu cươi ch la lơp vo
ben ngoai, nhưng nhưng ngươi kia đa danh tat ca nang lưc cua ho đe tao nen lơp vo boc
ngot ngao nay, đe roi ben trong ho ch trong rong va bat lưc.
Dang ve ben ngoai va nhưng hanh đong cua mot ngươi tot đoi khi co ve hung hang, tan
ac va thai đo anh ta qua tư ton, tuy nhien ben trong anh ta la mot trai tim thuan khiet.
Ngươc lai, mot nha tien tri gia tao co the to ra vo cung nhan ai va diu dang, nhưng muc đ ch
duy nhat cua ong ta la tư lơi. Mot nha tien tri gia tao đe đat đươc thanh cong phai dưa vao
sư ung ho cua cong chung, trong khi mot ngươi tot song hoa hơp ch nh m nh, anh ta khong
t m kiem va cung khong can sư ung ho tư ben ngoai.
H nh thai tư nhien cua Mat Day, Tam Đen vươt tren sư đieu khien cua con ngươi, vươt
tren nhưng tieu chuan đanh gia tam thương cua con ngươi. Khi mot ngươi hanh đong hoa
hơp vơi cai Toan the, hanh đong ay la tot va co ch cho tat ca. nh khong can co to ra đung
đan, cung khong co lam hai long ngươi khac, khong t m kiem sư ung ho. Trong hanh đong,
anh nhanh nhen, đay nang lưc va vo tư. Trong tranh luan, anh khong đe bi đanh bai va
khong ban tam tơi đanh gia cua ngươi khac. Khi chinh phuc, anh hieu qua va co the tan
nhan. Khi hanh đong va khong hanh đong, anh khong thay đoi. nh la mot ngươi thưc hanh
Mat Day, Tam Đen thưc thu.
T M TẮT NH NG ĐI M M U CH T
☻Mặt Dày, Tâm Đen m tả quy luật
mật của t nhi n chi ph i cách hành ử
thành c ng trong mọi h a cạnh của cu c s ng.
☻Chung ta thương qua ban tam đen nhưng g lam chung ta sung sương đen mưc quen
đi nhưng đieu lam chung ta lơn lao. Hieu đươc cach đe vươt len noi đau, sư ngơ vưc va that
bai la mot yeu to quan trong đe chien thang trong tan tro đơi.
☻T nh cach khong đươc tao nen tư anh nang va hoa hong. Giong như thep, no đươc toi
trong lưa bong, đươc ren bơi bua va đe.

☻Mot cuoc đơi thanh cong la cuoc song co y thưc va theo đuoi con đương cua ch nh
m nh chư khong phai chay theo nhưng giac mơ hay hoan thanh nhưng ky vong cua ngươi
khac.
☻Mat Day, Tam Đen ch nh la sư tan nhan ma cung khong phai la van đe tan nhan, ban
se hoc đươc rang bang cach xay dưng mot sư tan nhan khong the lay chuyen, ban se co sư
tư do can thiet đe thanh cong trong viec thưc hien cac nhiem vu cua cuoc đơi ban.
☻Bang cach khơi day sưc manh nay ben trong ban, ban se đat đươc sư minh xac va sư
tap trung khong the lay chuyen đe giup ban kham pha va hoan thanh đinh menh thưc sư
cua ban.
☻Mat Day - Lơp Vo: đe bao ve long tư trong cua ta khoi sư che trach cua ngươi khac.
☻Ngươi Mat Day co kha nang dep bo sư nghi ngơ ch nh m nh. nh ta tư choi chap nhan
nhưng han che ma ngươi khac co ap đat cho anh ta va quan trong hơn la anh ta khong chap
nhan bat cư giơi han nao ma chung ta van thương ap đat. nh ta khong đat cau hoi ve kha
nang hay gia tri cua anh ta. Trong mat m nh, anh ta la hoan hao.
☻Tam Đen - Ngon Giao: đe chien đau vơi nhưng ngươi khac va vơi ch nh m nh.
☻Mot ngươi Tam Đen th tan nhan, nhưng khong nhat thiet la xau xa.
☻Ngươi Tam Đen phai biet vươt len sư thương xot thien can. nh ta tap trung vao cac
muc đ ch cua m nh va phơt lơ cai gia cua no. Mot ngươi Tam Đen co can đam đe that bai.
☻Nhưng ngươi tap luyen Mat Day, Tam Đen phai co kha nang phơt lơ sư ch tr ch che
nhao va phan xet cua ngươi khac, đong thơi thưc hien nhưng ngh a vu cua m nh như ho
cam thay la th ch hơp.
☻Mat Day, Tam Đen ơ mưc đo tho thien nhat khong đem x a đen đao đưc. No ch ban
tam đen cach đe đat đươc đieu no muon, noi theo cach khac la chien thang bang moi gia.
mưc đo nay, Mat Day hoan toan vo lương tam, Tam Đen tuyet đoi tan nhan.
☻Tr tue cua tinh than la nguon goc cua đơi song tran the. Kha nang đanh gia cai tot vơi
cai xau xa la can thiet đoi vơi nhưng ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen. Khong co ngươi
nao khac ma ban phai chinh phuc. Khi ban đa chinh phuc đươc ban than m nh th the giơi se
nam dươi chan ban.
☻Nen tang long dung cam cua mot ngươi chien binh Mat Day, Tam Đen la thai đo lanh
lung. Đieu nay ngh a la co đươc long dung cam đe chien đau bat chap noi khiep sơ; co kha
nang thoat ra khoi nhưng xuc cam đi kem vơi sư that bai đe cho sư hien dien cua no khong
can trơ ban.
☻Sư thong nhat cua the giơi vat chat va the giơi tinh than: ban se co the tao ra điem gap
nhau cho the giơi tinh than cao thương va the giơi kinh doanh tan nhan. Cuoi cung, ban se
thay khong co sư chia cach hay mau thuan nao giưa the giơi tinh than va the giơi tran tuc.
Sưc manh tinh than cua ban se trơ thanh mot cong cu quan trong đe chinh phuc nhưng g
dien ra hang ngay.
☻Khi mot ngươi hanh đong hoa hơp vơi cai Toan the, hanh đong ay la tot va co ch cho
tat ca. nh khong can co to ra đung đan, cung khong co lam hai long ngươi khac, khong t m
kiem sư ung ho. Trong hanh đong, anh nhanh nhen, đay nang lưc va vo tư. Trong tranh luan,
anh khong đe bi đanh bai va khong ban tam tơi đanh gia cua ngươi khac. Khi chinh phuc,
anh hieu qua va co the tan nhan. Khi hanh đong va khong hanh đong, anh khong thay đoi.
nh la mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen thưc thu.

Ngh a vụ của một người là phải sống.
hông phải là tồn tại.
JACK LONDON
Chương 02
S chu n cho Mặt Dày, Tâm Đen
Mư i m t nguy n tắc về vi c gạt
nh ng gì đã học

Đóa hoa l loi
hông cần ghen tị
Với những cái gai đông đ c.
RABINDRANATH TAGORE
M t ày, Tâm Đen không chỉ đơn giản là một cách khôn ngoan để điều khiển thế
giới vì lời ch cá nhân của bạn. Nó là trạng thái tự nhiên của ch ng ta. Trạng thái này
không còn chi phối ch ng ta bởi vì những người đầy thiện ý đã r n luyện cho ch ng ta
tất cả những ph p tắc về cách cư ử và cảm nhận. Nó không còn ảnh hưởng đến ch ng
ta bởi vì một ý niệm bên trong về bản thân mà ch ng ta tạo ra từ những k vọng và
niềm tin của người khác. Đạt được M t ày, Tâm Đen có ngh a là việc giác ngộ trước
tiên trạng thái tự nhiên của con người thật bên trong ch ng ta.
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Mot ngươi ban cua toi ơ đo tuoi gan nam mươi đa tưng bi thưa can tơi hơn 45 kg trong
phan lơn giai đoan trương thanh cua m nh. Mac du anh đa tưng giam can t nhat bay lan
nhưng anh luon tang can trơ lai. Trong mot cuoc tư van tam l , anh đa phat hien ra goc re
cua van đe. nh nhan thay rang, bat cư khi nao anh gay om th anh hanh đong hung hang
hơn va khong "vui ve, tư te" vơi ngươi khac. Tư thơi thơ au, gia đ nh đa day anh rang đưc
t nh quy gia nhat la "tư te" đoi vơi moi ngươi. Do đo, anh ta đa an đe k m nen nguon sinh lưc
manh liet hơn cua m nh.
Bat đau tư thơi thơ au, hau het chung ta đươc day rang phan thương lơn nhat tren đơi
nay la sư tan thương cua ngươi khac. Co le no khong đươc noi ro bang nhưng tư ngư như
the, nhưng co đươc ham y trong moi thư chung ta đươc bao la đung va tot. Chung ta biet
nghe lơi đe lam hai long bo me, chung ta cham ch va ngoan ngoan đe lam vưa long thay co.
Chung ta chia sẻ đo chơi cua m nh đe cac ban cung chơi quy men chung ta. Khi chung ta co

gang lam theo y m nh, chung ta bi cho la ch k va xau t nh. Du the nao đi chang nưa, quan
điem tot va xau trơ thanh mot mơ roi ram trong nhưng y ngh non nơt cua chung ta cung
vơi nhu cau gianh đươc sư tan thương cua ngươi khac. Thưc te, nhưng ngươi day chung ta
ve đung va sai, ban than ho la nan nhan cua sư nham lan tương tư.
Khi chung ta lơn len, no trơ nen ro rang rang lien tuc chieu theo ngươi khac va t m kiem
sư tan thương cua ho khong phai la cach tot nhat đe tien len. Nhưng hau het chung ta van
tiep tuc cach cư xư khong hieu qua nay. Th nh thoang, chung ta thư nghiem t nh ch k
nhưng thương nhan ra no gay cho m nh nhưng cam giac kho chiu do hau qua cua t nh trang
luc be cua chung ta. Nhưng ngươi "tư te" đươc cho la khong qua ch k . Cho du chung ta biet
thanh cong trong nhưng co gang cua chung ta đoi hoi mot mưc đo nhat đinh t nh vi ky,
nhưng chung ta van tiep tuc to ra đang men. Phan thương duy nhat cho đieu nay la cam giac
ch nh đang cua ban than ve đưc hanh cao ca cua chung ta.
Cung tương tư đoi vơi nhưng đưc t nh "vi tha" khac. Nhưng thưc te, đay la cach cư xư tư
phu va gia tao. Thong thương, chung ta nguy trang moi quan tam đoi vơi ban than dươi
dang sư quan tam đoi vơi ngươi khac, va chung ta tiep tuc theo đuoi sư tan thương cua
ngươi khac bang cach tư bo quyen đươc lam theo y m nh.
Chung ta thương cho phep ngươi khac đoi xư khong cong bang vơi m nh bơi v chung ta
khong muon đoi đau va thach thưc ho, va chung ta cung khong muon lam nhieu loan quan
niem đa an sau ve đung va sai cua m nh. Thay vao đo, chung ta tư an ui m nh vơi cam giac
đao đưc hơn. Chung ta tư nhu rang m nh đa vươt qua sư loi keo vao cuoc xung đot ve
nhưng chuyen vat khong quan trong. Nhưng cho du chung ta ngh g , chung ta van ch a not
ma ben kia. Khong phai v đieu đo đung, ma bơi v no de dang.
M t ài học tr giá a mươi a ngàn đ la
Toi đa hoc đươc bai hoc rang "co gang đe to ra tư te" co le khong phai la viec lam đung
bang mot khoan hoc ph ba mươi ngan đo la.
Jim la mot nha kinh doanh thanh cong tai Washington, D.C. nh ta la mot trong nhưng
ngươi đươc k nh ne nhat trong the giơi cua cac dien đan ch nh tri. nh ta mơi nhưng ngươi
noi chuyen tai cac hoi nghi va cac cuoc gap mat ch nh tri, va xuat ban mot ban tin ch nh tri
hang tuan. Ngay chung toi gap nhau, chung toi th ch nhau ngay. nh ta la mot ngươi nhiet
tam co mot niem say me đoi vơi van hoa phương Đong.
Co lan, Jim tơi Portland, bang Oregon, nơi toi đang song luc đo. nh đi cung vơi mot ưng
cư vien ch nh tri trong chien dich tranh cư. Sau đo, chung toi gap nhau an toi. Trong luc tan
gau, toi đa hoi t nh h nh cuon sach xuat ban gan đay cua anh the nao. nh tra lơi toi rang
anh đa thue mot hang quang cao trong mươi thang qua, va mac du no ton mat vai ngh n đo
la mot thang, nhưng anh đa nhan đươc nhieu lơi yeu cau xuat hien tren ti vi va tren đai do
ket qua lam viec cua cong ty quang cao đo.
Jim tư hao loi ra nam hay sau tơ giay đanh may đưa cho toi xem. Nhưng tơ giay chưa
mot ban danh sach cac chương tr nh phat thanh va truyen h nh ma anh đa xuat hien. Bi an
tương toi nh n ky hơn. Ngoai trư mot cuoc xuat hien tren kenh truyen h nh K BC, th nhưng
cai con lai ch la nhưng đai phat thanh thư yeu Toi khong the tin vao mat m nh. Tai sao ho
khong ghi ten anh tren mot so chương tr nh tro chuyen (talkshow) phat thanh va truyen
h nh noi tieng hơn, toi tư hoi. Nhưng ngươi lam quang cao nay đang lam g cho đang so tien
ho nhan?

Sau khi chia tay Jim, toi tư ngh co le anh muon toi giup đơ. Bơi v toi đa tưng lam cong
viec quang cao cho m nh trong ba nam qua, toi đa hoc đươc kha nhieu ve cong viec nay. Toi
biet, chang han như, viec đươc mơi đen mot chương tr nh noi tieng tot hơn hang tram lan
viec tham dư vo so tren nhưng chương tr nh khong quan trong. Toi cung biet rang mot so
hang phu trach quan he truyen thong co gang bien minh cho mưc ph cua ho bang cach lap
đay lich lam viec cua khach hang vơi mot mơ nhưng buoi noi chuyen nho, thương thương
tren nhưng chương tr nh phat thanh ch co rat t th nh gia. Giup đơ anh đoi vơi toi thưc sư
khong co van đe g kho. Toi co nhieu moi quan he se nhan lơi giơi thieu cua toi mot cach
nghiem tuc.
Ngay hom sau toi goi cho Jim. Toi noi toi muon giup anh bang viec đưa cho anh mot so
moi lien he cua toi va anh co the dung ten cua toi như ngươi giơi thieu. nh rat vui. nh cam
ơn toi roi r t, sau đo noi them, "Toi muon b nh luan cuon sach mơi cua co, The Asian Mind
Game, trong ban tin so tơi cua toi"
Sang hom sau đien thoai cua toi đo chuong. Đo la giong noi phan khơi cua Jim. "Toi
muon cam ơn co mot lan nưa ve viec đa đưa cho toi nhưng cai ten đo ngay hom qua" anh ta
noi.
" nh đưng ngai", toi tra lơi "Khong co g đau"
nh ta noi tiep: "Cong ty cua toi xuat ban mot cuon sach nho liet ke moi to chưc co mơi
ngươi dien thuyet ch nh tri. "
" Toi biet, toi cung co mot cuon" toi đap.
nh ta noi them: "Va no đươc cap nhat hang thang. Hien giơ, no co hơn ba tram to chưc"
Toi khong ro anh ta đang nham vao đau trong cuoc tro chuyen nay. Co le anh muon cam
ơn sư giup đơ cua toi bang cach tang toi mot ban danh sach mơi cap nhat.
Nhưng anh ta tiep tuc, "Thư k cua toi noi rang co thoi đat no"
"Vang, bơi v toi đang thay đoi cho ơ, nhieu thư bi bo qua qua" Toi co to ra tư te
bang cach noi doi. Sư thưc la toi co sau thang ban tin van đang con trong tu chưa đươc đoc,
va d nhien toi khong muon tiep tuc đang ky.
Hoan toan khong đem x a đen toi, Jim ban phat quyet đinh: "Co co muon tra tien cho no
bang cach nao - the t n dung hay sec?"
" nh co the gưi hoa đơn cho toi khong? Toi đang ban viec va khong muon dưng lai," toi
lơ đang noi. Toi cam thay rat kho chiu ve sư thuc giuc cua anh ta đe lam mot đieu ma toi
khong muon. Toi co gang lich sư đen mưc co the. Toi muon tong khư va thoat khoi anh ta
cho chong.
Nhưng Jim đay them mot bươc. "Chung toi khong b nh luan sach cua nhưng ngươi
khong đat ban tin cua chung toi" nh ta muon tien cua anh ta, va anh ta muon no ngay bay
giơ.
Van mong muon to ra đang men, toi noi mien cương, "Đươc roi, toi se đi lay the t n dung
cua m nh. "Ket qua la, toi đa tra cho anh ta ba tram đo la.
Toi đa ton hang ngh n đo la đe tao ra nhưng moi lien he đo. Nhưng cuoc go i đien thoai,
chuyen fax, cac cuoc xuc tien, viec đi lai - tat ca chuyen nay đung la mot cuoc đau tư. Va toi
đưa nhưng cai ten đo cho anh ta như mot thien y. Co chac anh ta nhan thay đieu đo? The roi
anh ta bao toi tra ba tram đo la tien đat bao như mot cach cam ơn
D nhien, toi đang đoi mat vơi mot ke thưc hanh Mat Day, Tam Đen. nh ta la mot ke
thưc hanh Mat Day bơi v anh ta khong quan tam toi ngh g ve anh ta. Trong mat anh ta ch
co muc tieu cua m nh. Mat du toi khong cong khai noi toi khong quan tam đen chuyen tiep

tuc đat bao nhưng toi đa gưi nhieu thong điep te nhi. Hoac la anh ta khong nghe đươc
nhưng thong điep đo va hoac la anh ta khong quan tam.
Anh ta la mot ngươi Tam Đen bơi v anh ta san long đe toi phai tư moc tui đe ung ho cho
ban tin cua anh ta, ngay ca sau khi toi đa đưa cho anh ta thong tin đang gia hang ngh n đo la.
Jim đang lam moi thư đung theo Mat Day, Tam Đen. Sai lam cua toi la toi đa tham ch
khong co mot muc đ ch kinh doanh nao ngoai viec muon to ra tư te đoi vơi anh ta. Te hơn
nưa, toi đa khong đat mot gia tri cho viec giơi thieu cua m nh. Toi đa cho khong chung như
the chung khong đang gia g ca. Toi cho Jim nhưng moi lien he vơi niem tin rang nhưng
ngươi "tư te" lam nhưng viec tư te cho ngươi khac.
nh ta ch đơn thuan thanh thưc vơi muc tieu cua m nh: tien len ph a trươc. Mat khac,
neu toi đa that long cho ma khong co rang buoc, th nhưng g anh ta đa lam se khong
chương tai gai mat đoi vơi toi. Sư that la sư tư te cua toi la mot cư ch sai lam đươc dung đe
co gang lay long Jim.
Chung ta de rơi vao cai bay dang nay. Mot cach ly tương, chung ta đươc day đe cho ma
khong mong đươc nhan lai, nhưng trong thưc te chung ta ơ trong tam trang cho vơi mong
muon đươc nhan lai. Trong lan tiep xuc nay vơi Jim, đang sau suy ngh cua toi co mot sư
t nh toan.
Cuoc tro chuyen cua chung toi co le nen dien ra như sau: "Jim, anh co muon toi giơi
thieu anh vơi mot so chương tr nh lơn ma toi tham dư khong? Chung that sư co anh hương
quan trong đoi vơi viec lang xe va doanh so ban nhưng cuon sach cua toi" Tat nhien la Jim
se đong y.
Sau đo toi se tiep tuc: "Trong ba nam vưa qua, toi đa t ch cưc quang cao nhưng cuon
sach cua m nh tren đai truyen h nh va đai phat thanh. Toi đa thu thap đươc nhieu hieu biet
can ke. nh co the ban đươc nhieu sach hơn bang cach xuat hien tren mot chương tr nh hay
hơn chương tr nh ma anh đa lam vơi mot tram đai nho hoac nhưng chương tr nh khong noi
tieng. Toi se đ ch than goi đien thoai đen nhưng chương tr nh nay đe giơi thieu anh va cuon
sach cua anh. Vơi anh, đieu nay đang gia bao nhieu?"
Bơi v toi đat thang van đe vơi Jim, anh ta co the se noi đieu g đo đai loai như anh ta
khong co y đinh tra toi tien, hoac la anh ta se hoi sư giup ch cua toi đang gia bao nhieu.
Sau đo toi se noi: "Jim, toi khong muon anh tra cong toi bang tiền. Toi đe nghi chung ta
tao mot thoa thuan đe trao đoi sư giup đơ. Hay đe toi thư đe nghi. Nhưng moi quen biet đe
đat cho nay la sư đau tư cua ba nam no lưc lam quang cao. Nhưng ngươi dan chương tr nh
tro chuyen (talk show) vơi toi co moi quan he rat tot. Ch rieng thơi gian đau tư đa đang gia
hang ngh n đo la. Toi đa ban cuon sach xuat ban đau tien cua m nh, The Chinese Mind Game,
ch duy nhat thong qua giơi thieu tren truyen thong, ma khong thiet lap he thong phan phoi.
Ket qua la, toi đa kiem đươc doanh thu tơi sau chư so trong mot nam. Toi ngh viec đat gia
tri cho cuoc trao đoi khoang mươi ngh n đo la la thoa đang. nh co ngh như the khong?"
Neu anh ta khong th ch mươi ngh n đo la, toi se thoa thuan. Mot khi gia ca đươc đinh,
chung toi se noi ve phương phap trao đoi đa đươc đe ra. Sư giup ch toi muon tư Jim la mơi
toi tham gia vao nhưng buoi noi chuyen. V anh ta t nh 3 phan tram tien hoa hong cho mot
lan mơi, đe kiem đươc mươi ngh n đo la, anh ta se phai tao đươc so lan noi chuyen vơi tong
thu lao tơi ba mươi ba ngh n đo la cho toi.
Jim đa day cho toi mot bai hoc quy gia. To ra tư te đe gianh đươc sư tan thương cua
ngươi khac co the phai tra gia rat đat.

Mot t nh ban đ ch thưc trong đơi song ca nhan va cong viec co the la nhưng hang hoa
hưu h nh, nhưng no cung đoi hoi viec cho va giup đơ lan nhau vo đieu kien. Mot sư tư te gia
tao vơi mot đong cơ b mat co the bien nhưng ngươi ban tot thanh nhưng ke thu bơi sư tan
vơ nhưng ky vong ve nhau.
II. T M KIẾM

NG TIN V NG CHẮC

N TRONG ẢN THÂN

N

hi bổn phận của một người là đối m t với nguy hiểm và anh ta bỏ chạy, đó là sự
h n nhát.
MAHATMA GANDHI
Nhieu ngươi trong chung ta đươc day rang khi ai đo tat vao ma ban th ban nen ch a not
ma ben kia. Đieu nay khong phai luon luon la hanh đong đung đan nhat. Co nhưng luc phai
chiu bi tat, va co nhưng luc phai đanh tra lai gap đoi, như vay ban se khong bi đanh nưa.
Neu mot ngươi tat vao mat ban, ban co the ch a not ma ben kia v mot trong nhieu nguyen
nhan. Co le ban chon cach khuat phuc vơi đầy đu nhan thưc rang viec đo co y ngh a g . Co
the la, mac du ban cam thay sư thoi thuc muon đanh tra, ban k m nen cơn gian cua m nh bơi
v ban đươc day rang bao lưc la sai trai. Hoac co the la ban sơ choc tưc them đoi thu cua
m nh
Neu ban ch a not ma ben kia xuat phat tư long tin vưng chac ben trong, như Han T n đa
lam trong chương trươc, th hay lam như the. Neu ban k m nen sư thoi thuc muon đanh tra,
đieu đo co ngh a la ban khong thưc sư chap nhan chan ly ve viec ch a not ma ben kia, nhưng
ban đa đe nhưng hanh đong cua m nh bi rang buoc bơi nhưng tieu chuan cua ngươi khac.
Đieu nay hoa ra duy tr mai mai vai tro la nan nhan cho ch nh ban. Neu ban ch a not ma ben
kia bơi v ban sơ khong dam đanh tra, no khong co ngh a la ban cao ca hơn ve mat đao đưc.
No đơn gian co ngh a ban la mot ke hen nhat
Ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen hieu rang đanh tra lai khong nhat thiet lam ban trơ
thanh ngươi xau. No rat co the la trong viec trưng phat cach cư xư bao lưc, ban đang hanh
đong như mot ngươi mang lai hoa b nh. Sư that la nhưng tieu chuan ve hanh vi thong
thương đươc chap nhan th co t nh tuy tien va nhưng ngươi phan xư ban than ho thương la
nhưng ca nhan co thieu sot, ben dươi lot vo đưc hanh, ho đa keo dai mai sư yeu đuoi va sơ
hai cua ch nh ho.
III. KH M PH ĐI U
NHƯ NG C
CÂY C

M T TRONG S

KI N CƯ NG C

CÂY S I VÀ S

KHI M

The giơi cau tao bơi sư can bang mong manh cua hai lưc lương đoi lap. Triet hoc
phương đong goi chung la m va Dương. Tat ca moi thư đươc cau tao bơi hai lưc lương nay.
Nhưng đieu đươc ngh la đoi ngươc nhau lai co lien quan gan gui hơn so vơi nhưng g ngươi
ta thương tin. Nhưng sư đoi lap khong phai la hai thưc the can bang nhau. Bong toi khong
the ton tai ma thieu anh sang, cung như cai tot khong the thieu cai xau. Bao lưc va khong
bao lưc xuat hien tai cung mot nơi trong tam hon con ngươi
Bơi v moi thư đeu co hai mat nen hanh đong cua con ngươi cung co hai mat: Nhưng
đong cơ ben trong va ve ben ngoai. Khong xem xet đen nhưng đong cơ ben trong, chung ta
khong the đanh gia đươc nhưng hanh đong cua ch nh m nh hay nhưng hanh đong cua ngươi

khac. Bac thanh hien va ten toi pham co the pham cung mot toi trươc ch nh quyen xuat phat
tư nhưng đong cơ hoan toan khac nhau. Chua Jesu bi đong đinh tren thap gia giưa hai ten
trom bơi v nhưng ngươi đưng ra xet xư ngai khong nh n thay sư khac nhau g lơn giưa
nhưng hanh đong cua ngai va cua hai ten trom tam thương
Ban can hieu rang ban sơ hưu nhưng sưc manh sang tao va pha huy ơ mưc đo tương
đương nhau. Ca hai bo sung cho nhau va khong the đươc xet đoan bơi nhưng tieu chuan
thong thương ve tot va xau. Moi cai co thơi điem cua no. Mot phan cua viec hieu ban than
m nh va so phan cua m nh la đe biet đươc khi nao thưc hanh sưc manh pha huy cua ban va
khi nao chiu quy phuc sưc manh pha huy cua ke khac. Cay co uon cong mot cach de dang
trong gio. Cay soi co thu đưng vưng chai. Mot cơn gio manh co the lam bat goc soi, nhưng
khong co mot cơn gio nao, cho du sưc manh đen đau, co the lam bat re co đang uon rap
m nh trươc no
Ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen ly tương la mot ngươi co Mat Day, Tam Đen ben
trong, du nhưng bieu hien ben ngoai cua ho co ve hong hach hay nhun nhương tuy theo yeu
cau cua t nh huong. nh ta khong co mot h nh anh ve ch nh m nh do ban than hay moi
ngươi tao ra đe phai song theo hay quy đinh anh ta phai xư sự như the nao
Trong trươc tac Trung Quoc co 36 chươc, chươc thư 7 day: "Gia lơn bat cop". Theo
cach nay, khi ngươi thơ san phương Đong chuan bi đi san ho, anh ta se ngoi va suy ngam
cach de nhat đe bat đươc con ho. Cach ma anh ta rut ra la anh ta se lay ch nh m nh lam moi
như ho. nh ta khoac len m nh tam da lơn va chơ đơi trong rưng. Con ho tơi gan, ngh rang
con lơn nay se la mot bưa ngon lanh. Khi con ho tien gan đen mưc ngươi thơ san khong the
ban trươt đươc, anh ta se ban no
phương Đong, nhưng anh hung khong đươc đanh gia bơi sư dung manh cua ho trong
viec san ban ho, ma la bơi sưc manh va kha nang chiu đưng noi nhuc đong gia lam con lơn
Khi ban khong co g chưng minh ban v đai hơn hoan canh cua m nh, ban khong bao giơ
đươc đe mat vien canh chien thang cua ban. Einsten đa nhan xet, mot v nhan biet đươc sư
v đai cua m nh trươc khi nhưng ngươi khac biet đen. Neu ban san long lam bat cư đieu g
đe vươt qua sư chong đoi manh me nhat - ke ca viec khuat phuc va chiu đưng, khi can thiet,
đong vai mot con lơn - ban se chien thang
Hơn the nưa, ban phai co kha nang chiu đưng sư lam nhuc ma nhưng ngươi khac san
sang danh cho ban bơi nhưng that bai be ngoai cua ban. Mot ngươi co the lam đieu na y đa
đươc so phan đinh san đe trơ nen v đai
IV. HI U ĐƯ C CH NH M NH
Đe đat đươc trang thai Mat Day, Tam Đen, hay xem xet vai tro ban đang giư trong the
giơi nay. Đe giai phong ch nh m nh thoat khoi sưc chi phoi cua nhưng tư tương tuy tien va
kham pha nhưng tieu chuan đ ch thưc ma ban nen xư sư theo, ban can t m đươc long dung
cam đe lam nhưng g phai lam ma khong quan tam đen đieu nhưng ngươi khac co the ngh
Nhưng ngươi phi thương khong ban tam đen nhưng ngươi khac ngh ve ho. Mat Day,
Tam Đen dương như đen vơi ho mot cach tư nhien. Ho de dang co đươc đieu ho muon bơi
v ho khong bi can trơ bơi nhưng y kien cua ngươi khac. Tuy nhien, ha u het moi ngươi đa bi
day do đe chiu tac đong bơi nhưng y kien cua ngươi khac
Toi khong khuyen ban trơ thanh mot ngươi vo đao đưc va tư cho m nh la trung tam, ma
muon ban nhan ra đươc nhưng kho khan danh cho mot ngươi von chu đao va nhay cam

bam sinh như ban khi theo đuoi sơ th ch rieng ch nh đang cua ban than m nh. Co đieu g đo
đang gia đe ban hoc tư nhưng ngươi lanh lung hơn nay: viec ho coi thương y kien cua ngươi
khac cho phep ho tap trung vao viec hoan thanh nhưng muc tieu cua m nh. Đieu nay ch co
the thưc hien đươc bang cach đat tơi sư hieu biet ro rang ve ban than ban va nhưng hanh
đong cua ban
Viec tư quan sat ch nh m nh can thiet cho sư trương thanh cua ban than. Trươc tien ban
phai hieu nhưng đong cơ cho nhưng hanh đong cua ch nh ban đe hieu đươc nhưng ngươi
khac. Đac biet quan trong la nh n vao ben trong ch nh ban trong nhưng thơi điem đau kho
va bat hanh lơn lao. Neu ban thanh cong trong viec tach ban than m nh ra khoi noi đau kho
ma ban trai qua, ban se thay, vơi sư ro rang hoan toan, ban chat that cua t nh huong. Khi đo
đương loi hanh đong đung đan se hien ro ơ ph a trươc
The giơi khong qua đơn gian đen mưc chung ta co the đat ra va tuan theo nhưng nguyen
tac ve đieu g la sai va đung. Chung ta t m kiem mot sư hieu biet ve ban than đe chung ta se
biet đươc m nh nen lam g trong bat k t nh huong nao đươc đat ra. Ban se dan dan thay the
nhưng niem tin m nh đa đươc day bang nhưng sư that ban kham pha ra. Khong phai viec
ban co ch a not ma ben kia hay khong la quan trong. Tai sao ba n lam hay khong lam the mơi
la quan trong nhat
Hieu biet ban than la sư ch dan ve cach xư sư đang tin cay hơn so vơi viec bam lay
nhưng tieu chuan đươc đat ra mot cach tuy tien, mac du ca hai cach đeu co the sai la m. Ban
se mac nhưng sai lam bat ke ban đi theo con đương nao, nhưng nhưng sai lam mac phai
tren con đương kham pha ban than se tư sưa chưa, con nhưng sai lam mac phai bơi sư
trung thanh mu quang vơi nhưng tieu chuan chu quan ch keo dai mai sư dai dot.
Trong qua tr nh sang loc nay, ban se kham pha ra rang nhieu quan niem ban đa đươc
day, trong thưc te, rot cuoc la đung; nhưng sư tư kiem nghiem cua ban se khong vo ch.
Nhưng niem tin cua ban se trơ thanh nhưng đieu xac t n cua ban. Quan trong hơn nưa, ban
se giai phong ban than khoi nhu cau đươc sư tan thương cua nhưng ngươi khac
Nhưng đưng nghe theo lơi toi. Quan sat nhưng y ngh a va hanh đong cua ban mot cach
can than. Ban se tư nhan thay ban chat sai lam va tuy tien cua nhieu tieu chuan ma ban
đang no lưc tuan theo
Trong moi chung ta, co mot giong noi tham lang muon het lơn va la lơn: "Toi ton tai Toi
ton tai Toi co nhưng nhu cau, nhưng mong muon va nhưng khat vong cao quy va tot đep.
Nhưng l tương va nhưng nguyen tac cua toi co the khac vơi cua ban, nhưng chung la cua toi
va xưng đang đươc bay to. Trư khi toi đươc nuoi dương, đươc thoa man va đươc đap ưng,
lam sao toi co the hưu ch cho ai đo?"
Coco Chanel, mot nha thiet ke thơi trang noi tieng cua Phap, bat đau sư nghiep cua m nh
khong phai như mot nha thiet ke ma la mot phu nư thuoc tang lơp thương lưu giau co. Ba
luon an mac theo cach m nh th ch, khong quan tam đen nhưng xu hương thinh hanh. Phong
cach đoc đao cua ba, đac biet la mai toc bong benh va gau vay coc, đi ngươc lai vơi nhưng
tiêu chuan thơi trang cua thơi đai. Cho du đau tien ba bi ch tr ch nang ne v nhưng t nh lap
di cua m nh, ba đa la ngươi cung cap mot nen tang cho nhưng thay đoi cap tien trong thơi
trang cua thap nien 19 . Hien nay, gan mot the k sau đo, ten tuoi cua ba, Coco Chanel, la
chuan mưc cho cai đep nhat trong the giơi thơi trang cao cap
Gan đay, trong luc đang tap tren xe đap đưng ơ cau lac bo the duc, toi t nh cơ lươt mat
qua mot tơ tap ch danh cho phu nư tre. Mot meo nho đươc đưa ra đe danh đươc "Sư tan
thương" la phai rơi nha vơi mai toc ươt va xach theo mot tui lơn, roi chay mot đoạn đương

gan đen van phong. Y tương la phai tao ra ve "đen cau lac bo the duc trươc khi đi lam". Tap
ch cung khuyen kh ch ngươi đoc đe mot vai bang cat set của nhưng nhom nhac mơi noi
nhat xung quanh nha đe tao ra mot h nh anh hơp thơi, cho du chung chang bao giơ đươc
mơ nghe.
Tôi không thay lam the nao nhưng phương ke tao h nh anh nay co the giup nhưng phu
nư tre đat tơi thanh cong ma ho đang t m kiem. Ho ch đơn thuan đang nhan lơi khuyen ve
cach gianh sư tan thương cua ngươi khac bang viec tieu ton nhieu sưc lưc tao ra sư gia doi,
thay v bo sưc lưc cua ho vao viec đeo đuoi nhưng sơ th ch đ ch thưc
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Noi sơ thanh cong th manh hơn nhieu noi sơ that bai. Đo la l do tai sao co nhieu ngươi
de trơ nen that bai hơn la thanh cong
Moi ngươi trong chung ta bi chi phoi ơ mot mưc đo nao đo bơi sư sơ hai - sơ vươn len,
sơ rơi xuong, sơ rang chung ta se ơ mai mot cho. V the nhieu ngươi trong chung ta ngh
rang chung ta muon giau co, noi tieng va thưc hien đươc nhưng chien t ch lơn, nhưng thong
thương nhưng cam giac nay ch la nhưng sư suy ngh van vơ. Hau het nhưng đieu chung ta
ngh la m nh muon đen vơi cai gia phai bo lai đang sau cuoc song quen thuoc va tham nhap
vao l nh vưc cua nhưng đieu chưa biet. Moi khi chung ta đat đươc đieu g đo va tien len,
chung ta phai đoi nhưng đieu kien đa biet trong cuoc song cua m nh lay sư khong chac chan
va la lam. Mac du hau het moi ngươi ngh ho đang co gang đe thanh cong nhưng ho ch đơn
gian la đang thưc hien nhưng chuyen đong. Đieu cuoi cung tren đơi ma ho muon la thoat
khoi cong viec hang ngay buon te quen thuoc va thưc sư đat đen mot cho nao đo
Trươc khi chung ta co the thanh cong, chung ta phai hieu ro rang thanh cong co ngh a la
thay đoi va rủi ro that bai. That bai cua nhưng ngươi khong dam thư đieu g lơn th b nh
thương va kha rieng tư. That bai cua nhưng ngươi phan đau lam nhưng đieu phi thương th
cong khai hơn va hay kem theo nhưng tieng thơ dai thoa man tư nhưng ngươi that bai b nh
thương. Khi chung ta khong tra nhưng hoa đơn cua m nh, mot cai may t nh ơ đau đo viet
cho chung ta mot la thư kho chiu. Khi Donald Trump khong tra nhưng hoa đơn cua ong ta,
viec nay se len ban tin luc sau giơ
Thanh cong cung đoi hoi long can đam đe chiu rui ro khong đươc tan thanh. Hau het
nhưng suy ngh đoc lap, nhưng y tương mơi, hoac la nhưng no lưc vươt qua mưc thong
thương đươc đon chao bơi sư khong tan thanh, tư sư hoai nghi va che nhao đen sư xuc
pham hung bao. Đe kien tr trong bat cư đieu g khac thương đoi hoi sưc manh ben trong va
mot long tin khong lay chuyen rang ban đung
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Đây là hoàn hảo
Đây là hoàn hảo
Từ cái hoàn hảo nảy sinh cái hoàn hảo
Nếu lấy cái hoàn hảo ra khỏi cái hoàn hảo

Chỉ còn cái hoàn hảo
KINH HINDU C
n Đo xa xưa, mot nhom nhưng thay tu tre đang theo doi sư phu m nh lam banh kep.
Ong đo mot muoi bot long va nh n no loang khap be mat v nương nong bong, thanh mot
h nh tron meo mo. Khi cai banh kep đat h nh dang cuoi cung cua no, ong m m cươi va noi:
"Hoan hao"
Cac đo đe thay boi roi. Moi cai banh kep co mot h nh dang khac nhau, mot vai cai bi chay
canh, va khong co cai nao la h nh tron hoan hao. Cuoi cung, mot trong nhưng đo đe đa hoi
sư phu: "Sư phu, lam sao nhưng cai banh kep nay hoan hao đươc? Banh kep th phai tron,
va khong bi chay"
Ngươi thay lay chiec banh kep cuoi cung ra khoi v nương va đat no len đ a cua ngươi
mon đe tre tuoi. No co h nh dang gan giong qua b . "Hoan hao", ong lap lai
Mot lan, mot bac thay v đai noi vơi toi "Neu con khong th ch the giơi ma con thay, hay
thay trong k nh cua con"
Gan đay, toi đa noi chuyen vơi mot ngươi ban cu qua đien thoai. Chung toi đa khong gap
nhau hơn mươi nam roi. Khi chung toi gơi lai mot so sư kien trong qua khư cua m nh, toi đa
nhan xet "Moi thư đa xay ra that hoan hao". Ban toi noi "Toi khong hieu y cau la g va toi
cung khong chac cau hieu"
Sư that th đơn gian như la "Thay trong k nh cua ban". Khong co đieu g sai vơi the giơi
ngoai trư cach nh n cua ban ve no. Lam the nao toi biet đươc đieu nay? Co le ban đang ngh
giong như ngươi ban cua toi "Nhưng đieu nay ch la nhưng tư ngư ma tho i. Lam the nao co
ta biet đươc co ta đang noi ve cai g ?". Toi biet đươc đieu nay la đung nhơ vao kinh nghiem
trưc tiep
Nhieu nam trươc đay, toi đa danh nhieu thơi gian cho viec suy tương va thien đinh. Mot
ngay no, sau khi ket thuc viec thien đinh hang ngay cua m nh, toi ơ trong mot trang thai me
ly. Tim toi ngap tran t nh yeu va sư han hoan. Toi đa trai nghiem rang chat lieu duy nhat ton
tai tren đơi đo la t nh yeu va khong co g khac ngoai t nh yeu. Thương đe đ ch thưc đa tao ra
the giơi nay tư t nh yeu cua ch nh ngươi
Trong khi toi con đang ơ trong trang thai nay, toi len xe va lai đen cho hen ngang qua
thanh pho. Vao buoi trưa he nong bưc va khoi bui nay, toi lai xe doc theo xa lo San Diego
giưa đam xe co hon đon. Thong thương, toi se nh n Los ngeles va xa lo như la mot đam
nhưng ngươi the hien nhưng t nh cach xau xa cua ho va lai xe mot cach đien ro đe co đen
nơi nao đo. Toi luon ngh nhưng ngươi tai xe ơ Los ngeles nen lai nhưng chiec xe tang thay
v xe hơi. Nhưng luc nay đay, cam giac cua toi đươc bien đoi: toi cam thay ch co t nh yeu.
Toi cam thay rang toan bo Los ngeles la danh cho toi. Sư that la, toi đa trai nghiem sư hoa
hơp vơi cai Toan the. Tai giay phut đo, toi ch nh n thay sư hoan hao. Ngay ca mot canh giao
thong hon đon cung la mot phan bieu hien cua sư hoan hao cua thương đe
Đoi vơi toi, trang thai nay khong keo dai. Cuoi cung, no tan bien đi. Nhưng mot thoang
xuat hien cua canh tương hoan hao nay la qua đu. Tư đo toi biet, thong qua trưc giac cua
m nh rang thưc tai cua the giơi th luon luon hoan hao, ngay ca khi chung ta khong l nh hoi
đươc no la như the. Trong khi toi han hanh co đươc mot thoang xuat hien cua thưc tai nay,
tư đo toi cung biet rang nhưng nha thong thai tư xưa đen nay luon song trong trang tha i
hieu biet nay

Trong cuoc song hang ngay cua chung ta, chung ta luon co gang sưa đoi thưc te. Chung
ta muon no phu hơp vơi khai niem ve "Sư hoan hao" cua chung ta
Mot vai nam trươc đay, toi lam mot cuoc phong van tren đai vơi Joseph Barbera, ngươi
sang lap cua Hanna-Barbera Studios va la ngươi sang tao cac bo phim hoat h nh kinh đien
như "Gau Yogi", "Tom and Jerry", va nhieu phim khac nưa. Trong cuoc tro chuyen cua chung
toi, ong ta noi ve cuoc đơi m nh đa hoa ra tuyet hao the nao. Ong noi rang đoi luc, khi ban
đang trong cuoc, dương như moi viec khong dien ra tot đep, nhưng khi ban nh n lai, th ro
rang la moi viec hoan hao
Joseph Barbera đa tưng la nha lam phim hoat h nh song chat vat, kiem song bang cach
ban nhưng đoan tranh truyen hoat h nh cua m nh cho nhưng tap ch New York. Ong đa chon
ra mot so đoan tranh truyen hoat h nh hay cua m nh va gưi chung cho Walt Disney đe xin
mot viec lam. Đoi vơi nha lam phim hoat h nh song chat vat nay, lam viec cho xương phim
Disney la giac mơ cao nhat trơ thanh hien thưc. Disney đa tra lơi, viet rang ong ta muon
phong van ong Joseph Barbera trong chuyen đi sap tơi đen New York cua ong ta. Nhưng
Disney đa khong bao giơ ghe cho ong ta. Ro rang la, vao thơi điem bay giơ, đo la mot noi
that vong cho Barbera. Giơ đay, khi ong nh n lai, ong rat hai long rang Walt Disney đa khong
ghe tham ong. Barbera noi: "Toi co the trơ thanh mot nhan vien tan tuy cua ong ay va đen
hom nay van con lam viec cho xương phim Disney"
Quan niem nh n moi thư la hoan hao khong ch la mot y ngh an ui khi ban trai qua
nhưng noi that vong lơn lao trong đơi. No cung la mot cong cu hưu hieu cho nhưng ngươi
thưc hanh Mat Day, Tam Đen khi ap dung vao nhưng chuyen phien toai khong quan trong
hang ngay
Khi đang viet chương nay, toi đa dưng lai choc lat đe đi lam mot so viec lat vat. Tren
đương đi tơi moi nơi, mac du la nhưng nơi toi đa tưng đen trươc đo, toi van cư đi lac mai
mot cach vo vong. Đo la mot ngay he nong nưc, va toi đang lai mot chiec xe tai chơ ha ng loai
nửa tan. Toi tư nhu: "M nh that sư chang thay bat cư muc đ ch nao cho viec cư đi lac mai".
Giưa luc nay, y ngh nh n nhan moi viec la hoan hao xuat hien trong đau toi. Toi biet rang
trong sư huyen b cua cuoc song, co sư hoan hao vươt tren hieu biet cua toi. Neu thương đe
cua chung ta khong muon đieu đo, tham ch mot chiec la cung khong dam rơi
Toi b nh t nh chap nhan chuyen bưc m nh nay. Mac du toi tiep tuc bi lac, trang thai tam l
cua toi đa thay đoi tư chỗ ch chưc bung no sang thư gian va b nh t nh. Toi nhan thay co
nhưng lơi ch thu đươc ngay ca tư trai nghiem co ve vo ngh a va chan ngan nay. Tai thơi
điem đo, toi co the lam chu suy ngh cua m nh va đieu khien chung mot cach t ch cưc
Qua kinh nghiem đo, toi đươc gơi nhơ lai vo so nhưng sư kien tương tư khac. Nhơ gap
sư viec nay tai thơi điem đo, toi thay viec chia se đieu đo vơi cac ban la quan trong. Theo
cach nay, chung ta co the nh n lai va xem xet nhưng sư viec tương tư trong qua khư cua
chung ta. Tư đo, trong tương lai, chung ta co the đat chung trong cai nh n đung đan cua viec
nh n nhan nhưng sư viec khong hoan hao cua thưc te như la hoan hao
Toi nhơ mot lan khi đot ngot rơi vao đam ket xe, toi chu tam quyet đinh thương thưc
quang canh vinh San Francisco trong luc chơ đam xe co ket cưng đươc giai toa. Toi đe y
thay ngay sau m nh, trong mot chiec xe khac, mot phu nư quyen ru va an mac sanh đieu co
mot m nh. Co ta đang la het vơi đam xe co va đam hai nam tay vao vo lang. Trong khi mat co
ta moi luc mot đo hơn. Sư bưc boi va chan nan cua co ta ch lam tang them tam trang roi bơi
cua co ma khong tac đong đươc g đen đam đong xe co

Giong như nhưng thay tu, ban co the co mot cai nh n ly tương hoa ve viec moi thư can
phai lam như the nao. Nhưng the giơi dien ra theo nhip đieu va muc đ ch cua ch nh no. Đieu
quan trong đoi vơi ban la t m cach vươt len tren hieu biet b nh thương cua con ngươi, tren
nhưng đinh kien ve nhưng g nen dien ra va nhưng g khong nen dien ra. Theo thơi gian,
ban se nh n thay sư hoan hao trong sư viec dương như khong hoan hao cua the giơi
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Thượng đế trông đợi ngôi đền của Người
Được ây đắp b ng tình yêu,
Nhưng con người lại mang đến những tảng đá
RABINDRANATH TAGORE
i thề nguyền thi ng li ng của m t ngư i s ng đạo
Mot ngươi sung đao đang thien đinh ben dươi mot goc cay ơ cho giao nhau giưa hai con
đương. Viec thien đinh cua ong bi ngat quang bơi mot chang trai chay như đien tren đương
ve ph a ong
"Giup toi vơi", chang trai cau xin. "Mot ngươi đan ong đa lam lan buoc toi toi an cap. Ong
ta đang đuoi theo toi vơi mot đam ngươi. Neu ho bat đươc toi, ho se chat tay toi mat"
Chang trai treo len cay va giau m nh trong nhưng tan cay ma ben dươi no la nha hien
triet đang ngoi thien. "Lam ơn đưng noi cho ho biet la toi đang tron ơ đay", anh ta van nai
Ngươi sung đao nh n thay bang cai nh n thau suot cua mot vi thanh rang chang trai đa
noi that vơi ong. nh ta khong phai la ke cap. Vai giay sau, đam đong dan lang keo tơi, va
ngươi cam đau hoi: "Ong co nh n thay mot ga tre tuoi chay qua đay khong?"
Nhieu nam trươc, ngươi sung đao đa lap mot lơi the la luon noi sư that, v vay ong noi
ong co nh n thay
"Han đi đau roi?" ngươi cam đau hoi
Ngươi sung đao khong muon phan boi chang trai vo toi nhưng lơi the vơi ong la linh
thieng. Ong ch len tren cay. Dan lang loi chang trai khoi cai cay va chat đưt tay anh ta
Khi ngươi sung đao chet va đưng trươc sư phan xet, ong ta bi ket toi ve cach cư xư cua
m nh đoi vơi chang trai bat hanh
"Nhưng", ong ta phan khang. "Toi đa lap mot lơi the thieng lieng rang ch noi sư that. Toi
bi buoc phai lam như the"
"Vao ngay hom đo" - Lơi noi đap - "Ngươi đa yeu sư phu phiem hơn la đưc hanh. Khong
phai v đưc hanh ma ngươi đa trao chang trai vo toi cho nhưng ke xư toi anh ta, ma v bao
ve h nh anh hao huyen cua ban than như mot ngươi đưc hanh"
Sư hieu biet han che cua con ngươi thương dan dat quan niem đưc hanh cu a chung ta
trơ thanh đieu dan toi loi. Quan niem đưc hanh sai lam cua ta khong g khac ngoai sư phu
phiem va mot co gang đe gianh sư tan dương hoac cam giac tư man rang m nh that la co đao
đưc, nhơ đo ta co the cam thay cao hơn nhưng ngươi khac. Rat nhieu lan, bơi v đưc hanh
sai lam nay đi cung vơi mot lo sư ngu dot cua con ngươi, đưc hanh trơ thanh mot vu kh
hưu hieu trong viec vui dap long nhan đao
Nh ng t i ác ch ng lại nhân loại

Khi noi đen viec vui dap long nhan đao dươi khau hieu "đưc hanh", se khong co sư phan
hoa cua Đong hay Tay, qua khư hay hien tai
Trung Quoc, gan cuoi trieu đai nha Minh (đau nhưng nam 16 ), nhưng the lưc cươp
boc va nong dan noi day chong lai nha Minh. Đam ngươi noi loan tran qua lang mac cươp
boc dan chung va ham hiep con gai. Trinh tiet cua phu nư la thieng lieng ơ Trung Quoc luc
bay giơ. Khi mot co gai bi cương bưc, lưa chon duy nhat cho bo me co la cho co uong mot
lieu thuoc đoc, như vay, se xoa sach tieng xau cua gia đ nh. V the, khi mot co gai đa trai qua
so phan khung khiep cua viec cương đoat, sau đo co phai đoi mat vơi đie u con toi te hơn, đo
la bi đau đoc bơi gia đ nh cua co
Khi Galileo cho the giơi biet nhưng kham pha cua ong - rang mat trơi khong quay xung
quanh trai đat ma ngươc lai - tat ca nhưng thanh vien "đưc hanh nhat" cua nha thơ Cơ Đoc
giao đa xư toi ong bang viec đot sach cua ong va tong giam ong hau het quang đơi con lai
cua ong
Đưc hanh đươc dan dat bơi sư ngu dot nay khong phai la đac quyen cua qua khư. Cach
đay khong lau, vao thap nien 195 , ca nươc My đa trai qua mot cuoc san lung phu thuy, cam
đau bơi thương nghi s Joseph McCathy
Ngay nay, nhưng cong dan "đưc hanh" vơi nhưng dư đinh thanh that, no lưc ap đat len
ngươi khac nhưng tieu chuan va nhưng quy tac đao đưc cua ho lien quan đen nhưng van đe
xa hoi dươi danh ngh a "đieu tot đep va sư tao nha". Cau hoi chung ta phai đat ra cho ban
than m nh la, chung ta co chac rang khai niem ve đao đưc cua chung ta khong trơ thanh cai
dan đen long cam thu, sư hep hoi va thai đo đao đưc gia? Chung ta co, mot lan nưa, vui dap
long nhan đao khong?
Đưc hanh, trai vơi đieu hau het moi ngươi ngh , khong phai la nhưng thư ban khoac len
m nh đe tr nh dien cong chung, như la cau chuyen sau đay chưng minh

Gái điếm và th y tu
Mot tu s Ba la mon song ben kia đương đoi dien nha cua mot gai điem. Moi ngay, khi
ong ta chuan bi tien hanh viec cau nguyen va thien đinh, ong ta nh n thay nhưng ngươi đan
ong ra vao phong co gai điem. Ong ta nh n thay ch nh ngươi đan ba chao đon hoac tam biet
ho. Moi ngay, vi tu s tương tương va suy ngh ve nhưng hanh đong đang ho then dien ra
trong phong co gai điem, va trai tim cua ong ta tran đay sư ph bang manh me đoi vơi hanh
vi phong đang cua ngươi đan ba
Moi ngay, co gai điem nh n thay tu s thưc hanh nhưng nghi le ton giao. Co ta ngh no
thanh thien biet bao khi danh thơi gian đe cau nguyen va thien đinh. "Nhưng", co ta thơ dai,
"So phan cua ta la mot gai điem. Me ta la mot gai điem, va con gai ta cung se như vay. Đo la
quy luat tren manh đat nay"
Vi tu s va co gai điem chet cung mot ngay va cung nhau đưng trươc sư phan xet. Vo
cung kinh ngac, vi tu s bi ket toi ve sư đoi bai cua ong ta
"Nhưng" thay tu phan khang, "toi đa song mot cuoc đơi thanh khiet. Toi đa danh nhưng
ngay thang cua m nh vao viec cau nguyen va thien đinh"

"Phai", lơi phan xet noi, "Nhưng trong khi than xac ngươi đang thưc hien nhưng hanh
đong sung đao đo, th trai tim ngươi kho heo bơi nhưng phan xet nghiet nga va tam ho n
ngươi bi tan pha bơi nhưng tương tương đay duc vong cua m nh"
Ngươi gai điem đươc khen ngơi va sư trong sang cua ba ta
"Toi khong hieu", ba ta noi, "Ca cuoc đơi, toi đa ban than xac m nh cho bat cư ngươi đan
ong nao tra tien"
"Hoan canh cua cuoc đơi ngươi đa đat ngươi vao mot nha tho. Ngươi đươc sinh ra ơ đay,
va viec song khac đi vươt qua sưc ngươi. Nhưng trong luc than xac ngươi đang lam nhưng
hanh đong khong xưng đang, th trai tim ngươi luon trong sach va mai mai hương vao
nhưng suy ngam ve sư thanh khiet cua nhưng buoi cau nguyen va thien đinh cua vi tu s "
Nghi th c tang l
Nghi thưc tang le co the la mot sư canh tranh hao huyen giưa nhưng ngươi song, đe
chưng minh mot sư luyen tiec sau sac hơn đoi vơi ngươi đa chet va mot noi đau mat mat
lơn lao hơn. Đieu nay đac biet đung vao xa hoi phương Đong
Trong khi toi đang hoc cao đang ơ Đai Bac, toi thue mot can pho ng ơ trong nha mot goa
bua giau co, ba ta song ơ đo cung vơi ba con trai va gia đ nh ho. Trong luc toi ơ đo, ngươi
goa bua tam mươi tuoi nay đa nga benh va đươc đưa vao benh vien. Mot thang sau, ba đươc
đưa ve nha va qua đơi
Nhưng ngươi con trai sưa soan mot đam tang k lương. Ngươi chet đươc đat trong
phong ch nh cua ngoi nha. Trong tuan le sau đo, mot buoi trưa luc ba giơ, mot nha sư đen
trong chiec ao choang rong sac sơ đe cau sieu cho ngươi chet, va gia đ nh se danh mot tieng
đe than khoc. Ngay khi nha sư bat đau tung kinh, mươi lam ngươi đong thơi gao thet len
nhưng tieng than khoc xe ruot. Ho cư luan phien het nưc nơ nghen ngao lai đen nhưng lơ i
xot xa thương tiec "Lam sao me co the bo chung con ơ lai bơ vơ coi cut?" - mot ngươi gao
len "Me đa đau kho qua nhieu bơi lu chung con đa khong lam tron bon phan con cai ". - mot
ngươi khac than van. Moi cau khoc than sau lai to hơn va đay đau đơn hơn cau trươc, cho
đen khi nhưng tieng gao hoan toan khong tin nổi. Sau đo, đung bon giơ, moi thư ngưng lai
va moi ngươi đi lam viec cua m nh cho đen cung mot thơi điem ngay hom sau
Khi tuan le troi qua, nhưng con mat trơ nen kho hơn, mac du tieng gao khoc van to
khong kem. Khong nhưng can phai chưng minh đoi vơi nhưng thanh vien khac trong gia
đ nh long thương tiec sau sac, ma am thanh đau buon can phai bay sang đen nhưng ngoi
nha hang xom. Phong cua toi ngay ben tren phong ngươi chet đươc đat. Toi hoan toan kiet
sưc ch v nghe than khoc hang ngay. Nhưng ngươi tham dư cung hoan toan kiet que. Đung
la sư giai thoat khong the choi cai khi cuoi cung ho đa chon cat ba lao
Đo khong phai la mot cai chet bi tham va đot ngot. Ba lao đa song mot cuoc đơi rat tho
va sung sương. Cai chet cua ba đen mot cach em ai sau mot tran om ngan. Khong co ly do g
đe cam thay tiec cho ba ca. Tren manh đat nơi ma mot ngươi chang can phai đi xa cung gap
nhưng cuoc đơi thưc sư bi tham that sư va khon kho, th cuoc đơi ba co the coi la đieu đe an
mưng. Nghi thưc tang le hoan toan v lơi ch cua nhưng ngươi song va nhưng ngươi hang
xom
Đưc hanh la mot đieu tinh te. Khong ai co the đanh gia va đo đươc đưc hanh cua ban,
ngoai trư ban than ban. Khi ban that sư đong hanh cung đưc hanh, se khong co y thưc kieu

ngao, tư man hay cam giac hơn ngươi. Khi ban that sư đong hanh cung đưc hanh, mot sư hai
hoa se lan toa khap tam hon ban
VIII. VƯ T QU S
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Sư sơ hai la cam xuc co hai nhat. Sư sơ hai đoi vơi tam hon con ngươi giong như mot
giot thuoc đoc đoi vơi mot gieng nươc. Sư sơ hai mang rat nhieu mat na khac nhau va đen
trong rat nhieu dang. Sau trong tiem thưc cua chung ta, chung ta đu khon ngoan đe nhan
thay sư mong manh trong cach ma vu tru nay đươc gan ket; rang sư ton tai va song sot cua
chung ta treo tren sơi ch vo h nh cua ơn Chua. Trong nhan thưc co y thưc cua chung ta, sơ
hai la mot noi bat an mơ ho nhưng khong ngưng quay ray. Đa so moi ngươi tham ch khong
biet rang ho thay sơ hai trong hau het thơi gian
Mot lan, co mot phong vien trong buoi phong van đa hoi mot ngươi noi tieng phu trach
tin tưc trong nươc: "Ong sơ đieu g ?" Ngươi phu trach bi bat ngơ va bi đat vao vi tr de bi
ton thương. Ong ta se phai thưc sư boc lo m nh neu ong ta tra lơi mot cach thanh that. Ong
ta nhanh chong đap lai cau hoi bang cach đưa ra cau tra lơi hơi hơt: "Toi sơ thien tai như la
đong đat va lu lut"
Phong vien hoi ong ta con co đieu g khac khong va ong ta tra lơi khong. Ngươi phu
trach khong the noi that v sơ nhưng g khan gia cua ong ta se ngh . Ong ta đang đưng trươc
cong chung va đang bao ve h nh anh trươc cong chung cua m nh. Ro rang la mot trong
nhưng noi sơ lơn nhat cua ong ta la phai tra lơi cau hoi nay. Nhưng khong phai la loi cua
ong ta khi ong cam thay can thiet phai noi doi bang cach tra lơi qua qu t. Noi chung, khong
phai mot đieu đươc chap nhan trong xa hoi cua chung ta khi thưa nhan sư sơ hai cua ban
trong mot moi trương trang trong hay kinh doanh
Bat cư chung ta quay đi đau, chung ta cung đoi mat vơi nhưng kh a canh khac nhau cua
sư sơ hai. No la rao can lơn nhat đe chung ta vươt qua đe trai nghiem va thưc hien tiem
nang that cua chung ta. Neu ban dư đinh thưc hanh Mat Day, Tam Đen, đieu cưc k quan
trong la ban nh n that ky cang bang cach nao va khi nao sư sơ hai bieu hien trong cuoc song
cua ban. Mac du kinh nghiem sơ hai th pho bien, nhưng no mang lai nhưng h nh thưc khac
nhau đoi vơi moi chung ta
Toi lơn len trong mot gia đ nh ma trong đo sư sơ hai la mon an ch nh thương xuyen co
mat trong tat ca cac bưa sang, trưa va toi. Bo me toi lơn len dươi sư thong tri cua Quan đoi
Đe quoc Nhat ơ Man Chau. Sư sơ hai la yeu to ch nh ma ngươ i Nhat sư dung đe cai quan
nhan dan Trung Quoc. Khi ngươi Nhat that bai vao cuoi The chien thư hai, gia đ nh toi phai
sống qua noi khac nghiet cua sư sup đo cua ch nh phu va he thong tien te Trung Quoc. Them
vao đo, la nhưng đai đia chu, ho phai đương đau vơi sư đe doa của ch nh quyen cong san
mơi muon xoa sach giai cap đia chu "đoc ac" khoi bề mat trai đat. Buoc phai rơi khoi Trung
Quoc, sư sơ hai cua bo me toi lai tram trong hơn nưa bơi cuoc song vo vong cua ngươi ti
nan ơ Đai Loan vơi ba đưa con phai cham soc
Sư sơ hai la mot khach tro thương trưc trong gia đ nh chung toi. Khong kh that nang ne
bơi sư sơ hai qua đen mưc, ngay ca khi chung toi khong sơ g het, chung toi van thay sơ. Toi
nhơ mot vai nam trươc đay, trong luc toi đang nam tren giương, chang biet tư đau, mot cam
giac sơ hai khung khiep xam chiem toi. Trươc đo, toi chưa bao giơ trai qua mot cam giac co
tac đong manh liet như the. Mac du toi khong ngh ra ly do g đe sơ, toi đa sơ đen mưc non
nao ruot gan

Đot nhien, toi nhan ra rang, sư sơ hai ma toi cam nhan la noi sơ truyen tư bo me toi - noi
sơ ve sư bat đinh cua the giơi vat chat mong manh ma bo me toi đa song trong đo. Toi đa
tham noi sơ hai đo ch v ơ moi trương đo, va tai thơi điem đo, toi đa tai tao lai no ơ mưc đo
manh liet nhat. Ca cuoc đơi m nh, toi đa quan sat xem sư sơ hai tac đong như the nao? Toi
suy ngam đieu b mat nam trong cam giac sơ hai
Cach đay khong lau, toi đang ơ trong mot trung tam mua sam lơn vao luc sap đong cưa.
Toi nh n thay mot nhan vien ban hang tre vo cu ng toi nghiep. Co ta đang quy canh mot canh
cưa sat keo, mo hoi mo ke tham qua chiec ao khoac mong. Toi hoi co co chuyen g xay ra va
co co can giup đơ khong? Co ta bao toi la co ta đa co gang khoa cưa hơn nưa tieng đong ho,
nhưng co ta khong the nao lam đươc. Co noi rang trư khi canh cưa đươc khoa, co khong the
đi ve. Sau khi toi nh n canh cưa sat, ro rang la vi tr cua đương dươi chan cưa đa bi trat khoi
khe ranh ơ ben canh khung cưa. Tuy nhien co ta khong cho toi nhac canh cưa sat len du ch
mot chut, v sơ chuong bao đong se keu. Co ta bao toi rang mot khi canh cưa đa ha xuong,
neu no đươc nhac len, chuong bao đong se keu
Sư chu y cua co gai ch don vao noi sơ chuong bao đong se keu. Cuoi cung, toi thuyet
phuc đươc co ta nhac canh cưa len ch mot chut đe thay ranh cưa. V tuyet vong, co ta chiu
xuoi theo, va chung toi đa khoa đươc cưa. Thay v kiem soat noi sơ cua m nh, co gai ban
hang đa đe no chi phoi nhưng hanh đong cua m nh đen mưc co hoan toan vo dung va bat
lưc
Noi sơ khong nhat thiet phai la mot đieu tieu cưc. Qua kinh nghiem cuoc đơi thưc hanh
Mat Day, Tam Đen cua m nh, toi đa kham pha ra rang co sau yeu to quan he đen cach xư ly
sư sơ hai
1. S h u ch của cảm giác s hãi
Co mot cau cham ngon Trung Quoc noi tieng: "Cai non th tot, đoi day cung tot. Tuy
nhien, neu ban xo non vao chan va đoi giay len đau, th ca hai trơ thanh vo dung"
Cam giac sơ hai khong xau, bơi v moi thư trong trơi đat đeu co chu đ ch cua no. Neu
chung ta hieu chu đ ch cua sư sơ hai, chung ta se dung cam giac sơ ha i sao cho co lơi cho
cuoc song cua m nh thay v cho phep sư sơ hai đay nhanh sư huy hoai ban than m nh
Sư sơ hai khong nhat thiet la co hai. Neu chung ta hoc đươc cach coi trong sư sơ hai va
hương cam giac sơ hai vao mot muc đ ch cao hơn, no se co lơi cho chung ta. Ch can ngh
rang: Neu ban khong bao giơ trai qua sư sơ hai nao, đo co the la bơi v ban đang song mot
cuoc song qua an toan, dươi kha nang cua ban va tranh đươc như ng thach thưc. Cuoc song
như the co the đươc tom lai trong mot tư - khong g ca. Mot nha thong thai co đa noi: "Toi
tha co sư sơ hai va lo lang con hơn la khong co g "
Nhơ vao sư sơ hai, chung ta hoc đươc cach ton trong nhưng quy luat cua tư nhien.
Chung ta khong ngu ngoc nhay vao đong lưa nong rưc hay tram m nh sau dươi bien. Chung
ta khong nhay ra khoi may bay khi khong co sư hương dan va trang bi th ch hơp. Nhơ vao
sư sơ hai, mot ngươi me se can than trong trưng va bao ve con m nh khoi ton hai
Trong qua tr nh lam viec cua toi, mot nhan vien FBI đa lien lac vơi toi đe yeu cau sư trơ
giup cua toi. nh ta muon toi theo doi nhưng gian điep Trung Quoc đong gia thanh vien cua
nhưng đoan đai bieu vieng tham. nh ta bao toi nhưng ngươi nay đen nươc My va b mat
lien lac vơi nhưng ngươi cua ho ơ đay. Toi bao anh ta rang tat ca nhưng ngươi toi đa giao
thiep la nhưng ngươi như ho noi ho la ai. Ngay ca trong nhưng lan toi ghe tham Trung Quoc,

ho van lam viec tai nhưng vi tr như vay. Hơn nưa, nhưng đieu anh ta đang yeu cau co the
khien ch nh phu Trung Quoc bat giam toi, va toi khong mong muon trai qua nhưng nam
thang hưu tr cua m nh trong mot nha tu Trung Quoc. Toi khong sơ noi that viec nay, cung
khong thay xau ho ve noi khiep sơ nhưng nha tu Trung Quoc, nơi ma quyen con ngươi
khong he đươc quan tam
Sư that la, anh ta cam thay kha nhe nhom bơi viec toi khong san long hơp. Toi ngh mot
trong nhưng muc đ ch cua anh ta khi noi chuyen vơi toi la t m hieu xem toi co to ra ung ho
nươc Cong Hoa Nhan Dan Trung Hoa, vươt qua bon phan cong dan cua toi đoi vơi ch nh
phu My hay khong
Đưng sơ sư sơ hai. Hay tan dung Mat Day, Tam Đen đe che chơ va bao ve ban khoi lam
tương cua ban ve đieu co hai. Tao hoa khong đat sư sơ hai trong tim chung ta đe huy hoai
ta, ma đe ch đương va bao ve ta. Hay hieu noi sơ cua ban, hay lam quen vơi noi sơ. Hay tro
chuyen vơi noi sơ cua ban va hay hoi lam the nao ban co the sư dung no cho lơi ch cua
m nh thay v lam huy hoai m nh. Trươc noi sơ, toi xin k nh can nghieng m nh
2. Tâm đi m của s s hãi
Đe khac phuc sư sơ hai, đau tien ban phai t m đươc long dung cam va y ch đe đương
đau vơi noi sơ. Sư sơ hai khong bao giơ qua khung khiep mot khi ban nh n thang vao no.
Mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen se sư dung ngon giao cua m nh đam thang vao tam
điem cua noi sơ
Khong v nguyen nhan nao ro rang, toi đa luon sơ nươc sau. Bat cư khi nao toi bơi ơ
phan ho sau hơn, toi thay hot hoang va sơ hai. Bat cư khi nao toi lan, tư luc cơ the toi cham
xuong đay cho đen khi toi ngoi len, toi cam thay khoang thơi gian đo dương như dai khong
chiu noi
Mươi lam nam trươc đay, toi đi tau thuy đen Caribbean. Trong khi con tau tha neo ơ
quan đao Virgin nươc My, toi tham gia lơp hoc lan bien. Toi quyet đinh nh n xem no se
trong như the nao neu toi lan xuong đay bien
Sau nưa tieng hương dan ngan gon, vơi mot nhom mươi ngươi va mot ngươi hương
dan, toi lan xuong bien vơi b nh oxy. Khi ơ trong nươc, bat cư khi nao tam tr toi ngh ve
chuyen đang ơ đay bien, toi cam thay khiep sơ. The roi toi tư nhu: "Ta vơi đai dương la mot.
Ta vơi tat ca nhưng sinh vat cua đai dương la mot. Ta la con cua chua. Du ta ơ đau, ta thuoc
ve đo. Ta cung co quyen như con ca đe coi đai dương la cua m nh. "Nhưng lơi nay khong ch
la nhưng tư ngư, chung la lơi ch dan cho tam tr toi. Nhưng lơi nay trơ thanh nhưng y ngh
va cam nhan. Sau đo, toi cam thay thoai mai vơi y ngh a bơi dươi đay bien
Cuoc lan la sư kien tuyet dieu nhat trong toan bo chuyen đi cua toi. Thưc te la, no la mot
trong nhưng sư viec noi bat nhat cua cuoc đơi toi. Sau đo, toi biet toi co the lam chu sư sơ
hai cua toi theo y muon: toi ch phai nh n thang vao no
Cach đay nhieu nam, toi quyet đinh to chưc va ch đao mot hoi thao nguyen ngay ve cach
kinh doanh vơi ngươi chau . Buoi sang hoi thao, trong khi toi đang thay quan ao, toi bi mat
tinh than bơi sơ hai. Đot nhien toi đơ ngươi ra: toi chưa bao giơ noi trươc nhưng đam đong
lơn. Chuyen g se xay ra neu toi mơ mieng ma khong noi đươc tieng nao? Lam sao toi co the
vươt qua đươc ngay hom nay? Trong khoang khac đo, toi đa h nh dung ra toan bo ngay hom
đo va thay tin rang toi se that bai va tieu tan

Trong khi lai xe đen khach san, toi tư nhu: "M nh hoac la lay lai bo dang hoac la thưa
nhan that bai". Toi quyet đinh cach duy nhat toi co the thoat khoi noi sơ hai la phai ngưng
mong muon ne tranh cam giac sơ hai. Ngưng khang cư no. Toi cang khong muon cam thay
sơ hai, noi sơ cang nang ne hơn. Ve mat tinh than, toi lay sư sơ hai cua m nh ra khoi trai tim,
đat no ph a trươc toi tren bang đong ho toc đo va bat đau nh n thang vao noi sơ nay mot
cach cưc ky cham chu. Toi noi vơi m nh "M nh hay hung dư hơn ch nh noi sơ". Đot nhien, sư
sơ hai ma toi cam thay đươc thay the bang long dung cam manh liet ma toi đa tao ra đe nh n
thang vao noi sơ. Ngay khi toi đen khach san, toi đa đươc nap đay nang lưc va sư hang hai
Hoi thao đau tien cua toi đa thanh cong. Sau khi toi đa ket thuc vao luc 4 giơ chieu,
khong ai muon rơi phong - ho muon nghe tiep kinh nghiem cua toi khong phai đieu g phi
thương. Thương thương, nhưng chien binh can đam nhat von la nhưng ngươi nhut nhat
nhat. Ban cang đương đau va khuat phuc nhiều sư sơ hai, ban se cang co long dung cam lơn
hơn

3. S

hác i t là nguy n nhân gây s hãi

Hieu biet uyen tham nhat thong thương ch co đươc qua nhan thưc va kinh nghiem trưc
tiep. Ch rieng nhưng tư ngư th khong đu đe giai th ch nhưng b an như the nay. Hieu đươc
ban chat cua sư sơ hai va cach kiem soat no rat quan trong trong cuoc song hang ngay cua
chung ta. Nam đươc nguon goc của sư sơ hai la yeu to thiet yeu; khong co no, hieu biet ve sư
sơ hai cua ban se khong đay đu
Chan ly gian di va tham thuy la vu tru đươc tao ra bơi đang sang tao. Ngai tao ra toan bo
vu tru tư ban than m nh va khong co loai chat lieu nao khac. Trong thưc te, tat ca moi thư va
mọi sinh vat vơi Đang sang tao cua chung ta la mot. Cung như trong the giơi vat chat, tat ca
cac nguyen to đươc cau tao tư nhưng hat nguyen tư, nhưng chung đươc bieu lo dươi vo so
nhưng dang h nh thu khac nhau. Bat cư khi nao chung ta cam nhan ban than tach biet vơi
sưc manh toan the, sư sơ hai xuat hien
Khi toi sơ nươc sau, nguon goc sư sơ hai cua toi la toi cam nhan ban than m nh tach biet
vơi nươc. Khi toi don tam tr tap trung vao y ngh a cung vơi nươc va vơi tat ca nhưng sinh
vat trong nươc la mot, khi đo toi mơ rong m nh ra đe chưa đưng nươc va Đang sang tao ra
nươc. Va toi cung đươc chưa đưng trong đo
Mot ngươi ban chia se vơi toi rang, thong thương, co vo cung sơ nhưng lơi phan xet va y
kien cua ngươi khac. Đoi vơi co ay, đay la mot nguon lo lang khong dưt. Mot lan, sau khi
hoan tat mot thơi gian an dat đe tinh dương tinh than, trong vai ngay co ay đa trai qua mot
trang thai hoan toan thanh than. Co ay khong con sơ hai
Trong trang thai khong sơ hai, khong can no lưc đe khong thay sơ. Ch co mot cam giac
yen b nh thuan khiet, thanh than, hoa hơp va minh man. Mot cam giac thoai mai ma trong
đo co thay rang mac du co khac vơi nhưng ngươi khac, nhưng ve ban chat co giong ho.
Khong co sư khac biet nao. Co cam nhan rang tat ca tao vat la mot đoi vơi Đang sang tao.
Nhưng co khong trai nghiem y ngh a nay mot cach co chu y. Trong sư thong nhat đo, ban la
mot phan cua cai toan the trong tưng nhip đap. Tư duy khong ton tai
Trang thai hoa hơp nay đươc trai nghiem bơi nhưng ngươi danh cuoc đơi m nh chu y
cao đo vao viec thưc hanh h nh thưc cao nhat cua Mat Day, Tam Đen. Đe đat đươc trang thai

nay nam trong kha nang cua con ngươi, chơ co nham lan, ch co qua sư can trong va ren
luyen khat khe, trang thai nay mơi hien thi
Cam nhan ve sư khac nhau co tac đong đen cuoc song hang ngay cua chung ta. V du
như, trong the kinh doanh, bat cư khi nao mot ngươi ban hang nh n nhan quyen lơi cua
m nh đi ngươc vơi quyen lơi cua nhưng khach hang tiem nang, anh ta thay sơ hai. nh ta
thay rang đe m nh kiem đươc mot đo la, ngươi khach hang tiem nang phai chi ra mươi đo
la. Tư đay long, anh ta biet m nh la ngươi cao thương. nh ta khong muon khien mot ngươi
hoan toan xa la "mat" mươi đo la đe anh ta kiem đươc mot đo la. Ket qua la, anh ta sơ tiep
can khach hang đo
Neu ngươi ban hang co mot cai nh n khac va t m thay sư thong nhat giưa quyen lơi cua
khach hang của anh ta, th noi sơ của anh ta se khong con ton tai. Ban co sơ khong neu ban
biet chac chan rang, bang viec trao đoi thong tin lien quan đen dich vu hay san pham cua
ban cho ngươi mua tiem nang, anh ta se đươc lơi vo cung? Trong cuoc song hang ngay cua
chung ta bat cư khi nao ban co the t m ra sư thong nhat giưa sư khac biet, ban se khong trai
qua noi sơ hai nao nưa
4. àm chủ thái đ lạnh l ng
Thực hiện bổn phận của mình, không tha thiết cũng không gh t bỏ,
Là một liều thuốc giải độc tuyệt diệu khỏi sự sợ hãi
BHAGAVAD GITA
Neu ban khong quan tam tơi ket qua cua mot t nh huong, ban se khong trai qua noi sơ
hai nao. Khi ban troi buoc ban than m nh vơi nhưng ky vong, lo lang va sơ hai se che ngư
vơi ban. Ket qua g phai đen se đen, bat ke nhưng ky vong va sư sơ hai cua ban
5. Ph t l s s hãi
Tôi là một ông già và tôi có rất nhiều điều lo lắng,
Nhưng hầu hết ch ng không bao giờ ảy ra
MARK TWAIN
Đoi vơi hau het chung ta, sư sơ hai khong đươc can cư vao kha nang thưc te cua tham
hoa nao; đung hơn, no la mot trang thai ban khoan ve mat cam xuc, Mark Twain hieu đieu
nay rat ro rang khi ong noi rang hau het nhưng lo lang va sơ hai cua chung ta khong bao giơ
trơ thanh hien thưc. Đưng coi noi sơ cua ban qua quan trong. Mot vi khach bi lơ la thương
ra đi lang le
6.

t ch p s s hãi, hãy làm nh ng gì ạn phải làm
Đức tin là con chim cảm nhận được ánh sáng
Và cất tiếng hót từ khi bình minh chưa rạng
RABINDRANATH TAGORE

Đay la cot loi cua thong điep ve sư sơ hai. Trong nhưng giao dich hang ngay cua ban, bat
chap sư sơ hai cua m nh, hay lam nhưng g ban phai lam. La mot ngươi thưc hanh Mat Day,
Tam Đen, ban se dan bươc ve ph a trươc va xuyen qua nhưng đam cay của sư sơ hai co the
xuat hien tren con đương dan tơi thanh cong cua ban
IX. CU C HÀNH TR NH VƯ T TR N S
ĐU I THÚ VUI

TR N TR NH N I Đ U VÀ VIỆC THEO

Người không bị quấy rầy bởi n i đau và th vui,
Người giữ nguyên không thay đổi,
Là người khôn ngoan và ứng với cuộc sống bất tử
BHAGAVAD GITA
Ben dươi noi sơ thanh cong va that bai la noi sơ sau đau đơn. Yeu to thuc đay nhat trong
nhưng hanh đong cua con ngươi la mong muon tranh đươc noi đau va lam nhưng g hưa
hen niem vui th ch
Co the co nhưng ca nhan ngoan đao se cai rang đieu nay khong đung vơi ho. Tuy nhien,
muc đ ch cua sư dang hien la viec co the giai thoat khoi noi đau bat tan thanh niem vui bat
tan - niem vui sương cua thương đe
Neu mot ca nhan co the thuyet phuc nhưng ngươi khac rang lam moi thư theo cach cua
anh ta se lam tang niem vui song va giam bơt noi đau cua cuoc đơi, ca nhan đo chac chan se
la mot ngươi noi tieng. Ch can nh n vao nhưng bai dien thuyet ch nh tri đươc đưa ra trong
mot tram nam qua. Chung chang thay đoi may: "Neu ban bo phieu cho toi, cuoc song cua
ban se tot hơn, ban se co nhieu tien tieu hơn, con cai cua ban se co mot nen giao duc tot hơn
đe đam bao tương lai thanh cong cua chung ta, ban se co nhưng ngoi nha sang trong gia re,
ban se co mot nen quoc phong vưng chac, ban se co nhưng chương tr nh van hoa lam giau
cuoc song tinh than va toi hưa vơi ban rang se khong co tang thue g het". Bat cư ai co the ve
ra h nh anh tinh than thuyet phuc nhat se trung cư
Hitler hieu nguyen tac nay. Khi ong ta len nam quyen lưc vao nam 1933, nươc Đưc ơ
trong t nh trang khung hoang kinh te tram trong. Ngươi Đưc van đang mang nang noi nhuc
thua tran trong the chien thư nhat. Ho đang phai chiu đưng ca ve vat chat va tinh than
Đang quoc xa co ve Xa hoi chu ngh a cua Hitler đa hưa hen mo t đơi song kinh te tot hơn
va kha nang phuc hưng nươc Đưc. Lơi hưa ve mot cuoc song tot đep hap dan hơn thưc te
khac nghiet va vo vong. Ngươi Đưc mơ rong vong tay cua ho đon chao ong ta
Hitler thưc hien lơi hưa cua m nh. Ong ta đa đưa nươc Đưc thoat ra khoi khung hoang
kinh te va tiep tuc hơp nhat the giơi noi tieng Đưc. Vao nam 1938, ong ta đang ơ đ nh cao.
Theo mot so nha sư gia, neu Hitler chet vao nam 1938, giơ đay ong ta se đươc biet đen như
la ch nh khach v đai nhat trong lich sư nươc Đưc
Eva Duarte Pero cua rgentina, noi tieng vơi cai ten Evita, dương như đa đat đươc đieu
g đo gan vơi cương vi cua Thanh luc ba qua đơi vao nam 195 . Ba đa sư dung mot vu kh
duy nhat bao ve vi tr đoc tai cua chong m nh. Ba đa thuyet phuc nhưng quan chung ngheo
kho cua rgentina rang ba va chong ba la hy vong duy nhat cua ho đe co mot cuoc song tot
hơn. Ba lay ban than m nh lam mot v du, lơn len trong nhưng khu nha o chuot cua Buenos
ires. " Hay theo toi. Cac ban cung co the vươn tơi đ nh cao". Ngươi rgentina đa tin ba

Hitler mang lai đieu g đo hưu h nh. Eva Duarte Pero mang lai hy vong. Ca hai thuyet
phuc quan chung rang ho co phương tien đe lam giam noi đau va tang niem vui cua cuoc
song
Mot nưa the k sau, con ngươi khong trơ nen khon ngoan hơn. Chung ta van hao hưc đi
theo bat cư ai hưa lam tang niem vui va giam bơt noi đau cua chung ta. Chung ta van hanh
toan bo cuoc song cua m nh xuat phat tư noi khao khat niem vui va tranh đươc noi đau.
Chung ta giong như nhưng con chuot trong phong th nghiem t m ra canh cưa giau mieng
pho mat
Cưu Tong thong Ronald Reagan la mot bac thay trong viec đieu khien cam xuc đơn gian
cua con ngươi. Đe hoan thanh lơi hưa ve viec khien cho ngươi My "Sung sương", ong ta đa
tao ra mot sư thinh vương gia tao. Ong ta vay mươn tư tương lai cua nươc My, khien cho
nươc My tư mot quoc gia chu nơ lơn nhat trơ thanh quoc gia con nơ lơn nhat trong vong
tam nam ngan ngui
Lich sư đa chưng minh rang sư theo đuoi mu quang niem vui va tron tranh noi đau
khien loai ngươi tư huy hoai ban than. Chung ta theo đuoi niem vui ca nhan mot cach mu
quang vơi bat k gia nao va tươc đoat cua ch nh m nh kha nang trơ nen v đai. Phương thuoc
cưu chưa khiem khuyet t nh cach dan toc hien thơi la Mat Day, Tam Đen. braham Lincoln
hieu rang cai gia cua sư v đai nam tren sư theo đuoi niem vui va tron tranh noi đau. Ong đa
chien đau cho ch nh sư ton tai cua nguyen tac cua ch nh phu da n chu va san sang chiu rui ro
ve sư tan pha khung khiep đoi vơi đat nươc than yeu cua ong
X. GIÀNH

Y

NG D NG CẢM Đ TIN TƯỞNG VÀO ẢN THÂN

Nhieu đieu trong nhưng g ban đươc day tai mot thơi điem đa tưng la nhưng tư tương
cap tien cua nhưng ca nhan co sư dung cam đe tin vao nhưng đieu ch nh trai tim va tam tr
ho mach bao la đung, thay v chap nhan niem tin pho bien vao thơi cua ho. Trong the giơi
khoa hoc, ngươi ta ngh ngay đen Galileo va Darwin. Nhưng quan điem cua ho đat nghi van
đoi vơi nhưng niem tin đươc đon nhan ve vi tr ưu viet cua con ngươi trong vu tru cua
thương đe. Chung đa đay thiet che ton giao giao đieu vao cơn thinh no bung phat
Toi đa trai qua nhưng nam đau đơi ơ Trung Quoc t nh le va nhưng nam con lai ơ nươc
My hien đai. Het lan nay đen lan khac, toi đa đe y thay nhưng phong tuc dương như co tam
quan trong can ban va khong the nghi ngơ trong mot nen van hoa lai lo ra tam thương va
đoc đoan khi nh n tư quan điem cua mot nen van hoa khac
Toi nhơ mot ba lao song tren cung mot con pho vơi chung toi khi toi con be. Lu tre
chung toi goi la d Vương. Mac du lơn tuoi nhưng ba la mot ngươi hoat bat va manh me.
Giong như nhưng phu nư ơ tuoi m nh, ba an mac theo loi cu va bui toc gon gang đang sau,
trang điem cho no vơi mot cay tram bang ngoc va bac. Nhưng khong giong như nhưng ba
lao khac. Ba khong đi nhom nhen tren nhưng ban chan nho, bi gay va bien dang
Vao thơi tre cua d Vương, phong tuc be chan la be xương ban chan nhưng co gai tre va
bo chat chung vơi ngon cai bi be cong ơ ph a dươi, như the chung se lanh lai thanh nhưng
ban chan nho x u, bien dang. No đa tham vao trong suy ngh moi ngươi rang nhưng ban
chan bi bien dang nay la mot phan can thiet trong ve đep nư t nh. Ben canh viec tư chung
đươc cho la đep, chan bo khien hong phu nư đong đưa theo kieu đươc xem la mot dang ve
hap dan nhat. Nhưng that sư đieu nay khong lien quan g đen sư ham th ch nhuc duc. Hong
mot ngươi phu nư đong đưa bơi v co ta khong the đi thang

Nhưng me d Vương la mot ngươi phu nư cưc k can đam. Ba đa cam moi ngươi bo chan
con m nh. Ba đa dung sưc ngan trơ nhưng thanh vien thuoc gia đ nh đang gian dư cua m nh
khong đươc thưc hien nghi thưc. Trong phan đơi con lai cua m nh, ba đưng như mot la chan
giưa con gai ba va nhưng ngươi muon lam que co. Khi me cua d Vương mat, d Vương đa
mươi ba tuoi va ban chan cua co đa qua lơn đe bo
Tư ưu the cua nươc My the k hai mươi, ngươi ta de coi nhe tam voc cua long can đam
cua ngươi me d Vương. Tuc bo chan đoi vơi chung ta ro rang la mot thong le da man va vo
ngh a ma theo le thương phai ngan cam no. Tuy nhien, trong the giơi cua d Vương, ch co
nhưng ngươi hau va đan ba nong thon khong bo chan. Đieu đo đem lai mot sư xau ho lơn
cho gia đ nh co ta khi co mot đưa con gai ma ban chan cua co ta boc lo co ta la tho lo va
khong đươc giao duc
Nhưng nhieu phong tuc cu đa thay đoi ơ Trung Quoc trong nhưng nam đau cua the k
nay. Tuc bo chan đa het đươc ưa chuong. The he d Vương la the he cuoi cung lam theo no.
Thay v trai qua cuoc đơi cua m nh như la mot ngươi bi xa hoi bo rơi, d Vương la mot trong
vai phu nư thuoc the he hoa hơp vơi nhưng tieu chuan đang thinh hanh cua đat nươc Trung
Quoc mơi. Nhưng phu nư bi lam cho tan tat bơi tuc bo chan, gia đi trong giong như nhưng
tan t ch cua mot k nguyen cu. Nhưng xieng x ch vo h nh cua phong tuc va tap quan van hoa
cot chat hơn nhưng xieng x ch bang sat. Cuoc song cua ban se kho khan neu ban vi pham
nhưng chuan mưc cư xư đươc chap nhan ma khong co nhưng l do quan trong
Tuy nhien, la mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen, ban phai gianh tư do thoat khoi
sư bo buoc va co long dung cam trung thanh vơi niem tin cua ban
XI. NH N R

ẢN CH T MẶT DÀY, TÂM ĐEN C
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Với mọi thứ đều có một lý do,
Và một thời gian cho mọi mục đ ch dưới thiên dàng
ECCLEIASTES
Hau het nhưng ton giao tren the giơi đeu thưa nhan mot Đang sang tao hoac mot Lưc
Sang The. Chung co the khac nhau ve nhan dưng cu the cua Ngươi va nhieu thuoc t nh cua
Ngươi nhưng co mot sư đong t nh đang ngac nhien trong quan điem cho rang tat ca moi thư
xay ra theo y ch cua Đang sang tao. Mot trong nhưng b an lơn nhat cua ton giao la tai sao
mot Tao hoa nhan tư va quyen nang tuyet đoi lai cho phep sư đau kho xuat hien tren the
giơi. Thương đe co the đe y thay con chim se bi rơt, tuy the Ngươi van đe no rơi xuong. Sưc
manh pha huy cua Tao hoa rat dư doi va gay ra nhieu bat hanh cho con ngươi, do ca nhưng
lưc lương mu quang cua tư nhien lan nhưng hanh đong cua ke xau, khien Ngươi co ve nhan
tam va bat cong
Nhưng vu tru đươc tạo ra th lơn, trai rong ra nhưng pham vi khong the h nh dung đươc
cua khong gian va thơi gian. Nhưng thien ha đươc ket tư nhưng đam may bui troi dat trong
khoang đen bao la bang gia giưa cac v sao trong khong gian. Nhưng ngoi sao chay sang,
nhưng hanh tinh tao thanh va cuoc song bat đau. Cuoi cung, tat ca bi tieu huy bơi ch nh
ngon lưa cua m nh va trơ thanh bui, san sang cho chu k bat đau lai. Tao hoa khong thay đoi
ke hoach cua Ngươi v sư tien lơi cho mot manh rat nho của sư sang tao va Ngươi cung
khong giai th ch m nh. Vu tru đươc đieu khien theo nhưng nguyen tac khong thay đoi lơn
lao hơn rat nhieu so vơi nhưng ban tam nho be cua chung ta

Sư sang tao va sư pha huy khong trai ngươc nhau như chung co ve như the. Chung la hai
kh a canh cua mot lưc lương duy nhat. Vu tru la mot chu k tuan hoan cua sư sang tao va sư
pha huy. Ca hai đieu can thiet như nhau
Khi toi viet đieu nay, co mot đam chay rang lơn dien ra ac liet ngoai tam kiem soat ơ day
nui gan đo. Mac du sư that la nhưng nha khoa hoc hieu rat ro nhu cau can co nhưng đam
chay đinh k đe duy tr mot khu rưng xanh tot, hang tram ngươi đang sư dung trang thiet bi
gia hang trieu đo la co gang mot cach đien ro đe dap tat nhưng ngon lưa. Nganh cong nghiep
go đia phương khong the nh n xa hơn nhu cau cua no ve nhưng khoi go đang bi mat đi.
Nhưng ngươi yeu đong vat thương xot v mot so đong vat bi chet ma khong xet đen tai bien
nay la mot đieu can thiet va mot phan tư nhien trong viec chuan bi con đương cho nhưng
the he đong vat hoang da mơi. Ch co tao hoa co đươc mot mat đu day va mot trai tim đu
đen đe cho phep y đo v đai cua Ngươi boc lo ma khong ban tam ve nhưng van đe nay
Thong thương khi chung ta xep loai đieu g đo la sai hoac xau, đo la bơi v chung ta
khong co đươc tam nh n đu rong đe nhan thay sư can thiet cua no trong tien tr nh toan the
cua sư vat
T M TẮT NH NG ĐI M CH NH
☻ h| v sự trói buộc của những quan niệm bên trong v{ những tiêu chu n bên ngo{i. Bắt
đầu từ thời thơ ấu, hầu hết ch ng ta được dạy r ng phần thưởng lớn nhất trên đời n{y l{ sự
t|n thưởng của người kh|c. ó lẽ nó không được nói rõ b ng những từ ngữ như thế, nhưng
nó được h{m ý trong mọi thứ ch ng ta được bảo l{ đ ng v{ tốt. ặt D{y, T}m Đen l{ trạng
th|i tự nhiên của ch ng ta. Trạng th|i n{y không còn chi phối ch ng ta bởi vì những người
đầy thiện ý đ~ r n luyện cho ch ng ta bất cả những ph p tắc về c|ch cư xử v{ cảm nhận. ó
không còn ảnh hưởng đến ch ng ta bởi vì một ý niệm bên trong về bản th}n m{ ch ng ta tạo
ra từ những k vọng v{ niềm tin của người kh|c. Đạt được ặt D{y, T}m Đen có ngh a l{
gi|c ngộ trước tiên trạng th|i tự nhiên của con người thật bên trong ch ng ta
☻Tìm kiếm lòng tin vững chắc bên trong bản th}n bạn. ó những l c phải chịu bị t|t v{ có
những l c phải đ|nh trả lại gấp đôi. iệc bạn có chìa nốt m| bên kia hay không thì không
quan trọng. iệc tại sao bạn l{m hay không l{m, điều đó mới quan trọng
☻ h|m ph| điều bí mật trong sự kiên cường của c}y sồi v{ sự khiêm nhường của c}y cỏ.
}y cỏ uốn cong một c|ch d d{ng trong gió. }y sồi cổ thụ vững ch~i. ột cơn gió mạnh có
thể l{m bật gốc sồi, nhưng không một cơn gió n{o, cho d mạnh đến đ}u, có thể l{m bật r cỏ
đang uốn rạp mình trước nó. gược thực h{nh ặt D{y, T}m Đen lý tưởng l{ người có ặt
D{y, T}m Đen bên trong d những biểu hiện bên ngo{i của họ có thể hống h|ch hay nh n
nhường t y theo yêu cầu của tình huống. nh ta không có một hình ảnh về chính mình do bản
th}n hay mọi người tạo ra để phải sống theo hay quy định anh ta phải xử sự như thế n{o
☻Hiểu được chính mình. Để giải phóng mình tho|t khỏi sức chi phối của những tư tưởng
t y tiện v{ kh|m ph| những tiêu chu n đích thực m{ bạn nên xử sự theo, bạn cần tìm được
lòng dũng cảm để l{m những gì phải l{m m{ không quan t}m đến điều những người kh|c có
thể ngh
☻ iệc tự quan s|t chính mình cần thiết cho sự trưởng th{nh của bản th}n. Trước tiên
bạn phải hiểu những động cơ cho những h{nh động của chính bạn để hiểu được những người
kh|c

☻Hiểu biết bản th}n l{ sự chỉ dẫn về c|ch cư xử đ|ng tin cậy hơn so với việc b|m lấy
những tiêu chu n được đặt ra một c|ch t y tiện
☻ h| v xiềng xích của n i sợ th{nh công v{ n i sợ thất bại. Th{nh công có ngh a l{ thay
đổi v{ rủi ro thất bại. Thất bại của những người không d|m thử điều gì lớn thì bình thường
v{ kh| riêng tư. Thất bại của những người phấn đấu l{m những điều phi thường thì công
khai hơn v{ hay k m theo những tiếng thở d{i thỏa m~n. Th{nh công cũng đòi hỏi lòng can
đảm để chịu rủi ro không được t|n th{nh. Hầu hết những suy ngh độc lập, những ý tưởng
mới hoặc l{ những n lực vượt qu| mức thông thường được đón ch{o bởi sự không t|n
th{nh, từ sự ho{i nghi v{ chế nhạo cho đến sự x c phạm hung bạo. Để kiên trì trong bất cứ
điều gì kh|c thường đòi hỏi sức mạnh bên trong v{ một lòng tin không lay chuyển r ng bạn
đ ng
☻Hiểu được bản chất của ảo tưởng v{ thực tế. Trong cuộc sống h{ng ng{y của ch ng ta,
ch ng ta luôn cố gắng sửa đổi thực tế. h ng ta muốn nó ph hợp với kh|i niệm về sự ho{n
hảo” của ch ng ta. hìn mọi thứ l{ ho{n hảo không chỉ l{ một ý ngh an ủi khi bạn trải qua
những n i thất vọng lớn lao trong đời. ó cũng l{ một công cụ hữu hiệu cho những người
thực h{nh ặt D{y, T}m Đen khi |p dụng v{o những chuyện phiền to|i không quan trọng
h{ng ng{y
☻Tinh thông những điểm kh|c biệt giữa đức hạnh v{ sự ph phiếm. ự hiểu biết hạn chế
của con người dẫn dắt quan niệm đức hạnh của ch ng ta thường trở th{nh điều dẫn đến tội
l i của ta. uan niệm đức hạnh sai lầm của ta không gì kh|c ngo{i sự ph phiếm v{ một cố
gắng để gi{nh sự t|n dương hoặc cảm gi|c thỏa m~n r ng mình thật l{ có đạo đức, nhờ đó ta
có thể cảm thấy cao hơn những người kh|c. ất nhiều lần, bởi vì đức hạnh sai lầm n{y đi
c ng với một lố sự ngu dốt của con người, đức hạnh trở th{nh một vũ khí hữu hiệu trong việc
v i dập lòng nh}n đạo
☻ ượt qua sự sợ h~i. ự sợ h~i đối với t}m hồn con người giống như một giọt thuốc độc
đối với một giếng nước
☻ ảm gi|c sợ h~i không xấu, bởi vì mọi thứ trong trời đất đều có chủ đích của nó. ếu
ch ng ta hiểu được chủ đích của sự sợ h~i, ch ng ta sẽ d ng cảm gi|c sợ h~i sao cho có lợi
cho cuộc sống của mình thay vì cho ph p sự sợ h~i đ y nhanh sự hủy hoại của bản th}n mình
☻ ự sợ h~i không bao giờ qu| khủng khiếp một khi bạn nhìn th ng v{o nó
☻Trong thực tế, tất cả mọi thứ v{ mọi sinh vật với Đấng s|ng tạo của ch ng ta l{ một.
ũng như trong thế giới vật chất, tất cả c|c nguyên tố được cấu tạo từ những hạt nguyên tử
nhưng ch ng được biểu lộ dưới vô số những dạng th kh|c nhau. Bất cứ khi n{o c ng ta cảm
nhận bản th}n t|ch biệt với sức mạnh To{n thể, sự sợ h~i sẽ xuất hiện. hi một người b|n
h{ng nhìn nhận quyền lợi của mình đi ngược với quyền lợi của những kh|ch h{ng tiềm năng,
anh ta thấy sợ h~i. hi người b|n h{ng tìm thấy sự thống nhất giữa những quyền lợi của
kh|ch h{ng v{ của anh ta, thì n i sợ của anh ta sẽ không còn tồn tại
☻ ếu bạn không quan t}m đến kết quả của một tình huống, bạn sẽ không trải qua n i sợ
h~i n{o. ết quả gì phải đến sẽ đến, bất kể những k vọng v{ sự sợ h~i của bạn
☻Đừng coi n i sợ của bạn qu| quan trọng. ột vị kh|ch bị lơ l{ thường ra đi lặng lẽ
☻Bất chấp sự sợ h~i, h~y l{m những gì bạn phải l{m
☻ uộc h{nh trình vượt trên sự trốn tr|nh n i đau v{ sự theo đuổi thứ vui. h ng ta vận
h{nh to{n bộ cuộc sống của mình xuất ph|t từ n i khao kh|t niềm vui v{ tr|nh được n i đau.
h ng ta giống như những con chuột trong phòng thí nghiệm tìm ra c|nh cửa giấu miếng
pho m|t. ịch sử đ~ chứng minh r ng sự theo đuổi m qu|ng niềm vui v{ trốn tr|nh n i đau

khiến lo{i người tự hủy hoại bản th}n. |i gi| của sự v đại n m vượt trên việc theo đuổi niềm
vui v{ trốn tr|nh n i đau
☻ i{nh lấy lòng dũng cảm để tin tưởng v{o bản th}n. hiều điều trong những gì bạn
được dạy tại một thời điểm đ~ từng l{ những tư tưởng cấp tiến của những c| nh}n có sự
dũng cảm để tin v{o những điều chính tr|i tim v{ t}m trí họ m|ch bảo l{ đ ng, thay vì chấp
nhận niềm tin phổ biến v{o thời của họ
☻ hận ra bản chất ặt D{y, T}m Đen của tạo hóa. ự ph| hủy l{ một phần cốt yếu của
sự s|ng tạo. hỉ có tạo hóa có được một bộ mặt đủ dầy v{ một tr|i tim đủ đen để cho ph p ý
đồ v đại của gười bộc lộ m{ không bận t}m về những vấn đề n{y. Tạo hóa không thay đổi
kế hoạch của gười vì sự tiện lợi cho một mảnh rất nhỏ của sự s|ng tạo v{ gười cũng không
giải thích mình. ũ trụ được điều khiển theo những nguyên tắc không thay đổi lớn lao hơn rất
nhiều so với những mối bận t}m nhỏ b của ch ng ta

Tùy theo cuộc đời của anh, những bổn phận của anh được định s n
Hãy tuân theo ch ng và những mong ước của anh s tự động được hoàn thành
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Từ Dharma xuất ph|t từ tiếng hạn, ngôn ngữ cổ nhất thế giới, bắt nguồn từ n Độ cổ
đại. |c nh{ nguyên cứu ngôn ngữ phương Đông h{ng đầu đ~ x|c nhận r ng tiếng hạn l{
cội r của hầu như tất cả những ngôn ngữ được biết đến. Theo thần thoại Hindu, nó l{ ngôn
ngữ được biết đến. Theo thần thoại Hindu, nó l{ ngôn ngữ của c|c vị thần. Dharma có xuất
ph|t từ chữ gốc Dhar , có ngh a l{ h trợ, gìn giữ v{ nuôi dư ng . Vì thế dra thường được
định ngh a như l{ c|i n}ng đ cuộc sống. ó l{ sức mạnh duy trì thế giới, chất gắn kết thần
th|nh của vũ trụ
Dharma l{ sự hiểu biết về h{nh động thích hợp cho bất cứ tình huống n{o được đưa ra.
ó có ngh a l{ h{nh động ph hợp với bổn phận của một người .
i người, phụ thuộc v{o
địa vị của mình trong cuộc sống, sẽ có một Dharma kh|c nhau. í dụ như, Dharma của một
chiến binh l{ giết chết kẻ th của đất nước. Dharma của một b|c s l{ cứu chữa những tính
mạng, thậm chí l{ tính mạng của kẻ th . Hai h{nh động n{y, mặc d ho{n to{n kh|c nhau,
đều l{ đ ng. ếu dra được tu}n theo thế giới sẽ h{i hòa với quy luật tự nhiên

Dharma l{ nền tảng của ặt D{y, T}m Đen. Để một người trở th{nh một người thực h{nh
ặt D{y, T}m Đen thực thụ một c|ch th{nh công, nhận thức về Dharma phải luôn thường
trực trong ý thức của họ. ếu không, như đ~ đề cập ở chương , bạn sẽ trở th{nh một người
thực h{nh ặt D{y, T}m Đen vô lương t}m, người s n s{ng chiến thắng b ng mọi gi| m{
không quan t}m đến hậu quả đối với người kh|c. hỉ b ng c|ch duy trì nhận thức n{y về dra,
ch ng ta mới bắt đầu có c|i nhìn thấu suốt v{o điều bắt buộc để có sự suy x t đ ng đắn trong
ý ngh v{ trong h{nh động
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gười thực h{nh dra chấp nhận cuộc sống như nó vốn có v{ thực hiện bổn phận của mình
cho ph hợp. Dharma l{ một quy luật tự nhiên dẫn dắt cho ch ng ta nhận ra ở bất kì thời
điểm cụ thể n{o vai trò m{ m i ch ng ta đang giữ trong cuộc sống. Trung th{nh với bổn phận
của vai trò riêng biệt đó tại bất kì thời điểm cụ thể n{o v{ chính bản th}n việc chấp nhận v{
thực hiện h{nh động đó với hết khả năng của mình - đó l{ tu}n theo Dharma. iệc l{m đó sẽ
trở th{nh người bảo vệ v{ vị cứu tinh của bạn. }u chuyện ngụ ngôn Hindu sau đ}y chứng
minh tính thực tế của quan niệm n{y
ó hai con ếch, ếch cha v{ ếch con, vô ý rơi v{o một th ng sữa. h ng bắt đầu bơi để giữ
mạng sống. h ng bơi trong một thời gian d{i, nhưng không có hy vọng n{o để tho|t ra. ch
cha nói với ếch con
ha mệt rồi, cha sắp bị chết chìm . ch con cố gắng động viên cha
Đừng cha, cứ bơi tiếp, bơi tiếp. ẽ có điều gì đó xảy ra. H~y có niềm tin . ì thế ếch cha tiếp
tục bơi. hưng nữa tiếng sau, ếch cha bỏ cuộc v{ chìm xuống đ|y. ch con vẫn tiếp tục bơi.
Trong suốt thời gian n{y, sữa được khuấy bởi những cố gắng không ngừng của nó để tho|t
chết đ~ bắt đầu tạo th{nh một cục bơ ch ng mấy chốc đ~ rắn lại dưới ch}n nó. D ng mảng bơ
n{y l{m điểm tựa, nó xoay sở nhảy ra khỏi th ng. ó than khóc ếu cha mình cố gắng bơi
thêm một l c nữa, b}y giờ ông vẫn còn bên mình
Dharma có t|c dụng đối với con người cũng tương tự như t|c dụng đối với những con ếch
kể trên. ười bảy năm trước đ}y, eslie l{ một thiếu niên đ~ từng gi p tôi lau nh{ để đổi lại
cho những b{i học dương cầm. ăm năm trước, tôi nói chuyện với mẹ của cô v{ hỏi eslie
hiện giờ ra sao, vì tôi không gặp cô b nhiều năm rồi. Thế l{, tôi được biết c}u chuyện li kì sau
Sức mạnh thần kì của harma
au khi eslie tốt nghiệp trung học, cô bắt đầu l{m việc như một người kế to|n cho một
h~ng sản xuất nhỏ. ông ty đó sản xuất một loại linh kiện duy nhất v{ sản xuất nó tốt hơn v{
rẻ hơn bất k công ty n{o kh|c. Họ không chỉ b|n linh kiện trên to{n nước ỹ, m{ còn xuất
kh u sang c|c nước kh|c
au khi l{m việc ở đó khoảng t|m năm, eslie bắt đầu ph|t hiện ra chứng cứ cho thấy
những người quản lý công ty, hai con trai của người chủ, đang biển thủ tiền công ty của
người chủ duy nhất - mẹ của họ. Biết rõ r ng mình có thể bị mất việc - sau c ng, việc trừng
phạt người đưa tin không phải l{ hiếm thấy - tuy nhiên, cô quyết định mình có bổn phận
phải thông b|o cho b{ chủ về h{nh vi biển thủ của những đứa con b{
ì b{ chủ trên thực tế không bao giờ đến công ty, eslie xin hẹn được gặp b{ ở nh{. Trong
cuộc gặp n{y, eslie c n thận đưa cho b{ chủ xem những sổ s|ch v{ những chi tiết kh|c chỉ ra
rõ r{ng mức độ v{ tính chất nghiêm trọng của h{nh vi biển thủ của những người con trai.

Thay vì trừng phạt người đưa tin như eslie đ~ lo sợ, b{ chủ quay sang cô v{ nói Tôi muốn
b|n công ty n{y v{ tôi muốn cô mua nó
Tôi không có tiền , eslie nói
Đối với việc đó b{ chủ đ|p, Đ}y l{ những gì ch ng ta sẽ l{m. Tôi sẽ đưa ra một c|i gi| cho
việc mua lại công ty. ô sẽ trả tôi một khoản tiền nhất định từ doanh thu h{ng th|ng của công
ty, trong thời gian năm năm, sau thời gian n{y, cô sẽ sở hữu công ty một mình v{ không còn
nợ . au đó b{ lập tức sa thải những người con của mình v{ l{m thủ tục cho việc b|n lại công
ty. Hiện giờ, eslie đ~ sở hữu công ty được v{i năm v{ tuyển mẹ mình l{m người quản lý văn
phòng
Trong c}u chuyện n{y, eslie v{ người chủ công ty, cả hai đ~ chứng tỏ sự tận t}m tuyệt
đối với Dharma của họ. gười chủ công ty, cũng l{ một người mẹ, tu}n theo Dharma của b{
v{ đ~ hết lòng để gìn giữ sự liêm chính của công ty v{ đồng thời dạy một b{i học nhớ đời cho
những người con trai của mình
eslie thì s n s{ng chịu rủi ro mất ch kiếm sống của mình khi thực hiện nhiệm vụ m{ cô
được trả lương để l{m. ự tận tụy v{ lòng dũng cảm của cô trong vai trò một nh}n viên được
tưởng thưởng b ng việc trở th{nh chủ nh}n duy nhất của một công ty d không chủ định
theo đuổi việc n{y v{ không có ch t vốn liếng riêng n{o. Điều xảy ra vượt qu| những giấc mơ
điên rồ nhất của cô
hững người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen quyết liệt đeo đuổi những h{nh động đ ng
đắn của họ. Họ tự chất vấn mình trong m i v{ mọi tình huống Dharma của tôi tại thời điểm
n{y l{ gì . hư đ~ đề cập ở trước, Dharma của một người lính thì đối lập với của một b|c s ,
nhưng cả hai đều đ ng. ặt kh|c, nếu một người lính từ chối việc giết người v{ một b|c s từ
chối cứu người, thì cả hai h{nh động sẽ không thể chấp nhận được. B ng việc trung th{nh với
Dharma của mình, những h{nh động của họ sẽ được dẫn dắt bởi nhịp điệu của quy luật tự
nhiên, điều đó sẽ bảo vệ v{ h trợ tất cả những n lực của họ
n huệ của harma
n huệ của Dharma xảy ra theo những c|ch huyền bí v{ tinh vi xuyên suốt cuộc đời ch ng
ta, ohn l{m trong ngh{nh buôn b|n bất động sản. nh thật cần mẫn v{ luôn thực hiện những
bổn phận của mình một c|ch siêng năng, nhưng đôi khi vẫn xảy ra trong ng{nh kinh doanh
n{y, anh trải qua một thời gian ế m. nh d{nh nguyên một th|ng tiến h{nh những hoạt
động bình thường của mình rất nhiều cuộc gọi kiên trì đến những mối triển vọng v{ những
lần viếng thăm c|c kh|ch h{ng tiềm năng trong cố gắng tạo ra công việc kinh doanh mới. Tất
cả những gì anh nhận được l{ những lời từ chối
ohn qu| thất vọng đến n i anh quyết định đi đến Hawaii. đó, anh nhanh chóng thư gi~n
bên bờ biển v{ bắt đầu tận hưởng nó. Trong một v{i ng{y, anh vô tình gặp một kh|ch du lịch,
người m{ hóa ra l{ một nh{ đầu cơ bất động sản gi{u có. au đó tất cả những công việc vất
vả của mình, v{ v{o l c v{ tại nơi m{ anh ít trong đợi nhất, anh ta đ~ thiết lập được một giao
dịch có lợi
ohn thắc mắc Tất cả công việc vất vả tôi đ~ l{m không đem lại kết quả gì, nhưng ở đ}y
tôi đang đi chơi, ch ng ngh gì đến công việc, v{ tôi đ~ nhận được gì ột kh|ch h{ng lớn. ó
lẽ l{m việc chăm chỉ không có lợi cho kinh doanh . Điều m{ ohn không biết l{, nhờ sự vất vả
l{m việc của anh, m{ quyền năng của Dharma đ~ chiếu s|ng }n phước lên anh như một sự

đền đ|p cho sự tận t}m của anh trong công việc. Dharma trở th{nh người bảo vệ v{ người
giải tho|t cho anh
harma của một con nợ và một chủ nợ
ủi ro t{i chính xảy ra qu| thường xuyên trong đấu trường kinh doanh luôn thay đổi ng{y
nay. hững c| nh}n đ|ng tin trước đó đột ngột không thể ho{n th{nh ngh a vụ của họ hoặc
không trả được nợ. ếu có bao giờ bạn thấy mình trong tình huống sau n{y, sau c sốc bởi
cảm gi|c vô vọng, h~y tự hỏi Dharma của tôi l{ gì
Dharma của một con nợ trong trường hợp n{y l{ phải l{m điều tốt nhất m{ anh ta có thể
l{m để cho thấy thiện chí v{ ý định sẽ trả nợ. nh ta phải có sự hy sinh cần thiết v{ điều chỉnh
c|ch sống cho ph hợp, không trả nợ qu| nhiều đến n i anh ta ph| mất ch t cơ may khôi
phục lại. nh ta không được tước đoạt những nhu cầu thiết yếu của bản th}n v{ gia đình
mình
ặt kh|c, Dharma của một chủ nợ l{ phải cho ph p con nợ xếp lại nợ nần để anh ta có thể
tiếp tục với mức sống cơ bản v{ có một cơ hội để khôi phục lại về t{i chính. hờ đó, anh ta sẽ
có phương tiện để trả nợ gốc. hông phải tôi đang nói cho bạn những gì bạn chưa biết. Tôi
chỉ nêu lên điều n{y với bạn để minh họa cho cốt lõi của Dharma
harma của một chiến binh
eorge l{ một viên chức quan trọng ở ầu năm góc. ng tham gia v{o việc vạch chiến
lược cho cuộc x}m lược renada, cuộc đảo chính ở anama, v{ chiến thắng tốc h{nh của
chiến dịch Bảo t|p sa mạc ở ng vịnh. Từ vẻ bề ngo{i của ông, ông l{ một qu}n nh}n. Tuy
nhiên trong suốt đời sống riêng tư ông l{ một người rất trọng đức tin. ả cuộc đời đều hướng
v{o việc tận t}m với tôn gi|o của mình. hững người biết về sự tận tụy với tôn gi|o của ông
đ~ hỏi ông l{m sao m{ ông có thể ở trong qu}n đội l{m thế n{o m{ ông có thể vạch ra
những c|ch v{ những phương tiện giết người m{ vẫn l{ một người tín ngư ng như vậy .
ng trả lời Dharma của tôi chính l{ trở th{nh một qu}n nh}n, giống như rjuna trong
Bhagavad ita. Tôi cũng l{ một chiến binh
Bhagavad ita hay B{i h|t của thượng đế l{ phần thiêng liêng nhất của kinh Hindu.
Được viết khoảng năm
trước công nguyên, nó l{ một bản h ng ca ghi lại cuộc chiến
giữa hai nh|nh của một dòng tộc thống trị để tranh quyền thừa kế ngai v{ng. ng vua gi{,
Dhritarashtra, k m xứng đ|ng nối ngôi ông hơn udhishthira, người thủ l nh có tr|i tim
trong sạch của dòng họ andava. Duryodhana nổi loạn chống lại di chiếu của vua cha v{ tập
hợp những thế lực của dòng họ aurava để đòi lại ngôi b|u b ng vũ lực
Bhagavad ita l{ một cuộc đối thoại giữa chiến binh của dòng họ andava, rjuna, người
anh em của udhishthira v{ ch tể ríhna, một hiện th}n thiêng liêng của thượng đế, người
phục vụ như người đ|nh xe cho rjuna trong trận chiến sắp đến. h ng tôi trích c}u chuyện
sau khi đội qu}n đ~ được d{n trận để đ|nh nhau, v{ ngay trước khi cuộc chiến sắp bắt đầu.
rjuna ra lệnh cho rishna đ|nh chiến xa của ch{ng v{o giữa hai đội qu}n để quan s|t lần
cuối
rjuna l{ một chiến binh v đại nhất thế giới. h{ng đ~ giết kẻ th , rắn độc v{ yêu ma.
h{ng thậm chí đ~ khuất phục được Tử thần. hưng khi ch{ng nhìn thấy người th}n v{ bạn

b d{n h{ng để chiến đấu chống lại nhau, ch{ng mất tinh thần bởi những n i ngờ vực. h{ng
h t lên với ch a tể ríhna
Ta nhìn thấy những người b{ con của mình. Tất cả họ đang đứng d{n trận cho cuộc
chiến. {m sao điều n{y có thể l{ đ ng đối với ta Ta không mong đợi chiến thắng, cũng
không phải những quốc vương, hay những lạc th , bởi vì để có được những điều n{y ta phải
giết những người họ h{ng của chính mình, những bậc trưởng thượng v{ những người hảo
t}m. Ta sẽ không giết họ ngay cả khi nó mang lại cho ta cả vũ trụ v{ hơn thế nữa chỉ vì tr|i
đất lại c{ng không
i thượng đế, nếu sự ch}n chính trong con bị ph| hủy, tình yêu của gười d{nh cho con
sẽ biến mất, v{ gười sẽ ruồng bỏ con. hông có người, tr|i tim con sẽ tan n|t vì đau buồn
rjuna quăng chiếc cung tên sấm s t của ch{ng đi v{ ng~ người xuống ghế chiến xa, ch|n
nản. h{ng s n s{ng từ bỏ quyền thừa kế ngai v{ng của gia tộc ch{ng
ới trí tuệ siêu ph{m của người, ch a tể rishna hiểu được hai mặt bản chất của sự đau
khổ tinh thần của rjuna đối với rjuna việc t|ch mình ra khỏi những tình cảm quen thuộc
như lòng trắc n v{ sự gắn bó với gia đình cũng khó như việc tiến h{nh chiến tranh với những
anh em họ của mình. rishna khuyên ch{ng tự giải tho|t lòng trắc n sai lầm của mình. g{i
đ~ khuyên ch{ng tiến h{nh trận chiến không phải với n i tức giận hay sự hăng h|i, m{ với tư
thế ho{n th{nh ngh a vụ của mình đối với bản th}n v{ đất nước của ch{ng. uộc đấu tranh
không phải vì ngai v{ng v{ vương quốc, nó l{ việc chiến đấu để duy trì dra, trật tự tự nhiên
của thế giới
Trận đánh phải được chiến đấu
i ch ng ta l{ một chiến binh dưới quyền của chính mình. h ng ta l{ những chiến binh
của cuộc đời, v{ đời l{ một trận chiến bất tận. h ng ta chọn bước v{o chiến trường từ ng{y
ta được sinh ra. h ng ta cố gắng để chiến thắng trận chiến cuộc đời - giống như đối với một
chiến binh ở giữa trận chiến |c liệt, không có đường lui. nh ta có thể chọn chiến đấu một
c|ch dũng cảm để bảo vệ sự sống v{ thắng lợi của mình, hoặc l{ anh ta có thể chọn bị giết
chết. h ng ta không nhất thiết phải thích chiến đấu. h ng ta đơn giản l{ buộc phải chiến
đấu hết mình. Để sống sót trong đời, ch ng ta phải đương đầu với những đặc tính tiêu cực
bên trong v{ hiện thực bên ngo{i
Tôi có một người bạn l c n{o cũng ph{n n{n cuộc sống của cô thật vất vả, v{ công việc
của cô thật cực nhọc. ô luôn hy vọng có một nghề nghiệp mới d d{ng. ô l{ một người mơ
mộng hảo huyền nhưng không s n s{ng có cố gắng n{o trong cuộc sống. ột lần nọ, trong
một cuộc t|n gẫu giữa ch ng tôi, tôi đề cập r ng có một người l{m đại diện xuất bản phải đọc
h{ng chồng bản thảo v{ những đề nghị được tự gửi đến. nh ta phải quyết định người m{
anh ta sẽ nhận l{m kh|ch h{ng mới. nh ta phải liên lạc với những nh{ xuất bản v{ thông
b|o những t|c ph m mới m{ anh ta đang đại diện. au đó anh ta phải b|m riết những nh{
xuất bản v{ thương lượng c|c hợp đồng với họ. Thêm v{o đó, anh ta phải cố gắng thuyết
phục c|c t|c giả r ng những thỏa thuận anh ta đang đại diện l{ những thỏa thuận tốt v{
thuyết phục những nh{ xuất bản r ng họ nên trả nhiều hơn vì quyền lợi của họ. nh ta phải
cố gắng b|n bản quyền cho nước ngo{i, bản quyền l{m phim, bản quyền ghi }m v{ phải đồng
thời giải quyết h{ng đống vấn đề giữa c|c t|c giả v{ những nh{ xuất bản. Tất cả điều n{y
di n ra kể từ khi một cuốn s|ch được b|n đến khi s|ch hết được in, v{ bao gồm cả việc quản lí
phức tạp nh}n viên h{nh chính của anh ta v{ vô số những việc phụ kh|c có liên quan. ột

người đại diện phải tung hứng tất cả những quả bóng trên không, thường với nhiều kh|ch
h{ng. ô bạn nhìn ra vấn đề v{ nhận x t Tôi đ~ ngh công việc của tôi l{ vất vả
Thực tế, không có gì khó hoặc d . ự cạnh tranh để sinh tồn l{ điều kiện của cuộc sống.
Dharma của ch ng ta chính l{ chiến đấu trận chiến cuộc đời một c|ch dũng cảm v{ ngay
th ng
harma của một người l nh
Trong hiến dịch b~o sa mạc, một v{i người lính đ~ từ chối chiến đấu. Họ nói r ng giết hại
những người kh|c đi ngược lại những niềm tin c| nh}n v{ tôn gi|o của họ. Tôi ngh điều n{y
l{ vô lí, x t đến việc họ đ~ tự nguyện đăng kí gia nhập qu}n đội, bổn phận của chính họ l{ bảo
vệ đất nước khi có chiến tranh. ó một c}u ch}m ngôn Trung uốc uôi binh nghìn ng{y,
dụng binh một l c
hi bạn đăng kí gia nhập qu}n đội, bạn đ~ từ bỏ những quyền c| nh}n của bạn. iệc bạn
có ủng hộ sự nghiệp hay cuộc chiến tranh đó hay không không th{nh vấn đề. Bạn không nhất
thiết phải thích th giết hại những người kh|c. Dharma của bạn l{ phải tu}n lệnh v{ thực
hiện nhiệm vụ của mình như bạn đ~ được huấn luyện để l{m
Dharma của một người lính không phải l{ nhận một khoản lương th|ng v{ quanh qu n
thu nhận những ưu đ~i gi|o dục theo luật hoặc l{ hưởng th vui đi vòng quanh thế giới mặc d đ}y l{ những lợi ích phụ. Trong h{ng nghìn năm, Dharma của người lính luôn luôn l{
phải ch m giết hoặc bị giết dưới danh ngh a bảo vệ tổ quốc m{ anh ta phụng sự
Sức mạnh d n dắt
Nơi nào có harma, nơi đó có chiến thắng
MAHATMA GANDHI
eil l{m việc cho một công ty kỹ thuật kết cấu. g{y nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ
anh. nh nói
ng chủ của tôi muốn đi T}y Ban ha để kiểm tra một dự |n m{ ch ng tôi đ~
l{m gần được hai năm. Tôi thật sự không muốn đi, bởi vì tôi có thể phải ở đó từ ba đến s|u
th|ng, hoặc l}u hơn thế, tôi không muốn xa bạn g|i trong một khoảng thời gian l}u như vậy
Tôi hỏi Họ có thể cử ai kh|c đi không
hó đấy , anh ta nói Dự |n n{y thuộc tr|ch nhiệm của tôi
Tô trả lời Thế thì quyết định rất d . { một nh}n viên của một công ty nhỏ, mới được
th{nh lập, Dharma của anh chính l{ h trợ v{ phục vụ cho ông chủ anh v{ bảo đảm th{nh
công chung của công ty. ếu tôi l{ anh, tôi nói với ông chủ mình
định của tôi l{ phục vụ
ông b ng mọi c|ch có thể. Tôi sẽ vui lòng đến T}y Ban ha trong một thời gian m{ tôi được
cần đến, như ông thấy ph hợp v{ tôi nói thêm Đối với bạn g|i của anh, anh chỉ phải mời
cô ấy đến T}y Ban ha ở bên anh một thời gian
harma của một người bán hàng
hính bản th}n tôi đ~ có kinh nghiệm s}u sắc khi đi lại ở Đ{i oan trong chuyến công t|c.
ột trong những mục đích của tôi ở lại đó l{ đại diện cho một công ty ỹ viếng thăm công ty

đại diện tại Đ{i oan của h~ng. ông ty Đ{i oan đ~ l{m việc rất k m khi b|n sản ph m cho
công ty ỹ
Tôi mất nhiều thời gian dượt trong đầu xem nên tiếp cận với công ty Đ{i oan như thế
n{o Tôi có nên thoải m|i v{ th}n thiện hay giữ một th|i độ trang trọng hơn để tìm ra nguyên
nh}n tại sao việc b|n h{ng họ lại k m như vậy tôi xem x t nhiều c|ch bắt đầu cuộc nói
chuyện, nhưng không có c|ch n{o thấy ổn. ấn đề l{ chủ của công ty Đ{i oan l{ bạn th}n của
tôi. Tỏ ra cứng rắn hay tiếp cận ông ta một c|ch mềm mỏng dường như đều không thích hợp
như nhau. Trong suốt qu| trình tự vấn tôi đ~ không quyết định được
Tôi tự hỏi, Dharma trong tình huống n{y l{ gì hi đó, tôi nhận ra chỉ có một c|ch thích
hợp duy nhất để tiếp cận với công ty Đ{i oan l{ phải cởi mở v{ th ng thắn v{ phải tìm ra
b ng c|ch n{o, tôi đại diện cho quyền lợi công ty ỹ có thể phục vụ họ tốt hơn. Tôi nên tìm
ra những khó khăn của họ l{ gì v{ tôi có thể gi p đ như thế n{o. ếu tôi h trợ họ l{m công
việc của họ tốt hơn, đến lượt mình họ sẽ l{m việc tốt hơn cho kh|ch h{ng ỹ của Tôi
gay sau khi nhận ra Dharma của tôi trong tình huống n{y l{ gì Tôi cảm thấy ho{n to{n
cởi mở v{ chủ động trước người đó. Tôi không còn phải dượt thử nói chuyện với họ như thế
n{o ì giờ đ}y tôi đ~ có một th|i độ đ ng đắn về trường hợp n{y, những lời được thốt ra từ
miệng tôi chỉ có thể đ ng

A HARMA C A

NNA IR HUTTO V CORA ON AQUINO

Tr|i ngh a với Dharma l{ dharma hản lu}n lý , điều được định ngh a như l{ việc đi
ngược lại ngh a vụ đ ng đắn của một người trong cuộc sống. Trong chuyến đi h}u Á gần đ}y
của tôi, tôi đ~ có một cuộc hội thảo rộng r~i với người phụ tr|ch khu vực h}u Á của một
h~ng thông tấn ỹ về cựu tổng thống hilippine, orazon quino v{ cựu thủ tướng akistan,
Benazin Bhutto. Tôi hỏi ông về những ấn tượng của ông về hai người phụ nữ n{y, vì ông đ~
gặp họ v{i lần v{ theo dõi s|t sao sự nghiệp chính trị của họ. Trong số rất nhiều điểm ch ng
tôi thảo luận, một quan s|t th vị do ông đưa ra l{ cả Bhutto v{ quino đều thừa hưởng hình
ảnh chính trị của họ từ những người kh|c Bhutto từ người cha, quino từ người chồng
Bhutto có bản tính mạnh mẽ, hiếu thắng, thường khiêu khích sự chống đối với phe đối lập.
B{ thừa hưởng uy tín chính trị của cha mình cũng như những kẻ th chính trị của ông. B{
không cố gắng l{m giảm tình trạng căng th ng của sự chống đối. Bhutto bị buộc từ chức v{o
th|ng t|m năm
quino kế thừa hình ảnh của chồng b{ như người bảo vệ của nền d}n chủ cho nh}n d}n
hilippine. Trong suốt nhiệm kì của b{, quino đ~ trải qua tổng cộng bảy }m mưu đảo chính.
B{ xử lý những kẻ phiến loạn đầu tiên theo c|ch của một nữ thần d}n chủ với một c|i đ|nh
nhẹ v{o tay, b{ bảo họ không được l{m như thế nữa. ặc d b{ vượt qua được những cuộc
đảo chính, nhưng uy tín chính trị v{ điều h{nh của b{ bị tổn hại. B{ không tạo ra một cuộc
sống tốt đẹp hơn như đ~ hứa cho người d}n của mình.
Bhutto v{ quino có hai phong c|ch dường như tr|i ngược nhau một cứng rắn v{ một
mềm mỏng. ột c|ch lôgic, nếu kiểu mềm mỏng không có hiệu quả, thì kiểu cứng rắn h n l{
thích hợp. Điều gì đ~ đi sai

Bề ngo{i, hai nh{ l~nh đạo đang l{m những điều tr|i ngược nhau. Thực chất bên trong,
họ l{m những điều ho{n to{n giống nhau
Bhutto, để đ ng l{ Bhutto, phải luôn đối đầu. Đó l{ phong c|ch của cha b{, điều m{ b{ kế
tục v{ những người ủng hộ của b{ mong đợi. quino, để đ ng l{ quino, cần phải tử tế v{
nh}n từ. Đó l{ hình ảnh của chồng b{, điều m{ b{ kế thừa như của mình
hững hình ảnh đưa Bhutto v{ quino đến quyền lực không còn có lợi cho họ khi họ l{
những nh{ cầm quyền. iệc được mến mộ không nuôi sống được những người đang chết đói,
nó cũng không giữ vững được địa vị chính trị của một đảng
Bhutto nên giảng hòa với những phe đối lập. B{ nên mời họ tham gia c ng b{ để l{m việc
vì lợi ích của đất nước. quino nên nghiêm khắc trong c|ch trừng phạt những người tham
gia cuộc đảo chính đầu tiên. B{ nên lập một tấm gương về kỉ luật qu}n đội, nó sẽ đặt những
tiêu chu n rõ r{ng cho việc khen thưởng những người trung th{nh v{ trừng phạt những kẻ
chống đối
uy luật của tự nhiên, không giống như c|ch của quino, l{ bạn phải lựa chọn trước khi
h{nh động. au khi một h{nh động được thi h{nh, một hệ quả chắc chắn sẽ đi theo. ột người
bạn của tôi l{ một tín đồ ơ-đốc gi|o nhiệt th{nh đ~ đề cập với tôi sau khi đọc đoạn n{y
hông giống như quan điểm phương Đông, h a của đạo ơ-đốc thì gi{u lòng trắc n . }u
trả lời của tôi với anh ta l{ Thử nhảy ra khỏi tầng mười ba v{ xem liệu anh có bay không.
h a sẽ thay đổi quy luật của gười vì anh chăng
quino nên từ bỏ hình ảnh nh}n từ như mẹ hiền của b{ v{ tập trung v{o công việc t|i
thiết nền kinh tế đất nước hilippine bị t{n ph|. Điều đó quan trọng hơn l{ hao t}m tổn trí về
những yếu tố căn bản của việc cầm quyền, sự ổn định nội bộ của chính phủ của b{, v{ cuộc
sống của chính b{
ả Bhutto v{ quino đều l{ những phụ nữ vật lộn dưới g|nh nặng của sứ mệnh của một
người kh|c. Trong trường hợp của quino, đó l{ sứ mệnh của người chồng tử vì đạo của b{
trong trường hợp của Bhuttom đó l{ của người cha bị h{nh quyết của b{. ả hai thất bại của
họ xảy đến bởi vì họ không sử dụng những quyền lực của địa vị mình theo những yêu cầu của
sứ mệnh bản th}n họ - những h{nh động của họ l{ dharma, tr|i với Dharma
ả hai đ~ phản bội Dharma của họ - l{ người bảo vệ đất nước v{ nh}n d}n của họ. h}n
d}n của quốc gia n{y, những người đ~ ủng hộ họ, chịu mất m|t một lần nữa
I TĐ
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Tôi ho{n to{n đo|n chắc r ng bất cứ nghề nghiệp n{o của bạn, bạn sẽ l{m tốt nếu bạn có
thể x|c định đ ng Dharma của bạn cho công việc đó. ột c|i ghế, để hiểu được Dharma của
nó v{ s n s{ng để người ta ngồi lên nó. ột c}y b t chì chỉ hữu dụng khi nó thực hiện
Dharma của một c}y b t chì. ếu c|i ghế từ chối không cho người ta ngồi lên nó hoặc c}y b t
chì từ chối thực hiện chức năng viết chữ của mình, ch ng l{ vô dụng
hi một k sư chế tạo ra những sản ph m mới nhưng cứ đòi chia sẻ sự t{i giỏi của mình
trong việc kế to|n với người chủ công ty, anh ta sẽ không tồn tại l}u d{i trong công ty đó
harma của người Mỹ tiên phong
ự lũng đoạn bất hợp ph|p thị trường chứng kho|ng ỹ của alomon Brothers đ~ xuất
hiện trên khắp c|c tờ b|o t{i chính. Bất cứ nguyên nh}n n{o của sự việc n{y v{ cho d l{ ai có

tr|ch nhiệm về nó, c}u trả lời thì đơn giản. hững người n{y bị th c đ y bởi lòng tham v{ bị
chi phối bởi ham muốn m~nh liệt có tiền ngay lập tức. ó lẽ thiếu sót đó không chỉ thuộc về
những c| nh}n n{y, những người đ~ phạm tội. Đ ng hơn, nó ăn s}u trong văn hóa x~ hội ỹ
hiện tại
ả nước ỹ gần đ}y trở nên bị |m ảnh với ý tưởng kiếm tiền tức thời. ó một c}u nói phổ
biến
hông có bữa trưa n{o mi n phí . g{y c{ng nhiều người, đặc biệt l{ trong thập niên
vừa qua, d{nh hết sức lực của họ cho sự theo đuổi việc kiếm tiền tức thời. hi một quốc gia
bắt đầu đặt gi| trị không tương xứng cho những c| nh}n có thể l{m ra nhiều tiền nhất trong
một thời gian ngắn nhất như thước đo sự th{nh công, bản sắc của quốc gia đó bị tổn hại
Hai trăm năm trước đ}y, nước ỹ được th{nh lập bởi tính c|ch của những người có bản
sắc, những người trung th{nh với tinh thần ặt D{y, T}m Đen. Dharma đơn giản của việc
l{m thế n{o để x}y dựng một quốc gia vững mạnh cho những thế hệ sau. Họ hiểu gi| trị căn
bản của lao động cần c v{ sự chịu đựng. Tôi thường hỏi g{y nay nước ỹ sẽ như thế n{o
nếu hai trăm năm trước đ}y, thế hệ cha ông dựng nước v{ những người định cư tiên phong bị
chi phối bởi ham muốn được thỏa m~n tức thời
T nh toán sai lầm của à Trần
B{ Trần l{ người hật, trong Thế chiến thứ hai, b{ cưới một b|c s trẻ người Đ{i oan
đang học ở hật Bản. B{ theo chồng về Đ{i oan. Bởi vì người hật không được nhìn nhận l{
người cai trị nh}n từ bởi một số người d}n Đ{i oan, b{ không được gia đình của ông Trần
nồng nhiệt đón nhận
ột v{i năm sau, b{ có con, thật không may Theo những tiêu chu n văn hóa của b{ nó
l{ một b g|i. au khi sinh con, b{ được bảo l{ không thể có con nữa. B{ Trần l{ một phụ nữ
thông minh v{ thực tế. iệc suy tính l}u d{i l{ niềm kiêu h~nh của người hật v{ đặc điểm
của họ. B{ Trần nhất định đ~ thừa hưởng tính c|ch hật n{y. B{ tự nhủ r ng để đảm bảo vị
trí của b{ trong gia đình b{ phải có một người con trai, chỉ có con trai mới có thể chăm sóc b{
l c về gi{. Trong khi nuôi nấng đứa con g|i, trong tim mình b{ đang dự tính l{m c|ch n{o có
được một đứa con trai. B{ b{y tỏ những mối bận t}m của mình với những người bạn g|i
hật th}n thiết ở gần đấy. ột trong những người phụ nữ trong nhóm đang mang thai v{ đ~
có bốn đứa con trai, ch ng đang trở th{nh g|nh nặng kinh tế cho gia đình. ột sự thỏa thuận
đ~ đạt được. ột cậu con trai được sinh ra, v{ b{ Trần nhận nuôi nó. B{ đ~ tìm ra giải ph|p
cho n i lo sợ của mình
Bốn mươi lăm năm sau, thời thế đ~ thay đổi. on g|i b{ Trần trở th{nh một b|c s trẻ có
năng lực v{ thừa hưởng phòng mạch của cha mình. Hiện giờ, b{ Trần đang chung sống c ng
với đứa con g|i v{ con rể v{ đ~ sống như thế trong hai mươi năm qua, kể từ sau c|i chết của
chồng b{. Đứa con trai nuôi, người l c đầu được coi l{ giải ph|p cho n i lo sợ của b{, thay vì
thế lại trở th{nh nguồn lo sợ v{ phiền muộn của b{. ậu ta học h{nh tệ hại v{ trở th{nh một
con bạc mê muội. ậu ta tiêu t|n nhiều của cải của gia đình v{ mượn tiền từ bạn b v{ những
người th}n không nghi ngờ
TH C H NH V SAI L M
Để kh|m ph| h{nh động đ ng tại bất cứ thời điểm nhất định n{o trong cuộc đời bạn
không phải l{ việc d d{ng. g{y cả những người hay nhất cũng không phải luôn biết được

Dharma của họ ph hợp với định mệnh. Thông thường, ch ng ta kh|m ph| ra Dharma của
mình qua thử th|ch v{ sai lầm
Th|nh rancis ở ssisi, trong những năm còn trẻ của mình, có một kh|t vọng mạnh mẽ trở
th{nh một người tử vì đạo, vì vậy người đi đến orocco, một quốc gia chống đối ơ Đốc gi|o
đ~ giết chết nhiều tín đồ đạo n{y. Tin r ng mình sẽ bị giết chết, Th|nh rancis truyền dạy
những môn đồ của mình tiếp tục theo lời dạy của người v{ sống cuộc đời khắc khổ. au khi
thực hiện cuộc h{nh trình d{i v{ gian khổ, gười thậm chí không bị bắt giữ. ặc d thất
vọng, gười đủ tỉnh t|o để nhận ra r ng một sức mạnh }m thầm đang gọi người đến một con
đường kh|c. õ r{ng, Dharma của Th|nh rancis không phải l{ để mất mạng sống một c|ch
vô ích, m{ l{ ho{n th{nh định mệnh của gười như một nh{ truyền gi|o v{ người dẫn dắt
t}m hồn v đại
Trong khi ch ng ta tìm kiếm sự hiểu biết rõ hơn về Dharma của ch ng ta thông qua thử
th|ch v{ sai lầm, ch ng ta bắt đầu điều chỉnh bản th}n để nhận ra tiếng nói thầm lặng của ý
chí to{n năng
T LU N
Dharma, quy luật tự nhiên dẫn dắt sự đ ng đắn trong những h{nh động của ch ng ta, l{
nền tảng của ặt D{y, T}m Đen b ng việc đeo đuổi Dharma, cuộc đời của ch ng ta sẽ tự
nhiên h mở v{ đậu quả thích hợp tại m i giai đoạn nhất định trong cuộc đời ch ng ta. B ng
c|ch sống trong }n huệ v{ sự dẫn dắt của Dharma, cuộc sống tự nó trở th{nh c}y ho{n th{nh
ước nguyện v nh cữu
T M T T NH NG ĐI M CH NH
☻Dharma l{ sự hiểu biết về h{nh động thích hợp cho bất kì tình huống n{o được đưa ra.
ó có ngh a l{ H{nh động ph hợp với bổn phận của một người
☻Dharma l{ một quy luật tự nhiên dẫn dắt ch ng ta nhận ra ở bất cứ thời điểm cụ thể
n{o vai trò của m i ch ng ta đang giữ trong cuộc sống. Trung th{nh với bổn phận của vai trò
riêng biệt đó tại bất kì thời điểm cụ thể n{o v{ chính bản th}n việc chấp nhận v{ thực hiện
h{nh động đó với hết khả năng của mình - đó l{ tu}n theo Dharma. iệc l{m đó sẽ trở th{nh
người bảo vệ v{ vị cứu tinh của bạn
☻Dharma l{ nền tảng của ặt D{y, T}m Đen. hững người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen
quyết liệt đeo đuổi những h{nh động đ ng đắn của họ. Họ tự chất vấn mình trong m i v{ mọi
tình huống Dharma của tôi tại thời điểm n{y l{ gì
☻ n huệ của Dharma xảy ra theo những c|ch huyền bí v{ tinh vi xuyên suốt cuộc đời
ch ng ta
☻ ơi n{o có Dharma, nơi đó có chiến thắng
☻Tôi ho{n th{nh đo|n chắc r ng bất cứ nghề nghiệp n{o của bạn, bạn sẽ l{m tốt nếu bạn
có thể x|c định đ ng Dharma của bạn cho công việc đó. ột c|i ghế, để hữu ích, phải hiểu
Dharma của nó v{ s n s{ng để người ta ngồi lên nó. ột c}y b t chì chỉ hữu dụng khi nó thực
hiện Dharma của một c}y b t chì. ếu c|i ghế từ chối không cho người ta ngồi lên nó hoặc
c}y b t chì từ chối thực hiện chức năng viết chữ của mình, ch ng l{ vô dụng
☻ uy luật của tự nhiên, không giống như của con người, l{ bạn phải lựa chọn trước khi
h{nh động. au khi một h{nh động được thực hiện, những hệ quả nhất định sẽ theo sau

☻ B ng c|ch sống trong }n huệ v{ sự dẫn dắt của Dharma, cuộc sống tự nó trở th{nh c}y
ho{n th{nh ước nguyện v nh cữu

Sen ông dâng t ng v đ p cho bầu trời,
Ngọn cỏ hiến mình cho đất
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hiều ông thầy thuyết giảng r ng bạn phải l{m điều m{ bạn yêu thích, như thế bạn mới
l{m giỏi được công việc của mình. Đó chỉ l{ một phần của c}u chuyện. Hầu hết mọi người
không biết một c|ch rõ r{ng việc m{ mình muốn l{m v{ việc m{ mình phải l{m tốt được.
hững người ấy cần phải trải qua một giai đoạn kh|m ph|. }u hỏi quen thuộc ớn lên ch|u
muốn l{m gì thực tế không d trả lời, ngay cả đối với người lớn ở bất k lứa tuổi n{o
Đ NH M NH ĐANG CH Đ H MỞ
ếu bạn cảm thấy mình đang kẹt cứng với công việc v{o l c n{y, bất kể đó l{ việc gì, cứ
tiếp tục cống hiến hết mình. hông phải ngẫu nhiên m{ bạn ở vị trí đó. ó những b{i học bạn
cần phải học. iệc bạn bận t}m với công việc v{ những kinh nghiệm tích lũy được có thể sẽ l{
một bước dậm nhảy để mở ra một số mệnh v đại hơn
H~y lấy chính tôi l{m ví dụ. Tôi đ~ l{m người tư vấn cho c|c c| nh}n v{ c|c công ty Hoa
đang hoặc mong muốn l{m ăn với người h}u Á. Tôi thích công việc của mình nhưng vẫn
luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. D vậy tôi vẫn tận t}m với công việc của mình. hỉ b ng
c|ch đó tôi mới tìm ra được điều còn thiếu trong công việc của mình sự thỏa m~n tôi có thể
chấp nhận được từ khả năng tiếp cận với nhiều người v{ t|c động tư tưởng của họ
B ng c|ch tiếp tục công việc của mình v{ qua kinh nghiệm l{m ăn với người h}u Á, tôi
nhận ra người ỹ, trong công việc kinh doanh của họ, có nhu cầu hiểu thấu đ|o tư tưởng
phương Đông. Từ đó tôi thấy r ng c|ch thức để tiếp cận v{ t|c động được nhiều người l{ viết
một cuốn s|ch về đề t{i n{y. Thế l{, tôi đ~ viết về lối tư duy phương Đông trong l{m ăn với
người phương T}y

Th{nh công của cuốn s|ch thực sự đem lại cảm gi|c m~n nguyện. Tôi tiếp tục công việc
viết s|ch, mở rộng đề t{i. hiều năm sau, tôi nhận ra tôi không nhất thiết chỉ viết về chiến
lược kinh doanh phương Đông. ó một nguồn trí tuệ phong ph từ phương Đông m{ tôi có
thể giới thiệu với độc giả phương T}y. hính nhờ suy ngh n{y m{ bạn đang có trong tay cuốn
ặt D{y, T}m Đen
Điều k diệu nhất trong chuyện n{y l{ tôi đ~ ho{n to{n quên mất mình đ~ luôn yêu thích
công việc viết l|ch. Hồi học lớp bảy, tôi đ~ viết rất nhiều truyện ngắn được đăng lên tạp chí
học sinh sinh viên. ên lớp t|m, tôi cảm thấy muốn viết một tiểu thuyết tiếng Hoa d{i. Tôi
tranh thủ mọi l c để viết v{ ho{n tất cuốn tiểu thuyết trong một học k . Tôi đ~ không học
h{nh được gì trong suốt thời gian đó. Thứ hạng của tôi trong lớp tụt thê thảm bởi niềm say
mê viết l|ch nhưng tôi không để ý. Tất cả những gì tồn tại đối với tôi l{ những nh}n vật m{
tôi tạo ra cho cuốn s|ch của mình. hần còn lại của thế giới như bị che phủ bởi một lớp sương
m hư hư thực thực
hi ho{n tất, không biết l{m thế n{o để xuất bản cuốn tiểu thuyết, tôi đ~ gửi bản thảo cho
một biên tập viên h{ng đầu ở Đ{i oan. ng đ~ gửi trả lại bản thảo k m một l| thư }n cần.
Tôi thấy xấu hổ vì bị từ chối đến n i tôi đ~ n m nó v{o th ng r|c ở trường v{ không bao giờ
viết nữa. uối c ng, sau hai nhăm năm, tôi lại viết trở lại. Tôi đ~ đi đ ng một vòng tròn
hỉ cần nhận thức r ng có một dự định thiên liêng cho cuộc đời của bạn đang chờ để h
mở trong lộ trình của cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu hòa nhịp một c|ch chủ động với m i sự việc
xảy ra trong đời sống c| nh}n v{ nghề nghiệp của mình. H~y đón nhận m i sự việc b ng con
mắt của người th|m tử v{ cố gắng v n m{n bí mật số phận của bạn. Đó l{ Dharma đầu tiên
v{ tối quan trọng để kh|m ph| định mệnh v{ đường đời của bạn
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}u hỏi thường gặp nhất l{, l{m thế n{o tôi có thể tìm ra công việc thích hợp nhất với
mình Để bắt đầu trả lời nó, h~y xem x t danh s|ch sau đ}y
. Trong khi thực hiện những nhiệm vụ hiện tại của bạn, h~y d ng ặt D{y, T}m Đen để
tìm kiếm trong tư tưởng v{ trong t}m hồn mình thiên hướng có thể gi p bạn thỏa m~n cả về
mặt tinh thần lẫn vật chất. Điểm mẫu chốt ở đ}y l{ Trong khi thực hiện những nhiệm vụ hiện
tại của bạn , vì hầu hết ch ng ta không d từ bỏ công việc để tìm kiếm bản th}n trong một
khoảng thời gian bất định. Hơn nữa, ch đứng của bạn trong cuộc đời chính l{ nơi tốt nhất có
thể cho bạn c}u trả lời cho những nghi vấn chưa có lời đ|p của bạn
. ống hiến tất cả cho công việc bạn đang l{m. {m như thế, bạn sẽ cảm thấy tự h{o về
bản th}n. ó thể công việc của bạn không quan trọng lắm, nhưng những n lực v{ sự tận tụy
của bạn sẽ n}ng bạn lên v{ cho bạn sự h{i lòng lớn hơn m i ng{y. Đến lượt nó, sự h{i lòng sẽ
l{ điểm tựa để có được th{nh công lớn hơn.
. B ng c|ch mẫn c|n ho{n th{nh nhiệm vụ của bạn, bạn sẽ r t ngắn thời gian cần thiết
để học được bất kể b{i học n{o d{nh cho bạn trong khi l{m việc ở vị trí đó. Đó có thể sẽ mau
chóng h lộ chặng kế tiếp trong lộ trình của bạn. Đó có thể l{ việc đề bạt lên một vị trí gần
hơn với ý định của đấng tối cao về những mục đích cuộc của bạn. Hoặc có thể bạn l{m tốt
công việc của mình đến độ g}y lo ngại cho sếp của bạn v{ bị sa thải. ếu khả năng thứ hai xảy
ra, bạn cần biết c}u nói phổ biến sau đ}y Bạn đ~ l{m công việc n{y qu| l}u rồi v{ một công
việc kh|c tốt hơn đang chờ bạn . Bạn sẽ có được sự tự tin v{ h~nh diện để thấy r ng bạn
ch ng cần công việc cũ v{ sẽ nhanh chóng có được ch l{m tốt hơn. ột lời đề nghị tốt hơn có

thể bất ngờ xuất hiện. Trong bất cứ trường hợp n{o, kết quả l{ bạn sẽ tạo ra bước chuyển
động trong cuộc đời sẽ dẫn đến nấc kế tiếp
. Đừng nản chí. H~y biết r ng mọi điều bạn học được trong đời không phải l{ vô ích, kể
cả những chuyện đơn giản như sắp xếp, lưu trữ t{i liệu. ột ng{y n{o đó, khi bạn đ~ có được
công việc mong muốn, bạn sẽ nhận ra lý do tại sao bạn đ~ được đặt v{o những ch l{m tầm
thường đó. ọi việc đều có lý do của nó, ngay cả khi lý do đó nhất thời chưa rõ r{ng
. H~y tu}n theo Dharma nói trên. uộc đời không thể ngăn cản bạn đạt những gì thực sự
l{ của bạn
. iên nhẫn l{ đức tính cao quý nhất. H~y biết chờ đợi
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ột khi một vị tướng t{i đ~ sử dụng hết những phương tiện của mình để chiến thắng trận
đ|nh, l c đó ông ta sẽ chờ cơ hội chiến thắng do kẻ th cung cấp
Trong trận chiến cuộc đời, một khi bạn đ~ l{m mọi thứ trong khả năng để biến th{nh hiện
thực vi n cảnh của cuộc đời mình, thì tất cả những gì còn lại phải l{m l{ khoan thai đón nhận
kết quả v{ tiếp tục tiến lên
Một người bạn tốt của tôi thường nói Tôi thích được may mắn hơn l{ khôn ngoan . Tuy
nhiên, vận may không phải l{ c|i m{ bạn có thể luôn dựa v{o sẽ khôn ngoan nếu hiểu được
Dharma của sự chấp nhận v{ sự đầu h{ng
Tôi học điều n{y từ kinh nghiệm bản th}n. ả cuộc đời mình, tôi đ~ l{ một nh{ vô địch về
sự n lực tự th}n. Đôi khi, n lực bản th}n của tôi được đền đ|p v{ những khi kh|c kết quả
thật xo{ng x nh, nhưng không điều gì đ~ t|c động nhiều đến tôi như kinh nghiệm của một sự
kiện gần đ}y
hi tôi đang viết cuốn s|ch gần đ}y nhất, tôi đ~ l{m mọi thứ đ ng c|ch. Tôi l{m ng{y l{m
đêm để giao t|c ph m ho{n tất cho nh{ xuất bản đ ng hẹn. Tôi đ~ th{nh công nhận được lời
đề từ của nh{ kinh doanh dầu mỏ ở Texas, T.Boone ickens, r., ngo{i một lời đề từ của một
biên tập viên của b|o
Today. uốn s|ch được lên lịch xuất bản v{o ng{y
th|ng năm
. Thế rồi di n ra chiến dịch B~o t|p a mạc v{o th|ng một. Tất cả sự ch ý của c|c
phương tiện truyền thông đều hướng v{o cuộc chiến v{ cuốn s|ch của tôi l mất cơ hội ra
mắt ho{nh tr|ng. D sao đi nữa, tôi đ~ học được một b{i học vô gi|. ếu tôi không th c p
bản th}n mình v{ người biên tập tới hết giới hạn để công việc được ho{n th{nh, nếu tôi chậm
tr khi đưa ra bản thảo của tôi, mọi thứ có thể di n ra tốt đẹp hơn
ó những chữ s|ng suốt từ truyền thống Trung uốc
gười định không b ng trời
định . Đ}y không chỉ l{ những từ ngữ. Bởi sự việc của cuốn s|ch, ch ng đ~ thấm s}u v{o t}m
hồn tôi. hi mọi thứ xảy ra không như mong đợi, đó có thể l{ một chuyện không may m{ lại
hóa may. B}y giờ, sau khi tôi đ~ l{m hết sức mình, tôi thư gi~n v{ theo dõi kết quả. Tận s}u ở
một mức độ không nhìn thấy được, tôi biết tôi sẽ không bao giờ như trước nữa. ới những
người kh|c, tôi có thể nhìn không kh|c trước, nhưng tôi biết tôi đ~ có được c|i nhìn thấu suốt
về Dharma của sự chấp nhận v{ sự đầu h{ng
hông l}u sau sự gi|c ngộ n{y, tôi tham dự một hội nghị. Tôi được sắp lịch v{o một giờ
trưa l{m di n giả mở đầu. Tuy nhiên, khi tôi đến đó, tôi thấy cả hội nghị trong tình trạng vô
c ng lộn xộn. Trong khi tôi đang đứng ở h{nh lang hơn bốn mươi lăm ph t, chờ đợi nh}n

viên chủ trì hội nghị sắp xếp lại trật tự, một quý ông có vẻ đạo mạo đi ngang qua. Tôi nhận ra
ông ta l{ người của một hệ thống b|n lẻ to{n quốc lớn. ần đ}y, tôi đ~ cố gắng thuyết phục
người mua h{ng của chính công ty đó mua lại một ph|t minh đ~ có b ng s|ng chế của tôi v{
người cộng sự đ~ ph|t triển. gười mua h{ng có quan t}m nhưng không cam kết. ự trì ho~n
tạo ra bởi hội nghị tổ chức k m đ~ khiến tôi ra đứng ở h{nh lang, điều n{y dẫn tới cuộc gặp
g của tôi với người ra quyết định chính yếu của công ty đó. ự kiện đó rốt cuộc đưa đến một
tình huống rất có lợi về mặt t{i chính
H~y học Dharma của sự chấp nhận v{ sự đầu h{ng bởi bạn không bao giờ biết được điều
gì đang chờ bạn trong lớp v{ k n rắc rối v{ bí n của nó
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Tôi đ~ giải thích với hai người r ng tôi đang viết một cuốn s|ch có tựa đề l{ M t ày,
Tâm Đen. Trong hai dịp kh|c nhau n{y, ngay sau thông tin của tôi, cả hai c ng hỏi tôi hị
ngh l{ cuộc đời được số phận định s n hay l{ kết quả của n lực bản th}n . Ban đầu, tôi
không ngh c}u hỏi liên quan đến chủ đề M t ày, Tâm Đen. Tuy nhiên, bởi vì dường như
những người kh|c ngh nó nên l{ một phần trong cuốn s|ch, tôi quyết định đưa nó v{o
Thiên nhiên trang bị cho con ong mọi thứ nó cần để ho{n th{nh số phận được dự định của
nó. ũng theo c|ch đó Tạo Hóa đ~ cung cấp cho ch ng ta mọi thứ ch ng ta cần để đạt được
tiềm năng cao nhất của ch ng ta. hông phải ngẫu nhiên m{ bạn được sinh ra trong gia đình
của bạn, nhận một nền gi|o dục nhất định v{ đương đầu với những trải nghiệm đặc biệt
trong cuộc đời. Tất cả những điều n{y l{ phần đ{o tạo cần thiết để chu n bị cho một con
người có một chuyến h{nh trình th{nh công xuyên suốt cuộc đời.
H~y nhìn v{o hai vị thủ tướng nước nh, ohn ajor v{ argaret Thatcher. ohn ajor
chưa tốt nghiệp trung học v{ argaret Thatcher l{ con g|i của một người b|n tạp ph m.
hưng những bất lợi bề ngo{i n{y trở th{nh những yếu tố quan trọng hình th{nh tính c|ch
của họ v{ ph}n biệt họ với những nh{ chính trị quý tộc truyền thống. uất th}n khiêm tốn của
họ, thay vì l{ một bất lợi, thực tế đ~ góp phần cho th{nh công của sự nghiệp chính trị được
mến mộ của họ
Trong suốt mười năm đầu tiên của tôi ở ỹ, tôi bị kẹt giữa hai nền văn hóa. Tôi không còn
l{ người Trung uốc, nhưng tôi cũng không phải l{ một người ỹ. Tôi giống như một con c|
ra khỏi nước. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra hiệu biết v{ kinh nghiệm về cả phương
Đông v{ phương T}y của tôi đ~ trở th{nh một vốn quý hơn l{ một hạn chế.
i sự việc xảy ra
trong đời, lớn hay nhỏ, vui sướng hay đau khổ, xảy ra không phải do ngẫu nhiên. uộc sống
của ch ng ta được dẫn dắt c n thận bởi những lực lượng không nhìn thấy vốn chi phối v{
điều khiển mọi mặt của vũ trụ. hững t|c động bí n n{y được dự liệu th c đ y sự trưởng
th{nh v{ sự ho{n thiện c| nh}n của ch ng ta
i ch ng ta được sinh ra trong một môi trường nhất định để ho{n th{nh số phận đ~
định trước của ch ng ta. ó thể l{ n lực bản th}n, kết hợp chặt chẽ với ý chí, kh|t vọng v{
khả năng của con người, l{ một phần của số phận tiền định. Tuy nhiên, số phận tiền định n{y
không thể tự th}n nó bộc lộ ra. gay cả nếu bạn biết được số phận của mình, nó chỉ tốt đẹp
được b ng mức n lực bạn bỏ ra để biến nó th{nh thực tế. ì vậy, số phận tiền định v{ n lực
bản th}n trở th{nh hai b|nh xe của một chiếc xe ngựa. Tin hay không t y bạn, ngay cả ở
Trung uốc thời xưa, có một th{nh ngữ Thượng đế cứu gi p những người biết tự cứu gi p
bản th}n mình

ó một c}u chuyện về hai người con trai được sinh c ng ng{y. ột người được sinh ra
trong một nh{ gi{u có, người kia thì trong một gia đình ngh o. ả hai b{ mẹ đều đem con trai
họ đến c ng một thầy bói trong thị trấn. Thầy bói nói với b{ nh{ gi{u r ng con trai b{ sẽ trở
nên cao quý v{ sẽ l{m cận thần của ho{ng đế Trung uốc. gười phụ nữ ngh o khổ được bảo
r ng con trai b{ sẽ l{ một g~ ăn m{y
Bởi vì b{ nh{ gi{u ngh r ng con trai mình sẽ trở th{nh quan trọng khi nó lớn lên nên b{
nuông chiều nó. Điều n{y dẫn đến anh ta hoang phí cuộc đời mình, c ng với t{i sản gia đình.
uối c ng, dinh cơ của chính gia đình anh ta bị tịch thu bởi chủ nợ, họ bị tống ra khỏi nh{ v{
sống trên đường. gược lại, người phụ nữ ngh o khổ, kinh sợ bởi lời tiên tri, cần mẫn dạy d
con trai mình trong cố gắng gi p cho nó tr|nh khỏi số phận bất hạnh. gười con trai học tập
không ngừng v{ đậu cao trong c|c khoa thi thời xưa. ết quả l{ anh ta được rạng danh v{
l{m cận thần của nh{ vua
Tuy nhiên, trong khi n lực bản th}n l{ vô c ng quan trọng, một số chứng cứ không thể
chối c~i trong chính cuộc đời tôi khiến tôi không thể ho{n to{n coi nhẹ bí n không thể giải
thích trong quan niệm về số phận tiền định hay sự tồn tại của số phận
hiều năm trước đ}y, tôi đ~ say mê nghiên cứu những tuyệt t|c ngọc bích cổ Trung uốc.
ư phụ của tôi cũng l{ một học giả về Đạo nổi tiếng v{ thông thạo kinh dịch. ng xem số về
qu| khứ v{ tương lai của tôi, đưa ra những chi tiết tôi thấy rất tr ng khớp. | số của tôi chỉ
ra r ng tôi được sinh ra trong một gia đình dòng dõi đ~ bị tước đặc quyền bởi người trị vì
mới của đất nước v{ bị đ y v{o cảnh sống lưu vong. hững bản văn cổ n{y được viết h{ng
nghìn năm trước. hiều kh|i niệm, ch ng hạn như dòng dõi vương tôn v{ người trị vì đất
nước, đ~ trở nên l i thời. Tuy nhiên, ch ng ta vẫn có thể thấy điều tương đương của những
kh|i niệm n{y trong thế giới ng{y nay. ia đình tôi ở đầu thế kỉ hai mươi thì tương đương với
dòng dõi vương tôn v{ những người cộng sản thì tương đương với những người trị vì mới
của đất nước. ia đình tôi phải lưu vong đến Đ{i oan. Hơn nữa, l| số của tôi chỉ ra r ng em
trai bị tật ở ch}n v{ hậu quả l{, những hoạt động của nó bị hạn chế. Thực tế, em trai tôi đ~
mắc bệnh bại liệt khi mới mười th|ng tuổi
ặc d hiểu biết về số phận tiền định có thể l{ một đề t{i hấp dẫn, nhưng nó rất ít có t|c
dụng đến ch ng ta nếu không có n lực bản th}n của ch ng ta, đặc biệt vì hầu hết những
nguồn cung cấp thông tin về số phận tiền định thì đ|ng ngờ v{ thường không tin cậy được. ì
vậy, n lực bản th}n l{ điều duy nhất m{ ch ng ta có thể dựa v{o trong cuộc sống h{ng ng{y
của mình
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Dưới đ}y l{ những yếu tố quan trọng đối với Dharma của n lực bản th}n
. Tìm kiếm sự h{i hòa n lực bản th}n không có ngh a l{ n lực m qu|ng. Dharma của
n lực bản th}n còn bao gồm việc phấn đấu để biết được khi n{o thực hiện sự suy x t đ ng
đắn về chấp nhận v{ đầu h{ng đối với một kết quả đ|ng thất vọng. Tuy nhiên, điều n{y không
có ngh a l{ từ bỏ, m{ l{ việc tìm kiếm sự h{i hòa trong bản th}n để thu nhập lại sức mạnh cần
thiết v{ tiến tới nấc tiếp theo của cuộc sống
. uyết t}m kiên trì họa s vẽ biếm họa người ỹ v{ l{ người s|ng tạo ra nh}n vật
ogo , alt kelly, thường nói
h ng ta đ~ nhìn thấy qu}n th v{ nó l{ ch ng ta .Trong
trận chiến cuộc đời, bạn l{ qu}n th v{ bạn l{ người chiến binh. Trong trận chiến cuộc đời,
chừng n{o bạn còn chiến đấu, bạn đang chiến thắng.
i ng{y, nếu bạn thất bại một trăm lần

m{ chiến thắng một lần, thì chiến thắng duy nhất đó sẽ l{m cho bạn mạnh mẽ v{ cung cấp sức
mạnh cho chiến thắng tiếp theo. Đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến đấu của bạn
Tạo hóa To{n năng của ch ng ta có thể tạo ra một môi trường sống êm |i, h{i hòa hơn,
nhưng thế giới m{ ch ng ta đang có rõ r{ng l{m vui thích con tim gười. Thượng đế dường
như b ng lòng với thế giới to{n thể không ho{n hảo của gười. hư tôi thường nói, thượng
đế l{ một người d h{i lòng. H~y nhìn xem gười theo dõi ch ng ta một c|ch thích th thế
n{o, khi ch ng ta tận dụng khả năng của mình trong một n lực để bền bỉ vượt qua những trở
ngại bên trong v{ xung quanh ch ng ta
. hông có chuyện rời bỏ cuộc sống l{ một trường học. Trường học n{y không có điểm
đậu, m{ đòi hỏi một điểm ho{n hảo từ m i học sinh trên mọi l nh vực. Bạn không bao giờ có
thể ra khỏi trường học n{y v{ trường học n{y không có giới hạn thời gian cho việc tốt nghiệp.
Bạn sẽ không tốt nghiệp trừ khi bạn l{m được đ ng . ếu bạn l{ một người theo đạo ơĐốc, trường học của bạn có thể kết th c khi bạn tr t hơi thở cuối c ng. ếu bạn l{ người theo
đạo Hindu hay đạo phật, bạn sẽ không bao giờ tốt nghiệp trừ khi bạn gi|c ngộ phật tính của
bạn v{ điều n{y có thể mất h{ng triệu kiếp. Thượng đế không d}n chủ. gười đòi hỏi con c|i
của người điều tốt nhất họ có thể. gười đòi hỏi họ phải giống như gười v{ c|i gi| cho việc
thi trượt l{ sự vui vẻ v{ hạnh ph c của bạn. Tuy nhiên, mi n l{ bạn đang chiến đấu trong trận
chiến một c|ch ngoan cường v{ dũng cảm, ph p m{u nhiệm, b{n tay vô hình của Thượng đế,
luôn ở đó để cứu vớt. Đ}y không chỉ l{ lời nói hoa mỹ, m{ l{ một kinh nghiệm phổ biến m{
nhiều người đ~ nhận thấy l{ có thật
. Tất cả những điều tốt đẹp đến với những ai phấn đấu với sự nhẫn nại ý thức của ch ng
ta về giới hạn bản th}n không hình th{nh chỉ trong một đêm. Do đó, ch ng ta cần có tính
nhẫn nại để điều chỉnh lại lộ trình của ch ng ta. ột th{nh ngữ hay của Trung uốc thời xa
xưa minh họa quan niệm n{y
ước chảy đ| mòn . hi ch ng ta l{ những đứa trẻ sơ sinh,
giống như những con ong, ch ng ta hòa hợp với bản năng tự nhiên của mình - ch ng ta chỉ
nghe thấy giọng nói thuần khiết của Đấng thiêng liêng. hi ch ng ta học c|ch thức của người
trưởng th{nh, ch ng ta nhận được ự chỉ dẫn của họ v{ l{m tắt tiếng nói của thượng đế.
Bất cứ khi n{o ch ng ta s n s{ng lắng nghe những lời phê bình của người kh|c, sẽ không bao
giờ thiếu người tình nguyện
ếu bạn có sự quyết t}m v{ n lực bản th}n, không ai có thể ngăn bạn hiện thực hóa số
phận thật sự của mình. Điều bí n của một c}y ăn quả cao chót vót n m lặng lẽ trong một hạt
giống b xíu
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ột số người không nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm kiếm v{ kh|m ph| vai
trò thật sự v{ thích hợp của họ trong cuộc sống. ột người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen biết
được tầm quan trọng của th|ch thức n{y. Điều quan trọng chính l{ kh|m ph| điều gì l{ đ ng
đối với bạn v{ theo hướng n{y, có thể đưa những kế hoạch của bạn th{nh h{nh động, bạn
phải theo suốt những kế hoạch của mình v{ chấp nhận, chịu đựng bất cứ kết quả n{o xảy ra.
Hơn nữa, phải biết được khi n{o cần có sự điều chỉnh thích hợp v{ có lòng dũng cảm để l{m
điều đó khi m i nấc của cuộc đời mở ra v{ tiết lộ bản th}n nó
N i đau khổ của Nita

ita l{ một phụ nữ độc th}n bốn mươi lăm tuổi l{m việc trong ng{nh bảo hiểm. ần đ}y,
cô kể với tôi về một trải nghiệm kh|m ph| bản th}n. ô đ~ được sinh ra trong một gia đình
hật - ỹ thế hệ đầu. ha của cô, với quan điểm hật Bản truyền thống về cuộc sống, đ~ coi
trọng hai người con trai hơn con g|i của ông. ết quả của việc n{y l{, cô đ~ nung nấu một
kh|t vọng mạnh mẽ không tự nhiên l{ l{m vui lòng cha. Do đó, một c|ch vô thức, cô đ~ quyết
định gi{nh sự t|n thưởng của cha b ng c|ch l{m công việc rất được coi trọng m{ theo truyền
thống chỉ được đảm nhiệm bởi những người đ{n ông hật Bản
ô v{o trường uật. ô không có sự yêu thích đối với ng{nh uật kh|t vọng thật sự của
cô l{ trở th{nh một người nội trợ v{ được chồng chu cấp trong khi cô lo cắm hoa v{ trang trí
đồ gốm nhưng cô tin r ng việc trở th{nh một luật sư l{ một điều gì đó sẽ l{m cha cô rất h{i
lòng. ô ho{n th{nh ba năm học trường luật. ô miêu tả những năm đó giống l{ địa ngục điều khó khăn nhất m{ cô đ~ l{m. au đó, mất hơn một năm rư i nữa v{ ba lần cố gắng, cô
mới vượt qua kì s|t hạch cuối c ng. ô nói Tất cả điều n{y gần như giết chết tôi
au tất cả những điều n{y, cô nhận ra r ng cô ho{n to{n không thể chịu đựng được
ng{nh uật. hi cô được phỏng vấn cho công việc về ph|p luật đầu tiên của mình, h~ng uật
đưa cô một bản trắc nghiệm c| nh}n để gi p cô x|c định l nh vực m{ cô ph hợp nhất. ết
quả cho thấy, đối với cô, trở th{nh một luật sư l{ lựa chọn tồi tệ nhất m{ cô có thể l{m. ì thế,
cô chọn một công việc d{nh cho nam giới hật Bản kh|c có thể chấp nhận được , lần n{y l{
ng{nh bảo hiểm. Điều n{y cũng phục vụ mục đích l{m h{i lòng cha cô, không phải bản th}n
cô. ô nói Tôi mất hai mươi năm cuộc đời mình để cố gắng l{m vừa lòng cha tôi . hi cô
cuối c ng đ~ thốt ra những lời n{y, cô đ~ khóc không thể kìm n n được. ô vô c ng hối tiếc
r ng mình chưa bao giờ sống với một người đ{n ông, chưa bao giờ kết hôn, v{ bởi vậy chưa
bao giờ có cơ hội l{ một người nội trợ
Đi trên một lư i dao
ặt kh|c, những người có khuynh hướng t}m linh cảm thấy r ng họ không có hứng th
trong việc tham gia v{o những công việc của thế giới hiện tại. Họ cảm thấy ch của họ l{ ở
trong c|c miếu thờ linh thiêng v{ r ng việc kiếm sống l{ thấp k m đối với họ. Đối với một c|
nh}n có khuynh hướng t}m linh thật sự, con đường của đời sống t}m linh giống như việc đi
trên một lư i dao đó l{ việc bền bỉ theo đuổi sự ho{n hảo của một người. Tuy nhiên, đối với
những người kh|c, việc theo đuổi t}m linh chỉ l{ một ý niệm mơ hồ nó thật sự l{ một c|i cớ,
một lí do để thể hiện tính trì trệ v{ sự trốn tr|nh những thử th|ch của cuộc sống. hông thể
đạt được sự ho{n hảo t}m linh thật sự nếu bạn n tr|nh việc kh|m ph| ra con đường m{ bạn
có thể đóng góp cho x~ hội với tư c|ch một c| nh}n
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o{i người nổi tiếng l{ qu| ngu dốt để đọc những dấu hiệu
{ đôi l c h a gửi cho họ.
h ng ta cần có những c|i trống đ|nh s|t bên tai mình,
Trước khi ch ng ta thức tỉnh từ trạng th|i hôn mê v{ nghe lời cảnh b|o...
MAHATMA GANDHI

hững c| nh}n thường đến kham khảo ý kiến của tôi về việc th}m nhập v{o đấu trường
kinh doanh ch}u Á. ột v{i người trong số họ ở v{o tuổi bốn mươi, có con đường sự nghiệp
vững v{ng. Họ đ~ bắt đầu sự nghiệp của mình khoảng hai mươi năm trước đ}y, được chỉ dẫn
bởi lời khuyên của những bậc tiền bối, về những gì l c đó được xem l{ một nghề nghiệp có thể
chấp nhận được v{ một nghề sẽ mang lại địa vị x~ hội v{ bảo đảm t{i chính. Tất cả những
năm th|ng đó, họ chưa bao giờ cho ph p bản th}n kh|m ph| định mệnh thật sự của mình.
Đến tham vấn tôi, những người n{y thường chỉ tìm kiếm một c|ch tho|t khỏi những công
việc hiện tại của họ. Ho{n cảnh của họ thấy giống nh{ t hơn l{ một sự nghiệp hứa hẹn v{ họ
ngh r ng một sự thay đổi quyết liệt, ch ng hạn như việc chuyển sang môi trường kinh doanh
h}u Á, có thể l{ c}u trả lời
Tất cả những người ng{y có một điểm chung họ không cảm thấy công việc họ đang l{m
l{ có ý ngh a. ột số người nói
ếu thượng đế nói với tôi, chỉ cho tôi biết gười thật sự
muốn tôi l{m điều gì, tôi sẽ vui sướng l{m điều đó, bất kể công việc đó vô ngh a v{ tầm
thường như thế n{o
Thực tế, Thượng đế đ~ lên tiếng rất nhiều lần, nhưng họ không lắng nghe. Đôi khi người
ta cảm thấy, bất kể việc gì họ l{m, đó không thể l{ điều m{ h a định s n cho họ. Họ đ l i
cho công việc. Điều còn thiếu ở đ}y không phải l{ có điều gì sai với công việc họ đang l{m, m{
chính l{ việc hiểu được công việc họ đang l{m hiện giờ trong bức tranh to{n cảnh của định
mệnh của họ
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Dharma của một người l{m thuê thật giản dị - to{n t}m to{n ý ủng hộ người chủ. gười
chủ của bạn có thể không ho{n hảo t{i giỏi, hay xứng đ|ng với sự phục vụ của bạn, nhưng
b ng h{nh động l{m việc trong công ty cụ thể của bạn, bạn đ~ kí kết một hợp đồng không
giấy tờ về sự ủng hộ
Tôi l{ người thật sự tin r ng, nếu bạn không thích công ty bạn l{m, h~y thôi việc. hưng
nếu bạn chọn ở lại v{ l nh lương từ công ty đó, theo đạo lý, bạn không có quyền ph| hoại tinh
thần của công ty qua những lần biểu lộ thường xuyên sự bất m~n. Bạn có bổn phận phải trình
b{y bất kì đề xuất có tính x}y dựng n{o bạn ngh ra. ếu nó không được chấp nhận v{ bạn
cảm thấy mình không thể phục vụ công ty nếu không có những thay đổi nhất định được thực
hiện, thì bạn có sự lựa chọn để thực hiện h{nh vi can đảm l{ từ bỏ công việc. ếu bạn muốn ở
lại, thì h~y ủng hộ công ty v{ chủ công ty. ự chọn lựa luôn luôn l{ của bạn
Tôi đ~ thấy th}n chủ của tôi sa thải một k sư của ông ta, Hank. Hank đứng đầu trong l nh
vực của anh về khả năng chuyên môn v{ năng lực. Tuy nhiên, anh ta liên tục ph{n n{n về văn
phòng v{ người chủ. Thậm chí anh ta còn đi qu| xa đến mức có những lời chỉ trích x c phạm
người chủ trước mặt những kh|ch h{ng. | nh}n tôi đ~ chứng kiến sự việc sau đ}y
Tôi đến dự một bữa tiệc mừng năm mới. hủ nh}n của buổi tiệc l{ chủ tịch công ty kh|ch
h{ng của tôi. Hank tham dự buổi tiệc với tư c|ch người đại diện cho kh|ch h{ng của tôi, ông
chủ của anh ta. gay sau khi buổi tiệc bắt đầu, Hank tức giận công kích ông chủ mình với sự
hăng h|i. Điều n{y tiếp di n trong ba tiếng đồng hồ. ọi người tại buổi tiệc thấy bối rối bởi
c|ch cư xử của anh ta, ngoại trừ Hank. {ng nói, anh ta c{ng cao hứng. au ba tiếng nghe
những lời công kích n{y, b{ chủ nh{ của ch ng tôi thấy rất lo ngại về việc chồng mình có thể
g}y nguy hiểm cho địa vị nghề nghiệp của ông bởi việc hợp t|c l{m ăn với một công ty đ|ng
ngờ như thế

|ch cư xử của Hank có nguyên nh}n từ sự thiếu h{i hòa nội t}m của anh ta. Do sự bứt
rứt thường xuyên từ th}m t}m của anh ta, đến lượt anh ta lăng mạ những người kh|c. gười
tìm kiếm l i của người kh|c thì trước tiên luôn tìm kiếm l i ở chính mình một c|ch vô thức
T}m trí của Hank bị mất kiểm so|t - giống như một con chó vô kỉ luật k o sợi xích. Thay vì
đi theo người chủ, nó lại lôi người chủ theo mọi hướng, nhưng nó không có ý thức nó đang đi
đ}u. uối c ng, nó khiến chủ nó trở th{nh một nạn nh}n. Hank đ~ bị sai thải bởi người chủ
trước bởi c|ch cư xử tương tự
|ch cư xử của Hank có thể qu| khích, nhưng anh ta không hề l{ một trường hợp đặc
biệt. Tôi biết rất nhiều công ty trong đó trò tiêu khiển ưa thích của nh}n viên l{ tụ tập lại với
nhau v{ chỉ trích ban gi|m đốc công ty. Trong một tình huống như vậy, những nh}n viên biến
chính họ, cũng như công ty, th{nh nạn nh}n
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ột người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen hiểu r ng Dharma của th{nh công bao gồm sự
ủng hộ. Điều thiết yếu, nếu bạn muốn th{nh công trong cuộc sống, chính l{ tìm được ai đó s n
lòng ủng hộ bạn vô điều kiện để ho{n th{nh những giấc mơ của bạn hoặc nếu không thì nhận
ra r ng chính bạn v{ t}m trí bạn phải tạo th{nh lực lượng cổ vũ cho bạn. hông có sự ủng hộ
trong thế giới cạnh tranh khắc nghiệt của sự sống còn, nhiệm vụ gi{nh những th{nh công phi
thường sẽ khó khăn qu| mức. Điều n{y cũng đ ng trong kinh doanh. hông có sự ủng hộ của
những nh}n viên, c|c doanh nghiệp sẽ khó m{ cạnh tranh nổi trong thị trường khốc liệt ng{y
nay
T M T T NH NG ĐI M CH NH
☻T y theo cuộc đời của bạn, những bổn phận của bạn đ~ được định s n h~y tu}n theo
ch ng v{ những mong ước của bạn sẽ tự động được ho{n th{nh
☻ hiều ông thầy thiết giảng r ng bạn phải l{m điều m{ bạn yêu thích, như thế bạn mới
l{m giỏi được công việc của mình. Đó chỉ l{ một phần của c}u chuyện. Hầu hết mọi người
không biết một c|ch rõ r{ng việc m{ mình muốn l{m v{ việc m{ mình l{m tốt được. hững
người ấy cần phải trải qua một giai đoạn kh|m ph|
☻ hỉ cần nhận thức r ng có một dự định thiêng liêng cho cuộc đời của bạn đang chờ đợi
để h mở trong lộ trình của cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu hòa nhịp một c|ch chủ động với m i sự
việc xảy ra trong đời sống c| nh}n v{ nghề nghiệp của mình. H~y đón nhận m i sự việc b ng
con mắt của người th|m tử v{ cố gắng v n m{n bí mật số phận của bạn. Đó l{ Dharma đầu
tiên v{ tối quan trọng để kh|m ph| định mệnh v{ đường đời của bạn
☻ hông thể đạt được sự ho{n hảo t}m linh thật sự nếu bạn n tr|nh việc kh|m ph| ra
con đường m{ bạn có thể đóng góp cho x~ hội với tư c|ch một c| nh}n
☻ gười định không b ng trời định. hi mọi thứ xảy ra không như mong đợi, đó có thể l{
một chuyện không may m{ lại hóa may. H~y hiểu được sự th}m th y trong Dharma của sự
chấp nhận v{ sự đầu h{ng
☻ ó thể l{ n lực bản th}n, kết hợp chặt chẽ với ý chí, kh|t vọng v{ khả năng của con
người, l{ một phần của số phận tiền định, v{ số phận tiền định n{y không thể tự th}n nó bộc
lộ ra. ì vậy, số phận tiền định v{ n lực bản th}n trở th{nh hai b|nh xe của một chiếc xe
☻Th{nh thật với cuộc đời của bạn, th{nh thật với những kh|t vọng của bạn

☻ ột số người nói
ếu chính Thượng đế nói với tôi, chỉ cho tôi biết gười thật sự muốn
tôi l{m điều gì, tôi sẽ vui sướng l{m điều đó, bất kể công việc đó vô ngh a v{ tầm thường như
thế n{o . Thực tế, Thượng đế đ~ lên tiếng rất nhiều lần, nhưng họ không lắng nghe
☻Đôi khi người ta cảm thấy, bất kể việc gì họ l{m, đó không thể l{ điều h a định s n cho
họ. Họ đổ l i cho công việc. Điều còn thiếu ở đ}y không phải l{ có điều gì sai với công việc họ
đang l{m, m{ chính l{ việc hiểu được công việc họ đang l{m hiện giờ trong bức tranh to{n
cảnh của định mệnh của họ
☻Dharma của một người l{m thuê l{ to{n t}m to{n ý ủng hộ người chủ. ếu bạn không
thích công ty bạn l{m, h~y thôi việc. Bạn không có quyền ph| hoại tinh thần của công ty qua
những lần biểu lộ thường xuyên sự bất m~n
☻Đối với một c| nh}n có khuynh hướng t}m linh thật sự, con đường của đời sống t}m
linh giống như việc đi trên một lư i dao đó l{ việc bền bỉ theo đuổi sự ho{n hảo của một
người. Tuy nhiên, đối với những người kh|c, việc theo đuổi t}m linh chỉ l{ một ý niệm mơ hồ
nó thực sự l{ một c|i cớ, một lí do để thể hiện tính trì trệ v{ sự trốn tr|nh những thử th|ch
của cuộc sống

Tất cả mọi n lực đều thiêng liêng đối với Người,
Giữa những người dốt nát, ngu dại, tiêu cực nhất,
Và những người chắc chắn, tự tin, t ch cực nhất,
Có một khoảng cách nhỏ đến mức đấng sáng tạo
Của ch ng ta ngắm nhìn nó với một nụ cười
ELIZABETH WATERHOUSE
Chương 05
Chiến thắng nhờ lối tư duy tiêu cực

hững người M t ày, Tâm Đen không chấp nhận những quy tắc th{nh công thông
thường. Họ không cần người kh|c công nhận sự đ ng đắn của họ. Họ tìm tòi những ý tưởng
chưa được biết đến b ng c|ch quan s|t sự vận động tự nhiên của thế giới
Trong chương n{y, bạn có thể thấy nhiều điểm m}u thuẫn với những chương kh|c. M t
ày, Tâm Đen tiết lộ những sự chuyển vận của vũ trụ theo đ ng bản chất của nó m{ không
tìm kiếm sự nhất qu|n, vì sự m}u thuẫn l{ một yếu tố quan trọng của thế giới thực tại
N C TH TH NH C NG V I CH NH CON NG
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Trong những thập k trước, ch ng ta bị nhồi nh t ý tưởng ch ng ta cần thay đổi những
th|i độ tiêu cực th{nh những th|i độ tích cực trước khi ch ng ta có thể th{nh công. ếu như
bạn chỉ học được một điều duy nhất từ cuốn s|ch n{y thì điều bạn nên chọn l{ bạn có thể
th{nh công với chính con người của bạn
ần đầu tiên, những con người thấy khó chịu bởi quan điểm tư duy tích cực giả tạo có một
phương ph|p m{ họ có thể tin tưởng v{ l{m theo
Một bản án tử hình luôn chờ đợi ở ph a trước
ếu bạn không cho r ng mình l{ một người tích cực nhất trên đời thì cũng đừng lo lắng.
Điều bí mật ở đ}y l{ hầu hết những con người sống động đ~ nói dối về chuyện họ tích cực ra
sao. gay cả những thầy gi|o, những di n giả hay những t|c giả tích cực nhất cũng có những
khoảnh khắc đau đớn riêng. hông có ai trên đời l{ ho{n to{n tích cực hay tiêu cực. Tuy
nhiên, những người m{ sự sống động của họ l{ nhờ v{o việc tuyên truyền quan điểm về lối tư
duy tích cực đ~ thuyết phục được phần còn lại của thế giới r ng nếu bạn không tuyệt đối có
th|i độ tích cực về cuộc sống trong mọi thời điểm v{ mọi ho{n cảnh, thì bạn l{ một kẻ k m
cỏi. ức p của việc hông giống với tất cả những người kh|c , những người lạc quan v{ vui
vẻ l{ thế, còn tệ hại hơn việc thật sự trải qua những điều tiêu cực. Tất cả ch ng ta ngh r ng,
dường như ở mình có điều gì đó rất tệ, khiến mình không thể có được th|i độ tích cực. Tất cả
những điều n{y dẫn đến một kết luận cuối c ng rất logic
ình ch ng ra gì v{ l{ một kẻ thất
bại b m sinh
Thực sự l{, m i ch ng ta từ giờ khắc sinh ra đ~ được định s n một bản |n tử hình - chỉ có
ng{y thi h{nh l{ chưa biết. Tuy nhiên, ý ngh về c|i chết luôn hiện diện ở s}u trong tiềm thức
của ch ng ta. Trong khoảng thời gian giữa l c ra đời v{ l c chết, ch ng ta l{m điều tốt nhất
m{ ch ng ta biết. ếu bạn v{ tôi đ~ l{m hết khả năng của mình, ch ng ta đ~ l{m được nhiều
hơn l{ trả xong món nợ đối với Tạo hóa từ gi}y ph t ch{o đời
Thành công không có quy luật
Th{nh công có thể đến dưới mọi hình thức v{ theo mọi c|ch. ô số những cuốn s|ch đ~
được xuất bản về đề t{i n{y. Tất cả những thông tin n{y có thể góp phần tạo n lực muốn
th{nh công của ch ng ta, nhưng sự thật vẫn l{ - th{nh công không có quy luật. Th{nh công
đến với những người tiêu cực nhất cũng như l{ những người tích cực nhất. Th{nh công đến
với những người cố gắng chăm chỉ nhất v{ cả những người không có n lực n{o nhìn thấy
được. Điều m{ những người cổ s y cho thuyết tư duy tích cực không nhận ra được l{ th{nh
công không ph}n biệt nó có thể đến với những người giữ th|i độ tích cực hay tiêu cực
Tôi không phải đang cố hạ thấp gi| trị của lối tư duy tích cực. Tuy nhiên, nếu bạn không
phải l{ người tích cực một c|ch tự nhiên, cho d bạn có cố đến mấy, thì ch ng ta xem x t lại
sự tiêu cực v{ tìm ra b ng chứng l{ bạn có thể th{nh công ngay cả khi bạn l{ người có bản
chất tiêu cực. í dụ, ark Twain bị cho l{ người bi quan v{ hay ho{i nghi một c|ch chua ch|t,
truyện của ông hay viết về lo{i người đ|ng nguyền rủa , thế nhưng những ph m chất độc
đ|o n{y đ~ khiến ark Twain đ ng l{ ark Twain. Tư duy tiêu cực của ông góp phần tạo nên
t{i năng văn chương của ông
h ng ta xem x t một số nh}n vật nổi tiếng quen thuộc. ấy ví dụ, lizabeth Tay or luôn
được nhắc đến trên b|o chí. Hầu hết những tin tức ấy l{ về bản tính tiêu cực của b{ qu| c}n,

uống rượu, d ng ma t y, kết hôn rồi ly dị. Hơn thế nữa, một người chồng cũ của b{ gọi b{ l{
nh{ vô địch về việc tự tạo ra bệnh tật cho mình. Bất chấp tất cả những tính c|ch n{y, b{ vẫn
có một cuộc sống th{nh công vượt bậc
pencer Tracy, theo như atharine Hepburn kể lại, l{ một người cực k ủ rũ v{ bị |m ảnh
bởi tội l i. ng ngh thế giới n{y sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ông. Bất chấp th|i độ khinh
thường bản th}n của ông, ông vẫn l{ một di n viên điện ảnh v đại
Humphrey Bogart l{ một trong những ngôi sao điện ảnh v đại nhất từ trước đến nay. on
người của ông không được xem l{ vui vẻ v{ d chịu . ng không bao giờ giống như onaln
eagan. Humphrey Bogart th{nh công vì con người độc đ|o của ông. gười ta yêu ông vì
chính con người của ông
arilyn onroe v{ rnest Hemingway được coi l{ những trường hợp điển hình về chứng
trầm cảm thất thường cao độ, không tự chủ, mẫn cảm. ả hai kết th c cuộc đời b ng c|ch tự
s|t tuy nhiên, những tính c|ch tiêu cực của họ đ~ l{ những yếu tố quan trọng trong th{nh
công của họ khi còn sống. hững tính c|ch tiêu cực n{y tạo nên con người của họ v{ không
ngăn cản họ đạt được th{nh công trong nghề nghiệp vượt qua những ước mơ của họ
Tôi không phải l{ người ủng hộ việc bắt chước c|c nh}n vật đ~ tự s|t đó, nhưng tôi sử
dụng những ví dụ n{y để nhấn mạnh một điểm. hững tính c|ch tiêu cực của bạn không ngăn
cản bạn th{nh công trong những mục đích đời thường của bạn. h ng l{ một phần của bạn.
H~y học c|ch quý trọng ch ng, chấp nhận ch ng v{ sử dụng ch ng
ột người bạn của tôi, một ngôi sao truyền hình th{nh công, đang ở đỉnh cao nghề nghiệp
khi tôi gặp ông lần đầu v{o cuối thập niên
. how di n của ông luôn được xếp hạng nhất
trong bảy năm hoạt động. Hai năm trước đ}y có một chương trình được dựng cho ông v{ nó
đ~ cực k th{nh công. h}n vật m{ ông đóng rất giống với ông, một g~ hơi bi quan, tiêu cực
nhưng đ|ng yêu. Trong khi nhận th lao tới s|u chữ số cho m i tập, ông vẫn lo lắng rất nhiều
về việc liệu ông trả nổi tiền mua nh{ trả góp không. Thật sự l{, ông cứ lo lắng bất chấp hết
th{nh công n{y đến th{nh công kh|c trên truyền hình
Nếu bạn có phân gà thì hãy bán phân bón
ếu bạn có ph}n g{ thì bạn sẽ kiếm tiền được nhờ b|n ph}n bón. gay cả ph}n g{ cũng có
gi| trị của nó. hư người T}y Tạng quan niệm
ếu bạn n m trên mặt đất, bạn phải d ng
mặt đất để n}ng bạn lên . ếu bạn l{ người tiêu cực, h~y d ng những tính c|ch tiêu cực đó để
th{nh công
hris l{ một người t{i năng. Tuy nhiên, rắc rối chính trong việc thăng tiến của anh l{ anh
thông minh qu| mức. ì anh l{ người học rất nhanh với óc tìm tòi, anh đ~ học đủ mọi thứ m{
anh muốn biết trong bốn mươi năm cuộc đời mình. Trong những năm đại học, anh đ~ qu| yêu
cầu t|m mươi tín chỉ, nhưng lại không nhận được b ng. nh theo đuổi kiến thức chứ không
quan t}m đến b ng cấp. au n{y, anh nhận thấy điều n{y ảnh hưởng tai nạn đến chuyện tìm
việc của anh
hris có khả năng lớn lao trong việc tiếp thu kiến thức, nhưng điều n{y vừa l{ ưu điểm lớn
nhất vừa l{ bất hạnh lớn nhất của anh. |i gì anh cũng biết một ch t. ói ngắn gọn, hris
được mọi người coi l{ người gì cũng biết m{ ch ng biết gì cho đến nơi đến chốn
ó lần hris nói với tôi r ng anh đ~ ch|n vì ch ng đi đến đ}u trong công việc. nh biết qu|
nhiều, nhưng anh không thể viết tất cả những gì anh biết v{ đ~ l{m v{o lý lịch của mình. {m

như thế sẽ khiến anh có vẻ kì dị. hững gì anh viết trong lý lịch của mình rất khiêm tốn so với
kinh nghiệm của những người kh|c đ~ sống một c|ch tập trung hơn
hris bắt đầu thấy căm gh t cuộc đời anh v{ khả năng học hỏi nhanh của anh, nhưng tôi
khích lệ anh tận dụng khả năng học hỏi thiên ph để thăng tiến. ột sự điều chỉnh nhỏ duy
nhất cần thiết l{ thêm ch t thực dụng v{ tính mục đích v{o cuộc sống của anh. hris đ~ ghi
danh học chương trình B tại một trường đại học chấp nhận anh v{ tính ưu tiên cho những
kinh nghiệm l{m việc của anh. hris không ch t khó khăn ho{n tất chương trình học trong
thời gian rảnh ngo{i giờ l{m. au khi anh học xong, công ty của anh đ~ đề bạt anh lên vị trí
m{ anh h ng mong ước
H Y Đ Y N NH NG T NH CÁCH TI U C C
Tất cả ch ng ta được lên chương trình để tin r ng những th|i độ v{ khuynh hướng nhất
định được xem l{ tích cực, còn những thứ kh|c l{ tiêu cực. h ng ta thông thường chấp nhận
một người th{nh công l{ một người tích cực v{ nếu bạn không phải l{ người tích cực thì bạn
đương nhiên sẽ thất bại, trừ khi bạn thay đổi. ì thế, ch ng ta mất bao nhiêu sức lực trong cố
gắng thay đổi, thay vì tập trung v{o việc gi{nh lấy th{nh công
ếu bạn cho mình l{ người tiêu cực v{ giọng nói bên trong cứ thì thầm r ng bạn hông
thể l{m được , đừng cố ngh ngược lại. Đầu h{ng tiếng nói ấy b ng c|ch phớt lờ nó. Đừng tập
trung sức lực để cố gắng thay đổi ý kiến của bạn về chính mình. B ng c|ch phớt lờ tiếng nói
ấy, bạn có thể tho|t khỏi c|i bẫy nói r ng phải thay đổi trước khi th{nh công
Bạn có thể l{ một người tiêu cực như bạn muốn, luôn miệng c{u nh{u v{ nguyền rủa
trong khi l{m những gì cần phải l{m trong tiến trình gi{nh lấy th{nh công. Bette idler, một
nghệ s h{i, ngôi sao điện ảnh v{ ca s nổi tiếng, đ~ nói trong một cuộc phỏng vấn r ng chồng
của cô ngh cô l{ người bi quan nhất m{ ông từng biết. { cô cười ph| lên. õ r{ng l{ vẻ bi
quan của cô không l{m cô bận t}m. ô có thể nói về nó trước công ch ng v{ cười thoải m|i
Sức mạnh của lòng căm gh t cuộc sống
ếu bạn ngh cuộc đời bạn l{ một g|nh nặng v{ bạn căm gh t nó, tôi sẽ không cố thuyết
phục bạn từ bỏ ý ngh ấy. Tuy nhiên, tôi ngh bạn có thể có lợi hơn nhiều nếu thay đổi đối
tượng bạn căm gh t. Thay vì hận đời, h~y hận ông trời
hông có lầm lẫn gì ở đ}y cả - bạn đang đọc chính x|c điều tôi định nói. H~y căm gh t
thượng đế. Thật mỉa mai, rất nhiều người kính yêu Thượng đế nhưng lại gh t tất cả những
người kh|c. gười m{ gh t bỏ đồng loại v{ chỉ yêu Thượng đế không phải l{ người yêu
Thượng đế
ếu trong bạn đầy lòng căm gh t thì điều tốt nhất bạn có thể l{m l{ chuyển từ căm gh t
con người sang căm gh t Thượng đế, bởi vì bản chất của Thượng đế l{ yêu thương. Th|i độ
của người ta đối với g{i không có t|c động gì. hông như con người, ng{i không quan t}m
đến việc bạn có yêu g{i hay không. g{i giống như ngọn lửa, nó sẽ sưởi ấm bạn. ảm x c
yêu v{ gh t có c ng một điểm xuất ph|t. h t l{ mặt kia của yêu, chỉ nhờ có yêu mới có gh t.
Trong kinh th|nh, Thiên
viết ì ngươi đ~ được ấm |p v{ không bị nóng hay lạnh, ta sẽ
thảy ngươi khỏi miệng ta . c duy nhất m{ Thượng đế không đo|i ho{i đến bạn v{ lặng lẽ
chờ đợi bạn l{ khi bạn ho{n to{n quên mất g{i

hừng n{o bạn tập trung sự ch ý của bạn đến Thượng đế, g{i sẽ gột sạch cho bạn, n}ng
đ bạn v{ vực dậy bạn. hi đó bạn có thể thấy sự căm gh t của bạn đ~ trở th{nh tình yêu
thiêng liêng
Những ý ngh tiêu cực của bạn không thực sự
Có nhiều quyền năng như bạn tưởng tượng
h ng ta ai cũng từng có l c n{o đó được nghe nói r ng những ý ngh của ch ng ta có sức
mạnh vô c ng lớn. uan niệm n{y đ~ l{m trầm trọng thêm n i sợ của ch ng ta đối với những
ý ngh tiêu cực không thể kiểm so|t được của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những ý ngh
tiêu cực của ch ng ta trở th{nh hiện thực Tuy nhiên, ý ngh không ph|t huy sức mạnh d
d{ng như thế. Bạn không có quyền năng để khiến m i ý ngh của bạn th{nh hiện thực. hưa
đ}u. Điều tôi muốn nói l{ những ý ngh a tiêu cực của bạn không thực sự có quyền năng như
bạn tưởng tượng
i lần một chuyến bay chở kh|ch cất c|nh với h{ng trăm h{nh kh|ch trên boong, phần
lớn họ có ý ngh a lo sợ m|y bay bị rớt. ếu quyền năng của những ý ngh a tiêu cực lớn như
bạn tưởng tượng thì với sự cộng hưởng của bao nhiêu ý ngh a tiêu cực đó, sẽ ch ng có
chuyến bay n{o được an to{n. Đừng sợ những suy ngh tiêu cực của bạn. H~y to{n t}m to{n ý
v{o công việc của bạn với sự bền bỉ v{ lòng quyết t}m, bạn sẽ đến gần th{nh công hơn l{ cứ
cố thay đổi bản th}n mình trước đ~
Những tiêu chuẩn để phán t thái độ tiêu cực
hông phải là những chân lý bất biến
hững tiêu chu n để ph|n x t th|i độ tiêu cực được |p đặt một c|ch nh}n tạo bởi con
người chứ không phải l{ những ch}n lý bất biến. hững tiêu chu n n{y thường thay đổi theo
thời đại v{ giữa c|c nền văn hóa. Điều được coi l{ tích cực ở một thời điểm hoặc một nơi n{y
có thể bị coi l{ tiêu cực ở thời điểm kh|c hoặc nơi kh|c. í dụ, phong c|ch th ng thắn, hối
th c, khoa trương, xông x|o được coi l{ một thuộc tính rất quan trọng thế giới kinh doanh ở
ỹ. Tuy nhiên, khi |p dụng ở những v ng nhất định ở ch}u Á, nó lại bị cho l{ có tính g}y hấn
ó thể nhìn th ng v{o mắt đối phương được coi l{ một thuộc tính tích cực ở ỹ. Tuy
nhiên, ở một số v ng thuộc h}u Á, nó bị cho l{ có th|i độ x c phạm
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hững ý ngh tiêu cực không nhất thiết l{ những hạn chế. Tôi lại d ng đến từ sự tiêu
cực . ó nghe có vẻ tiêu cực qu| Thường thường, những người bị gọi l{ tiêu cực l{ những
người thực tế nhất. ặt kh|c, qu| lạc quan đôi khi có thể l{ một hạn chế trong thế giới ta
sống. ột tổng gi|m đốc điều h{nh không thể được ph p lạc quan qu| mức, vì nó sẽ dẫn ông
ta đến thất bại - cũng như một vị tướng qu| lạc quan đến mức bất c n đ|nh gi| thấp qu}n
địch v{ đưa qu}n mình v{o ch chết. ết quả có thể rất đau thương
Tương tự, người huấn luyện v{ tiền vệ đội bóng không thể mang sự lạc quan sôi nổi như
cô đội trưởng đội cổ vũ. ếu họ không tính to|n đ ng thực tế sức mạnh của đội bạn, suy ngh
lạc quan của họ sẽ không đủ để đảm bảo chiến thắng

ột người thực tế thường có khuynh hướng tiên liệu những vấn đề tiềm t{ng v{ dự đo|n
trước c|c khó khăn một c|ch thực tế. h{ kinh doanh dầu lửa ở Texas T.Boone ickens, r
giải thích r ng khuyết điểm hầu hết c|c nh{ địa chất l{ họ qu| lạc quan. { một nh{ kinh
doanh dầu lửa độc lập không có sự h trợ của những tập đo{n khổng lồ, ông cần phải thực tế
hơn khi quyết định khoan
hi tôi còn trẻ, tôi hết sức lạc quan. Tôi không chấp nhận bất k ý ngh a n{o về một kết
quả tồi tệ có thể xảy ra. ếu có ai đó nhắc tôi nên c}n nhắc tình huống xấu nhất với những
tình huống tốt nhất, tôi cảm thấy bị x c phạm. ự thật l{, tôi sợ phải xem x t thực tế. Thay
v{o đó, tôi đ~ sống trong thế giới giả tưởng
ó một th|i độ tích cực thật th vị vì nó cho ph p bạn nhìn mọi thứ đều như trong tầm với
của bạn. hả năng bị số phận hắt hủi v{ gặp xui xẻo l{ tất cả những gì những người suy ngh
tiêu cực đó ngh đến
iờ đ}y, tôi nhận ra r ng suy ngh một c|ch thực tế không có ngh a l{ tiêu cực. Đó chính
l{ tích cực. hông phải do suy ngh tiêu cực m{ một viên thuyền trưởng hướng dẫn c|c h{nh
kh|ch c|ch h{nh động trong trường hợp kh n cấp. ng ta không dự định l{m chìm t{u. ng
chỉ thực tế v{ chu n bị s n s{ng
ibert, một phó chủ tịch phụ tr|ch c|c khoản vay vốn kinh doanh ở một ng}n h{ng lớn,
nói với tôi r ng ông thích l{m việc với những người vay vốn có óc thực tế hơn l{ những người
hăng h|i qu| mức. hững người vay vốn có óc thực tế hiểu được những khó khăn tiềm t{ng
v{ chu n bị để vượt qua sóng gió thử th|ch, trong khi một người vay vốn qu| hăng h|i có
khuynh hướng đ|nh gi| không đ ng tầm c|c khía cạnh thực tế của việc khởi sự hoặc mở rộng
kinh doanh
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ếu bạn có thói ghen tị v{ ganh gh t đối với th{nh công của người kh|c, đừng cố dập tắt
những ý ngh tiêu cực n{y thay v{o đó, h~y sử dụng ch ng l{m nhiên liệu cho động cơ cuộc
đời bạn. hi bạn cảm thấy ghen tị v{ ganh gh t với th{nh tựu của người kh|c, bạn phải tìm
kiếm trong chính bản th}n của mình để học c|ch l{m thế n{o để có thể vượt qua họ v{ khiến
họ phải ghen tị với bạn. Đừng l~ng phí công sức v{o việc cố trấn |p lòng ganh gh t
ếu bạn tức giận vì người kh|c đối xử thiếu công b ng với bạn, sự trả th tốt nhất l{ đốt
lên ngọn lửa giận dữ v{ vượt qua họ lên đến đỉnh. ự trả th tốt nhất l{ sống cho tốt, ph|t đạt
v{ th{nh công
ếu bạn tham lam, h~y tham lam hơn nữa. H~y l{m người tham lam nhất m{ bạn biết.
H~y đi xa hơn lòng tham đối với vật chất. H~y đổi lòng tham lam v{ ham muốn tích trữ của
cải vật chất lấy ham muốn tích trữ th{nh công. { h~y trở nên tham lam trong khao kh|t
được biết Thượng đế, đấng s|ng tạo của bạn
ếu bạn lo lắng thì h~y chuyển công sức d{nh cho việc lo lắng sang h{nh động. o lắng
không ngăn được số phận di n ra. Tuy nhiên, sự n lực của bản th}n có thể thay đổi số phận.
o lắng có thể trở th{nh động lực để h{nh động. ho d bạn có điểm hạn chế gì, h~y học c|ch
sử dụng ch ng để cải thiện con người của bạn
Hầu hết những người l{m việc trong l nh vực điện ảnh hay s}n khấu s n s{ng tỏ ra th{nh
thật v{ bộc lộ những huyết điểm c| nh}n của họ hơn l{ giới kinh doanh. ột số c|c nam
nữ di n viên v đại nhất cảm thấy không thoải m|i với con người thực sự của chính họ. hính

tính c|ch n{y khiến họ d d{ng thích nghi với những nh}n vật họ đóng. Trong khi hầu hết mọi
người bị |m ảnh bởi việc tìm kiếm chính mình , những ngôi sao n{y không thích th điều đó.
Thật trớ trêu, chính huyết điểm n{y lại góp phần tạo nên th{nh công trong nghề nghiệp
v{ sự gi{u có cho họ
Bất kể bạn có những tích c|ch tiêu cực gì, h~y chiêm ngư ng ch ng. H~y tìm c|ch để bạn
có thể điều khiển năng lực đó v{ d ng nó l{m b{n đạp cho th{nh công
Lớn mạnh nhờ thái độ tiêu cực của người khác
on đường duy nhất để th{nh công l{ l{m người ta gh t bạn
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ại một mơ ước ngu xu n của anh chứ gì, sao anh không tự soi gương đi... tại sao anh
không chịu nhận ra mình l{ ai
hi những người kh|c nói với bạn r ng bạn không thể l{m chuyện n{y chuyện nọ, r ng
bạn chỉ l{ một kẻ mơ mộng kiêu k , một kẻ suốt đời thất bại, bạn cảm thấy bị tổn thương v{
tức giận. H~y d ng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của bạn đối
với họ để tạo ra sự b ng nổ cảm x c đủ lớn để trợ gi p v{ thực hiện những giấc mơ của bạn.
ột lần nữa, th{nh công l{ sự trả th ngọt ng{o nhất
Hãy cho ph p một ch nho nhỏ để thoái lui
Hầu hết ch ng ta thực hiện tốt những cam kết với người kh|c hơn l{ những cam kết
chính mình
Trong c}u kết của cuốn tiểu thuyết The atcher in the ye của .D. alinger, Holden nói
{m sao anh biết anh sẽ l{m gì cho đến khi anh l{m điều đó }u trả lời l{, anh không biết
ếu bạn l{ một trong những con người ho{n hảo luôn luôn biết rõ dự định của mình v{ có
thể giữ mọi quyết định bạn đưa ra, cứ cố gắng thế nh . ếu bạn thấy mình có khó khăn trong
việc giữ đ ng quy định bạn đặt ra cho bản th}n, như l{ Bắt đầu từ s|ng mai tôi sẽ giảm
c}n hay Tôi sẽ ngưng h t thuốc từ ng{y mai hay Tôi sẽ không bao giờ l{m điều đó nữa ,
bạn không cô đơn đ}u
ột c|ch n{o đó, trong th}m t}m ch ng ta cảm thấy thấp k m cỏi khi ch ng ta không thể
giữ được những quyết t}m của chính mình. Thật trớ trêu, ch ng ta l{ người tạo ra luật lệ, rồi
l{ người vi phạm, rồi lại l{ người ph|n x t v{ thi h{nh. h ng ta l{ nguồn gốc của n i khốn
khổ của chính mình
ì bạn l{ người đặt ra những quy định ấy, bạn có thể bỏ ch ng hay tạo ra những quy định
kh|c v{o hôm sau. Tội l i không n m ở ch vi phạm quy định m{ ở cảm gi|c xấu hổ v{ có l i
khiến bạn tự cho mình l{ hông ra gì
hững người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen chấp nhận v{ hiểu một c|ch trung thực
những điểm yếu k m của chính họ. Họ ch ng thể cảm thấy tội l i hay xấu hổ. Họ sẽ r t lại
những quyết định của chính mình v{ ra những quyết định mới theo ý muốn. au c ng thì, việc
r t lại những quyết định của chính mình v{ ra những c|i mới l{ một phần của trò chơi. Trong
khi ý định l{ cao quý, thể x|c đôi khi lại yếu đuối. Đừng mất tinh thần, h~y cho mình một ch
nho nhỏ để tho|i lui v{ thông cảm với người kh|c khi không giữ lời

Sự chê trách n ng nề và sự phê bình đ ng mức
Tôi đ~ thấy những t|c giả bình thường xuất bản được những cuốn s|ch b|n chạy nhất
trong khi những người viết văn t{i năng, thông minh lại không ra được t|c ph m n{o. adall
l{ một cử nh}n văn chương nh v{ l{m một trợ lý gi|m đốc trong một siêu thị. nh có lòng
đam mê văn chương v{ có t{i năng tương xứng. hi đọc t|c ph m của người kh|c, anh phê
bình tích cực k gay gắt v{ cho r ng t|c ph m của họ không xứng đ|ng với những tờ giấy
ch ng được in trên đó. Tuy nhiên, chính bản th}n anh không viết gì. ếu anh có bắt tay v{o
viết một t|c ph m, anh không bao giờ ho{n th{nh nó. nh bỏ giữa chừng vì anh thấy nó thật
không đủ hay v{ không đ|ng để ho{n th{nh
ý do thật sự khiến andall không ho{n th{nh t|c ph m của anh l{ anh qu| lo sợ những
người kh|c sẽ đ|nh gi| t|c ph m của anh khắt khe như c|ch anh l{m với họ. ự phê bình
đ ng mức l{ có ích để duy trì những tiêu chu n chuyên môn cao. Tuy nhiên, khi bạn l{m qu|
đến điểm l{m tê liệt óc s|ng tạo của chính mình, sự tự chỉ trích trở th{nh có hại. H~y sử dụng
ặt D{y để che chắn bạn trước những sự phê ph|n tiềm t{ng v{ cho ra đời t|c ph m của bạn.
Bạn có thể thấy ngạc nhiên về c|ch nó được tiếp nhận
Hãy đưa ra t cam kết hơn
ếu bạn l{ người không thể giữ được c|c cam kết với người kh|c, h~y ra một quy định l{
bạn sẽ không đưa ra một cam kết chỉ vì bạn được chờ đợi l{m như vậy. H~y ch}n thật với
chính mình về khuyết điểm của bạn. au đó bạn sẽ giải phóng miình khỏi sự hối hận vì đ~
không giữ lời v{ hậu quả tai hại của việc đó đối với tiếng tăm của bạn trong công việc v{
trong đời sống riêng tư
ột người bạn của tôi luôn luôn thực hiện c|ch n{y. nh không bao giờ ung
phong đồng ý l{m bất cứ điều gì vì anh có thể hối tiếc hoặc l{ có một lời hứa không được
thực hiện. ếu anh bị p, anh sẽ xem x t mọi thứ c n thận trước khi anh trả lời được . ếu
bạn chỉ giữ đ ng một số ít những cam kết quan trọng, bạn sẽ được biết đến như một người
biết giữ lời v{ có thể tin cậy được
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hông có đặc điểm n{o ở con người l{ tốt hay xấu một c|ch tuyệt đối, ngay cả điểm yếu
lớn nhất nhất trong tất cả - tính do dự. hi được |p dụng đ ng c|ch, sự do dự có thể l{ một
t{i sản quý
hi ch ng ta đi qu| nhanh, đôi khi ch ng ta phải đảo ngược những hệ quả của những
h{nh động trước chỉ để đạt được vị trí trung lập. Đôi khi, b ng c|ch không h{nh động vội v~,
bạn có thể để ý tưởng của bạn lắng xuống v{ đạt độ chín. hỉ h{nh động khi bạn đ~ x|c định
được rõ r{ng phương hướng h{nh động đ ng
ần đ}y, trong vòng hai mươi bốn tiếng, tôi đ~ nhận được ba hay bốn cuộc gọi từ một
kh|ch h{ng. ng ta không gọi lại v{o hôm sau. {m sao đó, một c|ch bản năng, tôi không
ngh l{ mình nên gọi lại cho ông ta qu| sớm. Tôi chờ một ng{y nữa. hi tôi gọi cho ông, ông
nói r ng thật l{ hay l{ tôi đ~ không gọi ngay cho ông ấy, không thì ông ấy đ~ lớn tiếng với tôi.
{o thời điểm gọi cho tôi, ông đ~ ngh l{ có chuyện không đ ng. au đó, ông ph|t hiện ra giả

định của ông không đ ng. ếu tôi m{ gọi cho ông ng{y hôm trước, tôi sẽ phải nghe những lời
tồi tệ từ ông ấy v{ sau n{y ông sẽ phải xin l i tôi
Đôi khi c|c vấn đề có c|ch tự giải quyết. h ng ta c{ng cố giải quyết ch ng thì ch ng sẽ
c{ng trở nên tồi tệ. Đó l{ l c nên do dự một ch t v{ để thời gian l{m công việc của nó
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hỉ những kẻ tầm thường mới l c n{o cũng ở trạng th|i sung sức nhất
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hông phải l c n{o sự nhất qu|n cũng đ|ng quý, trừ phi bạn l{ một nh}n viên kế to|n.
hông biết tại sao, thế giới n{y lại có xu hướng xem sự nhất qu|n l{ một điểm tích cực còn sự
m}u thuẫn l{ một đặc điểm tiêu cực. Trong thực tế, sự nhất qu|n v{ sự m}u thuẫn có gi| trị
ngang nhau
ếu bạn ngh r ng mình thật xui xẻo vì có tính c|ch thiếu nhất qu|n, bạn đ~ không nhìn
ra gi| trị của nó. Thật ra, ngay chính thượng đế cũng không phải luôn thống nhất. g{i tạo ra
những đợt hạn h|n trong m a mưa v{ những trận lụt trong m a khô. hính nhờ sức mạnh
của sự m}u thuẫn của g{i, ch ng ta phải kính sợ g{i v{ không ngừng cầu nguyện để l{m
vừa lòng g{i
ứ tưởng tượng thế giới n{y sẽ trở nên như thế n{o nếu tất cả mọi người trên tr|i đất
đều thống nhất. h ng ta sẽ có những b{i thơ, những bức họa, những kiến tr c, thời trang,
những bộ phim, những cuốn s|ch giống hệt nhau. ự m}u thuẫn khiến cho thế giới luôn mới
mẻ. Thêm v{o đó, trong kinh doanh, sự không nhất qu|n của bạn sẽ buộc c|c đối thủ phải
luôn cảnh gi|c. Trong hôn nh}n, sự không nhất qu|n của bạn sẽ l{m cho người bạn đời cảm
thấy th vị v{ giữ cho cuộc hôn nh}n không nh{m ch|n
nước hật ng{y trước, vinh dự lớn nhất d{nh cho một võ s đạo l{ được chết trên chiến
trường. ột võ s đạo hật thế k mười bốn phải ra trận chiến đấu vì hật Ho{ng. ng biết
mục đích cuộc chiến của hật Ho{ng l{ sai tr|i v{ hật Ho{ng không được nh}n d}n ủng hộ.
ng cũng biết không thể tr|nh khỏi thua trận v{ bị hy sinh. Tuy nhiên, lòng trung th{nh buộc
ông phải thực hiện bổn phận của mình
ậu con trai mười ba tuổi theo ông ra trận, đ ng như một người con hiếu thảo của một võ
s đạo. hưng người võ s đạo bảo con trai h~y rời ch đó v{ trở về nh{. gười con hỏi ông về
danh dự của việc tu}n theo luật võ s đạo cổ yêu cầu phải chết c ng cha. gười võ s đạo đ~
phải chọn lựa giữa việc phản bội truyền thống võ s đạo v{ c|i chết người con trai duy nhất hy sinh một mạng sống quý gi| vì một sự nghiệp sai tr|i v{ thất bại
gười võ s đạo đ~ nói với con trai r ng cậu nên sống v{ trưởng th{nh chứng kiến những
thay đổi sắp xảy ra. gười võ s đạo thời xưa ấy đ~ ph| v luật lệ thiêng liêng để cứu mạng
con trai mình v{ gửi cậu về nh{ một mình để cậu có thể lớn lên v{ quý trọng cuộc sống
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ó một số tính c|ch giống như những đo{n t{u chậm, luôn chuyển động từ từ.
lại giống quả tên lửa, vụt lên cao r i tắt. Thế giới cần đến cả hai kiểu tính c|ch đó

ột số kh|c

hững người c}n b ng, đ|ng mến hiếm khi có khả năng đạt được th{nh tựu v đại. hông
như họ, những tính c|ch tiêu cực v{ t}m tính trầm cảm điên kh ng của bạn có thể l{ t{i sản
lớn nhất của bạn
ột vận động viên nhảy cao phải khu u gối v{ hạ thấp cơ thể trước khi bật cao lên. iống
như vận động viên nhảy cao, một số người cần có một khoảng ngưng hoạt động trước khi họ
tiến h{nh bước nhảy cần thiết chuyển sang trạng th|i sung sức. o{i gấu v{ lo{i rắn ngủ đông
trước khi m a hoạt động trở lại
ới một số người, thời gian ngủ đông v{ nghỉ ngơi l{ tiến trình thiết yếu tạo ra năng
lượng s|ng tạo cao. Điều quan trọng l{ phải biết quý trọng những đặc tính tiêu cực ở bạn v{
đừng ph|n x t ch ng, h~y học c|ch sử dụng ch ng để n}ng bạn lên. H~y hưởng thụ thời k
ngưng hoạt động của bạn, biết r ng đó l{ một phần tạo nên sự sung sức cho bạn. hi bạn đ~
cảm thấy hưng phấn, bạn sẽ lao vọt lên như một quả tên lửa v{ ch|y rực như một ngôi sao
chổi
h{ văn nổi tiếng người ỹ ack ondon đ~ từng nhận x t Tôi th{ l{m một ngôi sao
băng m{ m i một nguyên tử trong mình đều rực s|ng, còn hơn l{ một h{nh tinh v nh cửu
luôn ngủ yên
CH NG R I LO N TH N INH V S
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g{y nay trong x~ hội ch ng ta, một điều có tính chất sống còn l{ phải phô b{y sự tự tin
của bạn. Thật th vị khi ngắm nhìn những người ho{n to{n tin tưởng v{o chính họ. Tuy
nhiên, nếu bạn không n m trong số những người đó, bạn chớ có buồn. Điều bí mật ở đ}y l{
h~y giả vờ như thế sao cho những người kh|c không biết bạn đang giả vờ
Tôi sẽ tiết lộ một trong những bí mật v đại nhất chỉ có những th ng điên v{ những vị
th|nh l{ ho{n to{n v{ tuyệt đối tin tưởng v{o chính họ. Tất cả phần còn lại của thế giới đang
giả vờ, ở những mức độ kh|c nhau v{ một số thì giả vờ giỏi hơn những người kh|c
hỉ có kẻ ho{n to{n điên rồ mới không hiểu được c|ch thức vận động của vũ trụ để hắn ta
có thể cảm thấy không ch t lo }u nhờ sự ngu dốt may mắn của hắn. Trong m i ch ng ta, có
một n i ngờ vực thường trực r ng ch ng ta vượt xa ho{n cảnh hiện tại của mình. Tiềm năng
về việc ta l{ ai v{ điều ta có thể trở th{nh lớn đến n i ch ng ta chỉ mới chạm nhẹ được bề
mặt. Ta biết mình không thể cảm thấy vững tin cho đến khi ch ng ta đ~ chạm v{o tất cả sự
Hư không với tư tưởng v{ t}m hồn của mình. Trong l c n{y, ch ng ta ngụy tạo, ở những mức
độ kh|c nhau, sự vững tin của mình
T NH CÁCH TI U C C H NG PH I L
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Thông thường ta hay đổ tội cho tính c|ch tiêu cực l{ nguyên nh}n của những thất bại
trong công việc của mình. Thật ra, nguồn gốc của vấn đề không phải ở những tính c|ch tiêu
cực của ch ng ta, m{ l{ do ch ng ta đ~ chọn những nhiệm vụ không hứng th l{m nảy sinh
th|i độ tiêu cực của ch ng ta
ần đ}y, tôi c ng với người cộng t|c của mình xin cấp b ng s|ng chế do một ph|t minh
mới của ch ng tôi. Trong khi l{m công việc đó, tôi thấy mình không hứng th với việc đó. Tôi
cảm thấy xấu hổ về sự ích k v{ thiếu nhiệt tình của mình. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cư xử
như thế. Thế rồi tôi nhận ra không phải mình thiếu tích cực v{ không s n lòng l{m việc, được

việc ngồi trong phòng cấp b ng s|ng chế l{m đi l{m lại việc liệt kê, tính to|n m{ tôi vốn rất
gh t. ết luận của tôi l{ mình không lười biếng cũng không ích k . hi tôi l{m những công
việc hợp với bản chất của mình, công việc trở nên nhẹ nh{ng v{ hứng th . uối c ng tôi đ~
trả tiền cho một người thay mặt mình l{m công việc xin cấp b ng đó
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Trong một chuyến đi gần đ}y đến ustralia, tôi đ~ gh thăm một sở th v{ cảm thấy cực
k yêu thích lo{i gấu t i ustralia. Đó l{ một lo{i vật chậm chạp nhìn như một cục bông to với
hai ch}n ngắn ngủn. ó có lớp da d{y rậm lông v{ một c|i bụng to tướng, suốt ng{y chỉ ăn v{
ngủ. Thế nhưng đó l{ một lo{i vật tình cảm v{ tôi ph|t hiện ra nó thật đ|ng yêu, thích được
}u yếm, s n s{ng n m ngửa ra để cho ta g~i lên c|i bụng to tướng. o{i gấu t i đ ng l{ một
lo{i th cưng v{ tôi tự hỏi l{m thế n{o một con vật đ|ng quý như thế tự bảo vệ mình trước
những lo{i ăn thịt trong thiên nhiên hoang d~
Trở về nước ỹ, tôi tiến h{nh tìm tòi đôi ch t về lo{i gấu t i. Tôi ph|t hiện ra r ng gấu t i
không biết đến những hạn chế của nó, ch ng có ai bảo nó phải trở th{nh những cố m|y giết
chóc. Thay v{o đó, nó sử dụng tất cả những đặc điểm tiêu cực của nó để tự vệ. hi một con
th săn mồi đến gần, gấu t i liền bò v{o trong c|i hang nhỏ của nó. ó cuộn tròn lại như một
quả bóng lông, cuộn chặt lớp da d{y cứng v{ lớp lông rậm rạp khiến cho con th ăn thịt
không thể cắn v{o mình nó. Đồng thời, khi đầu của con th ăn thịt thò v{o trong hang để bắt
nó, con gấu t i sẽ du i th}n hình to lớn của nó để d ng lưng nghiền n|t đầu của con th ăn
thịt v{o th{nh hang
Bất kể bạn có tính c|ch tiêu cực gì, h~y để nó ph|t huy t|c dụng của nó. ếu điểm tiêu cực
của bạn l{ thích ngồi không đọc s|ch, h~y tìm hiểu xem l{m thế n{o bạn có thể ngồi đọc s|ch
cả ng{y m{ vẫn kiếm được tiền có thể tìm một công việc ở một nh{ xuất bản hay thư viện,
hoặc trở th{nh một nh{ phê bình s|ch. ếu điểm tiêu cực của bạn l{ thích ăn uống, h~y tìm
một công việc có liên quan đến thực ph m, có lẽ bạn có thể trở th{nh đầu bếp hay người phụ
tr|ch nấu ăn. ếu điểm tiêu cực của bạn l{ thích xem phim, h~y lật tung cả thế giới để tìm
xem bạn có thể tìm một công việc trong l nh vực điện ảnh không. ếu bạn không thể tìm được
một công việc xoay quanh đặc tính tiêu cực ưa thích của bạn, h~y tạo ra một công việc m{
chưa ai từng ngh đến
Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng ph|t thanh của tôi với ông bầu bóng r huyền thoại
eorge parky nderson, ông ấy nói với tôi điểm yếu của ông l{ hiểu tường tận mọi thứ về
bóng rổ nhưng lại không chơi giỏi. Bởi vì parky nderson không chơi bóng giỏi đến mức có
thể trở th{nh một cầu thủ quan trọng của đội, sau n{y ông đ~ trở th{nh một ông bầu v{ huấn
luyện viên bóng rổ huyền thoại.Ẩn trong c|i gọi l{ những đặc tính tiêu cực của bạn l{ một
t{i sản quý gi| đang chờ để h mở. Đặc tính tiêu cực của bạn sẽ ph|t huy t|c dụng của nó nếu
bạn biết c|ch. Điều huyền bí của cuộc sống n trong mọi ngõ ng|ch trong bản chất đầy bí n
của bạn. H~y suy ngẫm về sự khôn ngoan của lo{i gấu t i
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hông có gì sai tr|i với những đặc tính tiêu cực v{ những thiếu sót của ch ng ta. on
người ch ng ta nghe người kh|c nói r ng những đặc tính tiêu cực l{ nguyên nh}n thất bại

của ch ng ta. ì thế ch ng ta bị che mắt v{ không thể kh|m ph| những khả năng n m trong
l nh vực của những đặc tính tiêu cực của ch ng ta
Bóng ma |m ảnh đặc tính tiêu cực không phải l{ bản th}n đặc tính tiêu cực của bạn.
hính l{ việc bạn rất tiện lợi sử dụng điểm tiêu cực của bản th}n l{m ch dựa để b{o chữa
cho những thất bại của mình. h a gi p những ai... . ếu bạn chịu xem x t đ ng mức đặc
tính tiêu cực của bạn, bạn có thể ph|t hiện ra thực sự ch ng có thể l{ t{i sản quý gi| nhất
trong việc ph|t triển c| nh}n v{ nghề nghiệp của bạn
Những tệ hại của việc phán

t

hi bạn bắt đầu d|n nh~n tiêu cực cho những tình cảm, x c cảm v{ những hoạt động của
bản th}n theo tiêu chu n của người kh|c, tức l{ bạn đang ph|n x t bản th}n theo tiêu chu n
của người kh|c. Bạn đang gặp vấn đề. ự sai tr|i của những tính c|ch tiêu cực không n m
trong chính nó m{ l{ ở c|ch ph|n x t của ch ng ta. hững ph|n x t n{y thường có dạng
những cảm gi|c hết sức nặng nề như cảm gi|c tội l i, sự xấu hổ v{ tự tr|ch cứ bản th}n
nước ỹ, bất k ai ngủ đến trưa bị coi l{ người có th|i độ tiêu cực đối với cuộc sống. ự
thật thì một người ngủ muộn l{ một người ngủ muộn, chỉ thế thôi. ó lẽ bạn phải tìm một
công việc thích hợp với giấc ngủ tự nhiên của bạn. hi bạn bắt đầu thêm lời ph|n x t của một
người kh|c r ng bạn thật l{ một kẻ lười biếng vì thói quen ngủ muộn, cộng với sự ph|n x t
của chính bạn v{ cảm gi|c tội l i vì không thể dậy sớm, lập tức bạn có một g|nh nặng của
những tính c|ch tiêu cực cần khắc phục. Tệ hơn nữa, bạn có thể đi đến kết luận r ng đơn giản
bạn l{ một kẻ thất bại vô vọng
Họa s v đại người T}y Ban ha alvador Dali từng l{m việc nhiều ng{y không ngủ, sau
đó ông ngủ liền nhiều ng{y, thậm chí h{ng tuần. Đôi khi ông l{m việc rất tích cực, những l c
kh|c ông chỉ ngủ m{ ch ng l{m gì. inston hurchill cũng l{ một người chuyên l{m việc v{o
ban đêm v{ thường ngủ tới trưa. gười s|ng lập tạp chí layboy Hugh Hefner nổi tiếng vì lịch
l{m việc v{o ban đêm của mình
ốc g|c tội l i v{ sự xấu xa n{y không phải l{ bản th}n thói quen ngủ muộn m{ n m ở sự
ph|n x t về thói quen ngủ muộn. H~y bảo vệ bạn khỏi sự ph|n x t của người kh|c b ng lớp vỏ
ặt D{y v{ tương tự như một người M t ày, Tâm Đen thản nhiên v{ không lệ thuộc
TI U C C M T CÁCH T CH C C
Bạn đ~ trải qua h{ng năm trời bị |m ảnh bởi việc phải sống tích cực v{ cố gắng khắc phục
những tính c|ch tiêu cực của bạn. ếu bạn d{nh năng lượng đó tập trung v{o việc thực hiện
những ước mơ của bạn thay vì cố gắng tỏ ra tích cực, bạn đ~ có thể tiến xa hơn nhiều
H~y xem x t sự kiên quyết bạn đ~ thể hiện khi duy trì những tính c|ch tiêu cực của mình
bấy l}u nay. H~y sử dụng sự kiên quyết n{y, có có thể d d{ng được chuyển th{nh một sức
mạnh thật sự nuôi dư ng hạt giống th{nh công
H~y khơi dậy sức mạnh của sự kiên quyết của bạn v{ chuyển sự ch ý của bạn khỏi những
tính c|ch tiêu cực của bản th}n. Thay v{o đó, tập trung v{o những giấc mơ của bạn v{ không
bao giờ để tắt ngọn lửa hy vọng
uộc sống được tạo nên b ng những điều phi thực tế v{ những điều phi lý, những người
M t ày, Tâm Đen biết rõ điều n{y. H~y d ng những giấc mơ v{ những niềm hy vọng của
bạn l{m chiếc t{u k o đưa bạn tiến lên trong cuộc sống. iờ khắc m{ tạo hóa tạo ra ch ng ta,

g{i đảm bảo r ng ch ng ta có được những nguồn không giới hạn những hy vọng luôn mới
mẻ không ngừng được t|i tạo
H~y để yên những đặc tính tiêu cực của bạn. H~y l{m công việc của bạn, tập trung năng
lượng của bạn v{o ngọn lửa hy vọng. H~y l{ một người suy ngh tiêu cực theo một c|ch tích
cực
T M T T ĐI M CH NH
☻Bạn có thể th{nh công theo c|ch của bạn
☻Th{nh công đến với những hình thức v{ c|ch thức kh|c nhau. Th{nh công đến với một
số người có suy ngh tiêu cực nhất cũng như một số người có suy ngh tích cực nhất. Th{nh
công có c|i nhìn công b ng v{ ít th{nh kiến hơn l{ những gì m{ một số người đưa ra trong
thuyết ủng hộ lối suy ngh tích cực
☻ ếu bạn chịu xem x t đ ng mức đặc tính tiêu cực của bạn, bạn có thể ph|t hiện ra thực
sự ch ng có thể l{ t{i sản quý gi| nhất trong việc ph|t triển nghề nghiệp của bạn
☻Đừng cố gắng thay đổi suy ngh của bạn về bản th}n. B ng c|ch phớt lờ tiếng nói ph|n
x t bản th}n bên trong con người bạn, bạn có thể giải phóng mình khỏi c|i bẫy nói r ng
hải thay đổi mới có thể th{nh công
☻ hững ý ngh tiêu cực của bạn không thực sự có nhiều quyền năng như bạn tưởng
tượng
☻ hững tiêu chu n để ph|n x t tính c|ch tiêu cực được |p dụng một c|ch nh}n tạo bởi
con người chứ không phải l{ những ch}n lý bất biến. hững tiêu chu n n{y thường thay đổi
theo thời đại v{ giữa c|c nền văn hóa. Điều được coi l{ tích cực ở một thời điểm hoặc một nơi
n{y có thể bị coi l{ tiêu cực ở thời điểm kh|c hoặc nơi kh|c
☻ i phạm những quy định bạn đặt cho chính mình không phải l{ điều qu| tồi tệ. ì bạn l{
người đặt ra những quy định ấy, bạn có thể r t lại hay tạo ra những quy định kh|c v{o hôm
sau
☻Tội l i không n m ở ch vi phạm quy định m{ ở cảm gi|c xấu hổ v{ có l i khiến bạn tự
cho mình l{ không ra gì
☻B ng c|ch chỉ đưa ra v{ giữ đ ng một số ít những cam kết quan trọng, bạn sẽ được biết
đến như một người biết giữ lời v{ có thể tin cậy được
☻ hông có gì l{ tốt hay xấu một c|ch tuyệt đối, ngay cả sự do dự. hi được sử dụng đ ng
c|ch, sự do dự có thể l{ một t{i sản quý
☻ ự nhất qu|n không phải l c n{o cũng l{ một đức tính quý b|u trừ phi bạn l{ một nh}n
viên kế to|n
☻ ột vận động viên nhay cao cần khu u gối v{ hạ thấp cơ thể trước khi thực hiện c
nhảy cao. Tương tự như thế, một số người cần ch ng xuống trước khi nhảy vọt lên cao trong
trường đời
☻ ới một số người, thời gian ngủ đông v{ nghỉ ngơi l{ tiến trình thiết yếu để tạo ra năng
lượng s|ng tạo cao
☻Thông thường ta hay đổ tội cho tính c|ch tiêu cực l{ nguyên nh}n cho những thất bại
trong công việc của mình. Thật ra nguồn gốc của vấn đề không phải ở những tính c|ch tiêu
cực của ch ng ta, m{ l{ do ch ng ta đ~ chọn những nhiệm vụ không hứng th l{m nảy sinh
th|i độ tiêu cực của ch ng ta

☻Điều quan trọng l{ phải biết quý trọng những đặc tính tiêu cực ở bạn v{ đừng ph|n x t
ch ng, h~y học c|ch sử dụng ch ng để n}ng bạn lên
☻ ự sai tr|i của tất cả những tính c|ch tiêu cực không n m trong bản th}n những cảm
x c v{ c|c ý ngh n{y. hững ph|n x t n{y thường có dạng những cảm gi|c hết sức nặng nề
như cảm gi|c tội l i, sự xấu hổ v{ tự tr|ch cứ bản th}n
☻H~y tập hợp tất cả những đặc tính tiêu cực của bạn m{ không có ý định sửa chữa ch ng
v{ không ph|n x t. Trong khi sống v{ l{m việc với những đặc tính tiêu cực của mình, h~y để ý
r ng chính những ph m chất n{y tạo nên sự kh|c biệt của bạn. H~y tiêu cực theo một c|ch
tích cực
☻Đừng tập trung sự ch ý v{o những đặc tính tiêu cực của bản th}n m{ h~y tập trung
v{o những giấc mơ của bạn v{ không bao giờ để tắt ngọn lửa hy vọng. Hy vọng của bạn có thể
phi thực tế v{ phi lý, nhưng h~y luôn hy vọng. H~y d ng những giấc mơ v{ những niềm hy
vọng của bạn l{m chiếc t{u k o đưa bạn tiến lên trong cuộc sống
☻H~y nhớ c}u chuyện về lo{i gấu t i
ó thể chịu đựng một đêm than khóc
hưng niềm vui sẽ đến v{o buổi s|ng
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hiều năm trước đ}y, có một buổi s|ng tôi thức giấc với một cảm gi|c cô đơn tr u nặng
trong lòng. Tôi cảm thấy tinh thần mình như bị che phủ bởi h{ng lớp m}y x|m xịt. Tôi sống
m{ ch ng tạo nên một sự kh|c biệt n{o cho thế giới n{y. Tôi ch ng có đóng góp quan trọng
n{o cho mẹ tr|i đất, tôi nhận điều m{ thế giới cho tôi được lấy. Trong l nh vực tư tưởng, tôi
không để lại dấu ấn n{o v{ ch ng có thắng lợi n{o. Tôi đứng chơ vơ trong địa ngục t}m hồn
mình
Tôi cảm thấy thế giới n{y không cần đến mình. Tôi không thấy bất k hy vọng n{o, chỉ có
n i tuyệt vọng. Thế rồi tôi cầm lên một cuốn s|ch m{ tôi đ~ mua nhiều năm trước nhưng vẫn
chưa mở ra. uốn s|ch có tựa đề am Hoa inh của Trang Tử. Trang tử l{ một người thầy v{
một triết gia v đại của Trung uốc c|ch đ}y
năm. hi tôi mở chương đầu tiên của cuốn
s|ch có tựa đề Tiêu dao du , nước mắt từ s}u trong t}m khảm tôi b ng tr{o lên. Trong đoạn
văn ngắn sau của Trang Tử, bí n của trạng th|i tư tưởng tôi l c ấy được tiết lộ
TI U AO U - NG NG N V CON CHIM
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Truyền thuyết kể r ng Bể Bắc có lo{i c|, tên nó l{ ôn, không biết nó mấy nghìn dặm
Hóa m{ l{m lo{i chim, tên nó l{ B ng. ưng của B ng, không biết nó mấy nghìn dặm
ng
dậy bay, c|nh nó như đ|m m}y rủ ngang trời. on chim B ng bay về phương nam qua bể lớn
đến o trời

hi B ng bay sang Bể am, c|nh nó đập l{m nước sóng s|nh ba nghìn dặm. Đầu tiên nó
liệng theo gió lốc m{ lên l{ chín muôn dặm. ất s|u th|ng mới lên cao như thế l c n{y nó
mới s n s{ng. ưng đội trời xanh m{ không có gì vướng bận mình, bấy giờ mới tính chuyện
sang am m{ không gặp trở ngại gì. {m sao có thể so s|nh c|i lớn lao như thế với hạt sương
mai v n bụi hay những tạo vật tầm thường
ếu nước không đủ s}u, thì mang thuyền không đủ sức. Đổ ch n nước lên trên vũng thềm,
thì cọng rơm l{m thuyền trên đó. Đặt ch n v{o thì chìm nước nông m{ thuyền lớn vậy sức
của gió không mạnh, thì nó mang c|nh lớn không đủ sức. hỉ lên đến chín muôn dặm mới đủ
ch cho B ng. Thế l{ chim B ng cuối c ng có thể bắt đầu cuộc h{nh trình v đại
ột con ve nghe chuyện n{y, nó nói với con chim c}u Ta v ng dậy m{ bay, dục v{o đ|m
c}y du, hoặc khi không tới thì nh{o xuống đất m{ thôi, nhưng vẫn tiến lên phía trước. ó cần
phải lên cao những chín muôn dặm, m{ ch ng tiến tới được ch t n{o về Nam?"
gười đi rừng gần, v{i tiếng trở về, ch ng cần lương thảo. ếu m{ đi trăm dặm, phải
chu n bị suốt đêm. gười đi nghìn dặm, tích lương ba th|ng. on ve v{ con c}u thì biết gì
chuyện đó o{i ve n{o biết có m a xu}n, m a thu vì ch ng sống một cuộc đời ngắn ngủi
Trong khi suy ngẫm về đạo lý trong c}u chuyện n{y, tôi nhận ra r ng khi một con người
được dự định cho những th{nh tựu lớn lao trong cuộc sống, sự chu n bị cho cuộc h{nh trình
ấy sẽ vô c ng công phu
hư con chim B ng phải bay cao m{ không tiến một ch t n{o tới c|i đích đ~ định v{ bất
chấp sự chế nhạo của những lo{i côn tr ng v{ lo{i chim kh|c, nó không ngừng v c|nh bay
th ng lên cao cho tới khi nó vươn tới chín tầng m}y. Trong khi những con chim nhỏ vẫn mải
t|n chuyện về sự ngu ngốc của nó, nó sải rộng đôi c|nh v{ nhẹ nh{ng bay về phương am tới
o Trời
Bạn phải r n luyện khả năng chịu đựng của bạn giống như con chim B ng, ngay cả khi đối
mặt với sự chế nhạo v{ chỉ trích, để đạt tới c|c mục tiêu của mình. Trang bị b ng M t ày,
Tâm Đen. Bạn cũng có thể bay cao tới tầng m}y để bắt đầu cuộc h{nh trình vinh quang tới
thắng lợi của bạn
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ói chung, ch ng ta quen đ|nh gi| một kẻ chiến thắng theo thời gian h{nh động. ột con
ngựa chiến thắng nếu nó tới đích nhanh hơn những con kh|c. ột sinh viên được điểm cao
nếu anh l{m xong b{i trong thời gian quy định. Bất kể người sinh viên có bao nhiêu kiến thức,
nếu anh không viết hết được ra giấy trong thời gian giới hạn, kiến thức anh có sẽ không được
thể hiện trong điểm số của anh
Tất cả ch ng ta được lập trình để đ|nh gi| th{nh công v{ chiến thắng dựa trên tốc độ
ch ng ta tạo ra những kết quả nhìn thấy được. gười ta hiếm khi đủ rộng lượng để cho
ch ng ta thời gian để r n luyện bản th}n mình, cho d việc r n luyện sẽ mang lại kết quả cao
hơn. hư con chim B ng, ch ng ta phải chịu sự chỉ trích từ những lo{i chim nhỏ về sự thất
bại trước mắt v{ sự ngu ngốc. Trang Tử từ hơn hai nghìn năm trước đ~ nhìn ra những khó
khăn m{ một người phi thường với một tầm nhìn phi thường phải đương đầu trong thế giới
m{ ch ng ta đang sống. Hai nghìn năm sau, công nghệ đ~ tiến bộ vượt bậc, nhưng tr|i tim
con người vẫn như trước đ}y
ay mắn thay, thời gian để đ|nh gi| th{nh công cuối c ng của m i c| nh}n l{ v{o l c
người ấy lìa trần. Trong trường hợp n{y, thời gian đ~ công b ng với ch ng ta. i n l{ ch ng

ta có sức mạnh cần thiết để chịu đựng thời gian r n luyện bản th}n, giống như con chim
B ng, thắng lợi cuối c ng thuộc về những ai chịu đựng v{ theo đuổi đến ph t cuối c ng
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I L M TH NH C NG
ột người biết c|ch thất bại sẽ không bao giờ gục ng~
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Thất bại l{ mẹ th{nh công l{ một ngạn ngữ Trung uốc cổ được dạy cho tất cả c|c học
sinh tiểu học ở Trung uốc. Tôi vẫn còn nhớ rõ lời v{ giai điệu một b{i h|t ru về nguyên lý
n{y được dạy năm tôi học lớp một. Tục ngữ dạy r ng ố thêm lần nữa. Hỏng một hai lần, cố
thêm lần nữa. {ng thêm quyết t}m, c{ng giỏi chịu đựng. hớ có sợ h~i, dũng cảm lên n{o, cố
thêm lần nữa . {ng lớn, tôi c{ng quý trọng c}u ch}m ngôn s|ng suốt giản dị n{y
Dưới đ}y l{ c}u chuyện về cuộc đời của một người. nh ta bị thua l trong kinh doanh ở
tuổi hai mươi mốt. nh thất bại trong cuộc chạy đua v{o cơ quan lập ph|p năm hai mươi hai
tuổi, v{ lại thua l trong kinh doanh năm hai mươi bốn tuổi. nh bị khủng hoảng bởi c|i chết
của người yêu v{o năm hai mươi s|u tuổi, vì đó m{ bị suy nhược thần kinh năm hai mươi bảy
tuổi. Hai năm sau, anh thất bại trong cố gắng tranh cử phó tổng thống. ng tiếp tục thất bại
trong một cuộc tranh cử thượng nghị s năm bốn mươi chín tuổi. uối c ng, ở tuổi năm mươi
hai, ông trở th{nh tổng thống thứ mười s|u của nước ỹ. gười đó l{ braham incohn
Tổng thống braham incohn l{ người tôi ngư ng mộ v{ kính trọng nhất trong tất cả
những người từ cổ chí kim. hi đồng b{o ông từ chối bỏ phiếu cho ông, ông có thể rất thất
vọng, nhưng n i thất vọng lại ra sự dũng cảm để tiếp tục dấn bước tới số phận đ~ được ban
của ông. ng thường hay cười đ a về những thất bại chính trị của mình. ng hay nói h{,
tôi cảm thấy như một ch nhóc bị vấp ngón ch}n, đau qu| không cười nổi nhưng qu| kiêu
h~nh nên không d|m khóc
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Hiểu thấu khó khăn
hịu đựng gian khổ
Dự đo|n được nguy cơ
ượt lên sự sỉ nhục
ột người như thế chắc chắn
ẽ đạt được th{nh công v{ vinh quang
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Tôi đ~ có lần đọc một t|c ph m kinh điển của ch}u Á, trong đó có một thanh niên hỏi một
bậc tiền bối
{m thế n{o để con chịu đựng . Bậc tiền bối trả lời
ứ nhẫn nại m{ chịu
đựng . }u nói đơn giản n{y l{m tôi nhớ m~i
hiều người nói với tôi r ng người ch}u Á rất kiên nhẫn. Thật sự l{, sự kiên nhẫn đó
không phải l{ đức hạnh cao quý nhất của họ, m{ l{ họ có một khả năng vô hạn trong việc chịu
đựng những điều không thể chịu nổi
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Điều gì l{m nên một con người v đại đó không phải nhờ anh ta có được hình d|ng của
một hiệp s trong bộ gi|p trụ s|ng bóng như Th|nh eorge giết rồng. hững hình ảnh như
thế được ôm ấp bởi những nh}n viên điều h{nh đang tr o trên những nấc thang chức vụ.
Điều khiển cho một người thực sự v đại l{ việc biết c|ch chịu đựng những điều không thể
chịu đựng v{ tha thứ những điều không thể tha thứ
i cũng biết c|ch ph|t huy khi gặp thuận lợi. hính những thời điểm thử th|ch l{ l c để
ph}n biệt những người có thực chất với những người chỉ có vẻ bề ngo{i. ua đau khổ v{ thử
th|ch, người ta chịu đựng nhờ nhẫn nại. hờ đó, tinh thần của con người chiến thắng chính
bản th}n nó
M t ày, Tâm Đen l{ nên tảng h trợ bạn trong việc chịu đựng n i nhục của sự thất bại
v{ sự chỉ trích, để vượt lên nó v{ d|m l{m điều cần thiết để ho{n th{nh sứ mệnh của bạn.
braham incohn đ~ nói
h ng ta cần có niềm tin r ng lẽ phải tạo nên sức mạnh, v{ với
niềm tin đó, ch ng ta d|m thực hiện cho đến c ng bổn phận của mình như ch ng ta nhận
thấy
ức mạnh tạo nên sự dũng cảm v{ sức lực để ch ng ta chịu đựng những điều không thể
chịu đựng l{ sức mạnh của M t ày, Tâm Đen. Tất cả những con người v đại đều có nó. M t
ày, Tâm Đen l{ một trạng th|i tinh thần, không phải l{ một c|ch ứng xử bề ngo{i
M t ày, Tâm Đen của Abraham Lincohn
braham incohn, có lẽ l{ vị tổng thống v đại nhất trong lịch sử nước ỹ, có được sự hiểu
biết ho{n to{n về M t ày, Tâm Đen. ng thường được mô tả l{ thiếu tự tin, nh t nh|t, bi
quan, }u sầu, buồn tẻ, bí n, không thích đối đầu, tự nghi ngờ bản th}n v{ bị |m ảnh bởi ý
ngh sẽ chết sớm v{ thậm chí cả khả năng ông sẽ bị điên. ng không thấy thoải m|i trong c|c
cuộc gặp mặt của giới thượng lưu v{ lời lẽ của ông thường bị cho l{ không đ ng khuôn mẫu
h p tất cả những mô tả n{y lại, ch ng ta thấy ch}n dung của một người buồn b~, thất
bại phải vật lộn để tồn tại trong cuộc sống v{ nghề nghiệp. ó vẻ như tất cả c|c t|c giả viết
s|ch học l{m người của thế k hai mốt đều lấy mẫu từ braham incohn. Ho{n to{n tr|i lại,
incoln l{ bậc thầy trong những người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen. h ng ta h~y xem x t
một số tính c|ch M t ày, Tâm Đen của ông
Sự lạnh lùng
To{n bộ cuộc đời của braham incohn l{ cuộc chiến đấu với những cảm gi|c không
tương xứng của chính ông. ếu tất cả mọi người được tạo ra một c|ch bình đ ng, rõ r{ng l{
Thượng đế đ~ rất khắt khe với sự khởi đầu khiêm tốn của incoln. Từ nhỏ, incoln đ~ học để
chịu đựng n i nhục đi k m với c|i ngh o. uộc sống của ông cho tới năm hai mươi mốt tuổi,
khi ông rời bỏ thế giới của cha ông, không hơn gì một con ngựa k o
au khi incoln rời nh{, ông không bao giờ quay trở lại. {o l c đó incoln có lẽ chưa biết
ông muốn c|i gì ở cuộc sống, nhưng rõ r{ng l{ ông không hề muốn những gì m{ ông đ~ trải
qua trong hai mươi mốt năm đầu đời
incoln không mời cha ông, Thomas incoln, tới dự đ|m cưới của ông, cũng không đưa
gia đình mình về thăm cha. hi cha ông qua đời tại một hạt l}n cận llinois v{o năm
,
incoln không tham dự đ|m tang

ột số nh{ sử học ngh incoln khinh thường trình độ trí tuệ thấp k m của cha ông. Tôi
ngh r ng incoln l{ một người nguyên tắc với một định hướng b m sinh về những mục tiêu
trong đời của ông. ôi trường của cha ông không nuôi dư ng ông cả về thể chất v{ tinh thần.
hi còn l{ một đứa trẻ, incoln đ~ bị tước đoạt sự an to{n của gia đình, sống trong môi
trường khốc liệt v ng biên giới. hốc liệt hơn cả l{ sự ngh o đói m{ ông đ~ nếm trải
incoln đ~ thực hiện bổn phận của mình trong hai mươi mốt năm. Bất cứ sự đóng góp n{o
ông có thể l{m cho cha mình, ông đ~ thực hiện xong. Họ đ~ trả hết nợ với nhau. hông ch t
tội l i hay |c ý, incoln không bao giờ gặp lại cha sau năm hai mươi mốt tuổi. Trong khi một
số người có thể xem h{nh động của ông l{ nhẫn t}m, những người thấu hiểu M t ày, Tâm
Đen biết r ng incoln h{nh động theo c|ch n{y để có thể theo đ ng số mệnh của ông
gười ta có thể thấy r ng incoln có sức mạnh của sự lạnh l ng. ng từ bỏ môi trường
nguy hiểm của cha ông v{ tự bảo vệ mình trước sự ph|n x t của người kh|c về mối quan hệ
với cha ông. incoln sở hữu sức mạnh của M t ày, Tâm Đen. ng thể hiện khả năng n{y
nhiều lần trong suốt cuộc đời mình. ng luôn hy sinh c|i nhỏ cho c|i lớn, những mục đích cao
cả
ảo vệ quyền lợi của mình
{ một luật sư, mức phí của incoln vừa phải v{ hợp lý nhưng ông muốn được trả th lao
ngay. ếu kh|ch h{ng từ chối trả tiền th lao, ông sẽ kiện họ để đòi tiền. ng l{ một người
chiến binh c n trọng biết bảo vệ quyền lợi của bản th}n
ị coi là thiếu t n ngư ng
incoln có đức tin s}u sắc, nhưng ông không đi l nh{ thờ. ng đọc những triết gia vô thần
như oltaire v{ Thomas aine. incoln đ~ chịu sự chê tr|ch l{ một kẻ không tín ngư ng v{
b|ng bổ . {o thời k đó, những gi| trị đạo đức bề ngo{i có gi| trị hơn tất cả. incoln có sự tự
tin để biết r ng trong th}m t}m ông đầy kính ngư ng trong mắt ch a, còn sự ph|n x t của
người kh|c không ảnh hưởng tới ông. ng l{ một người M t ày, Tâm Đen thật sự
Chịu đựng những năm tháng chiến tranh
ó lần incoln nói chuyện với một người bạn cũ r ng tất cả những rắc rối v{ lo lắng trong
cả cuộc đời của ông cũng không s|nh được với sự chống đối v{ chỉ trích ông gặp phải trong
thời k nội chiến. ông nói, ch ng mạnh đến mức ông không ngh r ng ông có thể vượt qua
được
Trong ngọn lửa của cuộc nội chiến, incoln đ~ phải chịu đựng. ó vẻ như incoln được
sinh ra trong môi trường khắc nghiệt để ông được r n luyện trở th{nh một người M t ày,
Tâm Đen với mục đich đưa đất nước ông qua khỏi giai đoạn đen tối nhất. incoln đ~ phải
chịu vô số những l| thư đầy căm gh t. Từ khắp nơi trong nước ỹ vang lên những lời la lối
r ng ông qu| ngu dốt v{ không thích hợp để l{m tổng thống hay thống nhất đất nước
Đ ng l{ incoln không qu| chắc chắn về bản th}n, thiếu kinh nghiệm v{ u sầu. hưng ông
còn hơn thế. ng l{ một người quả quyết - một người M t ày, Tâm Đen
Lòng dạ sắt đá

uộc chiến c{ng trở nên khốc liệt, incoln c{ng thêm sắt đ|. incoln lập luận r ng ự
kh n thiết không biết đến luật ph|p . incoln |p dụng c|c biện ph|p thời chiến m i l c một
khắc nghiệt hơn thực hiện thiết qu}n luật v{ bố r|p. Thường d}n bị x t xử bởi tòa |n qu}n
sự không có bồi th m đo{n. ng cho bắt giữ ít nhất mười bốn nghìn người, gồm cả một nghị
s
hi incoln bị chỉ trích, ông đ|p r ng nối tiếc lớn nhất của ông l{ đ~ không bắt giữ tướng
obert . ee khi còn cơ hội
Một người được tạo nên cho thời đại của ông
ột người v đại như braham incohn l{ }n huệ của Thượng đế d{nh cho thời đại của
ông. ức mạnh của incoln không bị tiêu tan bởi những cơn u sầu của ông ngược lại, ông có
được sức mạnh từ qu| khứ bất hạnh của mình. ng đ~ chịu đựng điều không thể chịu đựng
nổi từ thời thơ ấu cho tới khi trưởng th{nh
uộc sống khắc nghiệt m{ ông trải qua đ~ tạo cho ông khả năng chịu đựng g|nh nặng của
cả đất nước. hờ đó, dựa v{o sức mạnh bản th}n, ông đ~ dẫn dắt đất nước qua thời k thử
th|ch cam go nhất
T M I M M T CU C S NG H NG STR SS
H~y tưởng tượng tôi có thể cho bạn một công thức hay một viên thuốc thần k có thể gi p
bạn xóa bỏ ngay lập tức những kinh nghiệm xấu trong cuộc đời bạn. uộc đời bạn sẽ tuyệt vời
như thế n{o Bạn sẽ không lo lắng v{ sẽ sống không stress. Đ ng thế không Đ}y ch ng phải
l{ niềm ước mơ cao nhất trở th{nh hiện thực sao?
hưng sự thật l{ nếu viên thuốc hay công thức ấy có tồn tại, nó sẽ không thể l{m cho bạn
hạnh ph c hay thậm chí l{ hết |p luật. |c nh{ nghiên cứu tại Đại học alifornia ở Berkeley
đ~ chứng minh điều n{y b ng một nghiên cứu cho thấy x~ hội ch ng ta đ~ đặt nặng qu| mức
việc loại bỏ những kinh nghiệm xấu trong cố gắng loại bỏ stress
iệc tr|nh được những kinh nghiệm xấu trong cuộc đời không đủ để tạo nên chất lượng
cuộc sống của ch ng ta. {m người ch ng ta cần đến những thử th|ch để ph|t triển đầy đủ
v{ tạo ra những khía cạnh tích cực của bản th}n. |ch duy nhất để cảm thấy thật sự hạnh
ph c l{ đối mặt với những thử th|ch n{y v{ vượt qua. { con của Đấng thiêng liêng, ch ng ta
muốn chạm v{o từng sợi chỉ dệt lên cuộc sống - cả tốt lẫn xấu - v{ cảm thấy đầy sức sống khi
vươn lên trong cuộc đời
S
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Thượng đế l{ đốc công nghiêm khắc nhất trên đời
g{i thử th|ch bạn không ngừng nghỉ
hi niềm tin hay sức khỏe từ bỏ bạn
Bạn gục ng~,
g{i b n chìa tay gi p đ
g{i cho bạn thấy không được từ bỏ đức tin ...
Tôi không thể nhớ có một ho{n cảnh n{o m{,

{o ph t cuối c ng. g{i đ~ từ bỏ tôi
MAHATMA GANDHI
Từ sự khủng hoảng hay nguy cơ trong tiếng Hoa gồm hai chữ nguy hiểm v{ cơ hội.
uan s|t cuộc sống, c|c nh{ thông th|i Trung uốc cổ nhận thấy bản chất thực sự của nguy
cơ l{ một cơ hội tr| hình. Điều n{y tương tự như c|ch ngh của phương t}y
hi Thượng đế
đóng một c|nh cửa lại, g{i luôn mở ra một c|nh cửa sổ
hông có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, ch ng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó.
hính trong qu| trình chịu đựng m{ cơ hội tự bộc lộ. ơ hội luôn luôn tồn tại trong một tình
huống khủng hoảng, nhưng nếu ta mất tinh thần trong một cuộc thử th|ch gian nan, ch ng
ta sẽ bị những cảm x c của chính mình che mắt. hi ch ng ta bình t nh chịu đựng điều không
thể chịu đựng nổi, cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện
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ời dẫn lối thiêng liêng thường xuất hiện
hi ch}n trời đen tối nhất
MAHATMA GANDHI
Tất cả ch ng ta đều ch{o đón những sự thay đổi tốt hơn. Tuy nhiên, thay đổi tốt hơn đôi
khi lại mang vẻ bề ngo{i tr|i ngược. ũng như với một ngôi nh{ cũ, để t|i cấu tr c lại v{
trang ho{ng lại, trước tiên bạn phải d bỏ mọi thứ. ồi bạn lại dựng mọi thứ lên lại. gôi nh{
không biết sợ h~i. hưng đối với việc cải tổ cuộc đời mình, ch ng ta sợ h~i v{ cố chống lại
Bất cứ khi n{o gặp nguy cơ, đó l{ l c kiểm tra khả năng chịu đựng của ch ng ta. hông có
khả năng chịu đựng những rối loạn tình cảm v{ sự h n loạn k m với thay đổi, sẽ không có hy
vọng về việc x}y dựng lại. hịu đựng không bao giờ l{ một việc d d{ng, nhưng nó l{ một yếu
tố quan trọng để vượt qua nguy cơ
hững biện ph|p thực h{nh sau rất có ích trong một tình huống khủng hoảng. hững
biện ph|p n{y bao h{m sự chịu đựng sẽ đ y bạn qua cuộc h{nh trình tho|t khỏi đêm đen của
cuộc đời
1. Ngưng chống trả
au khi ch ng ta l{m bất cứ điều gì m{ ch ng ta có thể ngh ra để giải quyết một nguy cơ,
một trong những tình huống sau có thể xảy ra. Hoặc l{, ch ng ta thừa nhận thất bại v{ cảm
thấy mình l{ nạn nh}n của ho{n cảnh. Hoặc l{, cuối c ng ch ng ta đ~ đủ chứng minh để từ bỏ
chống trả v{ ngưng không cố sửa chữa tình huống theo quan niệm của ch ng ta về sự đ ng
đắn . h ng ta lấy hết can đảm để đối mặt với n i sợ của mình. {m như thế, ch ng ta bắt
đầu ph|t hiện ra những khả năng mới
ột người sắp chết đuối v ng vẫy hết sức mình, thế nhưng những con sóng mạnh hơn sức
lực yếu ớt của anh ta. nh ta g{o lên kêu cứu. hững người cứu hộ tới, nhưng không ai có thể
nắm lấy để vớt anh ta lên vì anh ta không ngừng v ng vẫy. hỉ đến khi anh ta thôi gi~y giụa,
anh ta mới có thể được giữ lấy v{ cứu tho|t
2. Để một giải pháp tự uất hiện một cách rõ ràng

hi gặp nguy cơ, giống như một người sắp chết đuối, ch ng ta hất cả b{n tay gi p đ m{
Thượng đế chìa ra cho ch ng ta trong n lực v ng vẫy một c|ch hốt hoảng. Trong m i lần
nguy cơ, b{n tay gi p đ của Thượng đế luôn chìa ra dưới dạng những cơ hội mới. ấu chốt
để nhận ra những cơ hội n{y l{ thôi hoảng hốt v{ đi theo dòng chảy, để cho một giải ph|p tự
xuất hiện
3. Hiểu rõ n i đau đớn và sầu khổ của bạn
Bất cứ khi n{o gặp phải thảm kịch, sẽ ch ng ích gì nếu tôi nói bạn đừng đau khổ v{ cứ
sống như đó chỉ l{ một giấc mơ. uộc đời có thể l{ một giấc mộng v{ một vở kịch trong con
mắt của Đấng s|ng tạo, nhưng ch ng ta kẹt trong những cơn |c mộng
Trong thời k tress, h~y ph}n tích n i đau của bạn, bởi vì trước khi ch ng ta có thể trải
nghiệm ho{n to{n n i đau của mình, sẽ rất khó tận dụng những khả năng mới. Tuy nhiên,
đừng đắm chìm trong cảm gi|c khốn khổ qu| mức. H~y giữ kín bất hạnh của bạn v{ chỉ chia
sẻ với những người có thể thực sự n}ng đ bạn
alter bị cho nghỉ việc v{o th|ng
năm
, ngay trước l i|ng sinh. ng thấy lòng
tan n|t v{ tổn thương khi bước ra khỏi văn phòng l{m việc, nhưng về đến nh{ ông cố gắng
nói với vợ một c|ch bình t nh v{ dũng cảm về n i bất hạnh n{y. ng muốn cư xử như một
người đ{n ông , kìm n n những cảm x c của mình. hưng aren vợ ông biết l{ ông bị tổn
thương nặng nề, nên b{ cố gắng gi p ông nói về vấn đề n{y. Đầu tiên b{ thấy rất khó khiến
ông mở lời, nhưng cuối c ng ông đ~ khóc lớn v{ cứ tiếp tục khóc không kiềm lại được. hi
ông khóc, ông nói ra những lo lắng của ông - cảm gi|c tội l i v{ bị mất việc v{ những vấn đề
kh|c m{ ông đ~ giấu kín trong lòng bao l}u nay. ng khóc trong ba ng{y liền
g{y thứ hai, sau một đêm mất ngủ, ông đi ra ngo{i l c giờ s|ng đến quầy rượu ở góc
phố. gười b|n h{ng trung niên trông có vẻ am hiểu hỏi có phải ông muốn ăn mừng i|ng
sinh sớm không. ng trả lời r ng không phải, m{ l{ ông mới bị mất việc
Tôi hiểu , người b|n h{ng nói. Tôi đ~ từng l{m tiếp thị v{ b|n h{ng cho một công ty lớn.
hưng sau khi bị mất việc, vợ con tôi đ~ rời bỏ tôi v{ tôi đ~ trôi dạt đến ch l{m n{y
ập tức nước mắt cả hai người đ{n ông tr{o ra. Thời khắc đó, cả hai cảm nhận s}u sắc vết
thương lòng của họ
Bình thường alter không uống nhiều, nhưng chiều hôm đó sau khi uống hết bia ông
muốn quay lại tiệm rượu để mua thêm v{ tiếp tục chuyện trò với người b|n h{ng. aren bảo
ông đừng chia sẻ với người b|n h{ng vì việc đó chỉ c{ng l{m tăng thêm cảm gi|c thất bại của
alter. B{ cảm thấy alter có thể n y sinh ý ngh a chịu chung số phận v{ sẽ có kết cục như
người b|n h{ng.
i bất hạnh d bị khơi dậy , b{ nói. Đến thăm người b|n h{ng sẽ l{m
tăng thêm n i đau của cả hai người
au ba ng{y khóc lóc v{ uống rượu, alter thấy kiệt quệ về thể chất v{ cảm x c, nhưng
ông gượng dậy v{ bắt đầu nói chuyện với aren về việc ông nên l{m gì tiếp theo. Họ đọc
quảng c|o trên b|o, tìm kiếm trong kho, mượn từ thư viện những cuốn s|ch nói về c|ch thay
đổi công việc, v{ đọc c|ch viết đơn xin việc sao cho có vẻ năng động. alter d{nh tất cả thời
gian để tìm việc. Trong vòng ba tuần, ông có năm cuộc phỏng vấn v{ cuối c ng có được một
ch l{m tốt hơn công việc cũ - một công việc lương cao hơn, được nghỉ ph p nhiều hơn hai
tuần m{ chỉ l{m bốn ng{y một tuần

4. Hãy để đêm tối qua đi
Đi theo dòng chảy không phải l{ từ bỏ n lực m{ l{ việc chấp nhận thực tế. Đó l{ việc
nhận ra khi n{o l{ l c h{nh động v{ khi n{o nên chờ đợi. au khi bạn đ~ l{m tất cả những gì
sức người có thể l{m trong giai đoạn khủng hoảng m{ tình huống vẫn ngo{i tầm giải quyết
của bạn, bạn nên vận dụng đến sự nhẫn nại. H~y để đêm tối qua đi
ó một điều chắc chắn trong cuộc đời n{y nó luôn luôn thay đổi. hững con th sống
trong hoang d~ hiểu rõ điều n{y. au một m a h thỏa thuê sẽ đến một m a đông khắc nghiệt
đầy thử th|ch sau đó sẽ tiếp nối bởi m a xu}n. Trong thế giới những tạo vật của Thượng đế,
chỉ có con người l{ sợ h~i khi gặp thay đổi
5. Đừng biểu lộ ch tổn thương của bạn
Trong nguy cơ, đừng để người ngo{i can thiệp v{o n i bất hạnh của bạn. gay cả những
người biết cảm thông nhất cũng thích ở bên kẻ chiến thắng. hững người ngo{i cảm thấy bất
lực vì không gi p đ được bạn giải quyết vấn đề của bạn. ì thế, sau khi đ~ b{y tỏ sự cảm
thông, họ có xu hướng tr|nh bạn vì không muốn thể hiện sự bất lực của họ. ới những người
có được sự thỏa m~n được biết r ng họ có thể l{m tổn thương bạn. H~y để họ thấy r ng nguy
cơ bề ngo{i của bạn hóa ra l{ một cơ may. Đ}y không phải l{ một lời nói dối, m{ l{ một sự
thực. H~y l{ một tay chơi b{i l~o luyện, giữ vẻ mặt lạnh l ng v{ thần kinh th p
6. ất động d p bỏ sự h n loạn
hi thay đổi mạnh mẽ v{ sự h n loạn xảy ra trong đời, một phương c|ch đối phó hữu hiệu
l{ bất động. Trong thời k h n loạn, khi bất cứ điều gì bạn cố l{m để cứu chữa tình huống lại
t|c dụng ngược, hoặc l{ bạn phải hủy bỏ tất cả những gì đ~ l{m v{ bắt đầu lại tất cả, h~y
ngưng lại ngay lập tức v{ không l{m gì cả. H~y chờ bụi lắng xuống, v{ hầu như chắc chắn bạn
sẽ thấy một con đường rõ r{ng n m ở phía trước
hông l{m gì cả không phải l{ d thực hiện, đặc biệt khi cuộc sống của một người bị đảo
lộn. ó đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng v{ khả năng kiểm so|t phản ứng bản th}n của ch ng
ta vốn không ngừng cố gắng để cứu chữa tình huống
hi bạn ở trạng th|i bất động, bạn sẽ có thu nhập v{ nuôi dư ng sức mạnh bên trong của
bạn. B ng c|ch l{m như thế, không lo lắng v{ với th|i độ thản nhiên, bạn có thể tập trung
được v{ tạo một động lượng mạnh mẽ v{ một sự thấu suốt không thể lay chuyển. hi bạn
nhận ra thời gian thích hợp để h{nh động, nguồn năng lượng mới tạo lập n{y sẽ trợ gi p bạn
trong việc đạt những kết quả ao ước
7. Hãy sống cuộc đời mình như đó là cuộc đời một ai khác
ếu bạn thấy cuộc đời mình l{ không thể chịu đựng nổi thì h~y tưởng tượng cuộc đời bạn
đang sống không phải của bạn m{ l{ của một ai kh|c. Đ~ bao giờ bạn để ý thấy bạn thường
xuyên giải quyết tốt những vấn đề của người kh|c ần tới khi ở giai đoạn khủng hoảng, thay
vì nhìn nhận nguy cơ như vấn đề của bạn, h~y cố gắng tưởng tượng r ng cuộc đời bạn l{ của
một ai kh|c. B ng c|ch đó bạn có thể tìm kiếm giải ph|p v{ có được rất nhiều sự thoải m|i v{
tự do

Bạn sẽ không sợ sự chỉ trích v{ không thấy đau đớn vì thất bại. Bạn sẽ đón được những cơ
hội m{ bạn thường bỏ qua. Đột nhiên, h ng h{ cơ hội sẽ tự h lộ. Bạn cảm nhận một sự d
d{ng bất ngờ trong giải quyết công việc rốt cuộc, bạn không phải đang sống cuộc đời của
bạn . ấn đề l{ của người kh|c, bạn chỉ tạm thời l{ người xử lý tình huống. Th|i độ của bạn
sẽ thay đổi, khi cuộc đời cũ vốn không thể chịu đựng nổi của bạn nhận được vô số khả năng
mới
Trên b{n tôi đặt một tấm biển đề H~y sống cuộc đời mình như đó l{ cuộc đời một ai
kh|c . Điều n{y gi p tôi nhớ ra không để mình mắc kẹt trong m{n kịch cuộc đời
Tôi chia sẻ ý ngh n{y với một người bạn của mình. uộc thảo luận đ~ th c đ y anh nói
với tôi Thật sự l{, cuộc đời bạn đang sống không phải l{ của bạn theo một c|ch n{o đó. Hầu
hết ch ng ta sống theo suy ngh trong đầu của mình, nhưng con người trong đầu ấy không
thực sự l{ ch ng ta. h ng ta sống với một đầu óc đầy những hy vọng, sợ h~i, v{ những ảo
tượng đến mức về cơ bản ch ng ta không cảm nhận được phần lớn hiện thực của mình.
tưởng m{ bạn đưa ra có thể giải phóng người ta khỏi những hạn chế m{ họ đặt cho chính họ.
Hầu hết ch ng ta bị kẹt trong cảm ngh của ch ng ta về chuyện ch ng ta ngh mình l{ ai hay
l{ gì
Biết c|ch xử lý nghịch cảnh l{ một kỹ năng rất có gi| trị. Điều đó ho{n to{n l{ ở trạng th|i
tư tưởng - trạng th|i M t ày, Tâm Đen
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|ch bạn nhìn nhận những hạn chế của mình sẽ quyết định c|ch thức nó t|c động đến
bạn. ặc d tôi đ~ b{n về điểm n{y trong chương về tư duy tiêu cực, tôi muốn nhắc lại nó ở
từ góc nhìn về sự chịu đựng. Bạn không thể biến những hạn chế th{nh vốn quý trừ khi bạn có
thể chịu đựng những giai đoạn đen tối, ch|n nản
hững kinh nghiệm tiêu cực của ch ng ta trong đời l{ những yếu tố rất quan trọng đối
với ch ng ta để ho{n th{nh số mệnh đ~ định. Trừ khi bạn có sức chịu đựng để sống qua đêm
đen, bạn sẽ không được chứng kiến bình minh huy ho{ng
ần đ}y tôi đ~ có một b{i nói chuyện trước một cử tọa người ỹ gốc hi đông đảo. ử tọa
của tôi nói r ng bởi vì một v{i người trong số họ sinh ra l{ người da đen v{ ngh o khó, họ
cảm thấy họ đ~ có một điểm xuất ph|t rất thấp trong đời. Tôi đ~ trả lời H~y ngh đến Dr.
artin uther ing. ếu ông sinh ra l{ người da trắng v{ gi{u có, ông sẽ trở th{nh một người
như thế n{o ng sẽ chỉ l{ một anh ch{ng trai da trắng lanh lợi nữa m{ thôi . Thật sự l{, bạn
không cần phải l{m gì để biến những hạn chế của bạn th{nh vốn quý vì định mệnh đ~ l{m
điều đó cho bạn
Dr. ing đ~ không chọn sinh ra l{ người ỹ gốc hi, nhưng ông đ~ sinh ra như thế.
Thomas dison đ~ không chọn để bị chứng thiếu khả năng học đọc, khiến ông không thích
hợp để đến trường. Tuy nhiên, vì dison không đi học ở những ngôi trường bình thường,
trong thế giới của ông mọi điều đều có thể con người ông v{ mọi c|i ở ông đều l{ vốn quý của
ông
Điều ph}n biệt giữa c| nh}n h|i lượm được quả ngọt từ những điểm tưởng như l{ hạn
chế của họ với những người bị khuất phục bởi những hạn chế đó n m ở khả năng chịu đựng
của họ trong khi học c|ch sử dụng những hạn chế đó l{ công cụ gọt giũa lên th{nh công của
họ
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Dick l{m việc cho một công ty kỹ thuật thiết kế chuyên dụng. huyên môn của anh l{ về
l nh vực rô bốt. Hai năm trước, anh được công ty thuê để chế tạo một hệ thống điều khiển
b ng rô bốt cho c|c thiết bị công nghiệp. hủ công ty đ~ có một vi n cảnh chói lọi, coi đó l{
con |t chủ b{i của công ty. Thời gian trôi qua, sự phức tạp của hệ thống tạo ra những nghi
ngờ trong suy ngh của chủ công ty về gi| trị của dự |n. ng c{ng nghi ngờ trong suy ngh
của chủ công ty về gi| trị của dự |n, vị trí của Dick trong công ty c{ng giảm s t. Đầu tiên anh
được tuyển l{m gi|m đốc dự |n sau đó anh chỉ còn l{ kỹ sư thông thường h trợ cho những
dự |n kh|c
hiều lần Dick đ~ ngh đến chuyện ra đi, nhưng tận trong th}m t}m anh muốn dự |n
được ho{n th{nh. nh tin nó sẽ l{ một bộ phận phần cứng có tính c|ch mạng trong l nh vực
sản xuất công nghiệp, vì thế anh tiếp tục l{m việc.
i ng{y, sau khi ho{n th{nh phần việc của
mình trong dự |n kh|c, anh l{m việc cho dự |n điều khiển b ng rô bốt của mình. Trong l c
đó, công ty đ~ chế tạo ra một dạng phần cứng thiết bị sản xuất không có tính năng thông
minh. gười chủ bắt đầu có suy ngh kh|c - r ng mọi người thực sự chỉ cần loại phần cứng
bình thường có thể hoạt động tốt
ột ng{y nọ người chủ nói với Dick Tôi đang ngh về việc bỏ luôn dự |n điều khiển b ng
rô bốt
Dick đ~ đặt hết t}m huyết v{o dự |n, v{ anh biết ích lợi của dự |n. nh phản đối một c|ch
quyết liệt
ếu ông không muốn hệ thống điều khiển nữa, tôi tự mình đi tìm những kh|ch
h{ng cho những thiết bị ứng dụng kh|c . gười chủ bỏ đi không nói gì. Dick đứng đó, ho{n
to{n ch|n nản, nhưng anh tiếp tục công việc của mình
Hai ng{y sau cuộc nói chuyện, một nh{ sản xuất từ h}u u tới nước ỹ để xem bản thử
nghiệm thiết bị phần cứng của công ty. gười chủ biết r ng đ}y l{ một vụ ít có khả năng
th{nh công vì h~ng sản xuất đó đ~ đi thăm hơn năm công ty trên to{n thế giới. au ba ng{y
thuyết trình, tình cờ một viên trưởng phòng đề cập đến hệ thống điều khiển b ng rô bốt đ~
ho{n tất được
công việc. h|ch h{ng từ ch}u u yêu cầu được xem thử v{o hôm sau
Dick có thể thuyết trình dự |n của anh. Đó l{ một th{nh công rực r . au buổi chạy thử,
kh|ch h{ng chỉ nói đến phần cứng điều khiển b ng rô bốt của Dick. Họ nói với người chủ
Đ}y chính l{ điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi của ch ng tôi . H~ng sản xuất nước ngo{i
đ~ mua to{n bộ hệ thống, trị gi| hơn hai triệu đô la
Dick đ~ chịu đựng n i ê chề khi bị hạ chức v{ l{m việc trên một hệ thống m{ không ai ngh
l{ quan trọng. uối c ng, người chủ công ty bắt đầu ngh r ng c|i nhìn ban đầu của ông ta đ~
luôn luôn đ ng
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Đức tính chịu đựng có vô v{n ứng dụng, không chỉ giới hạn trong quan niệm truyền thống
của ch ng ta. í dụ như, rắc rối trong mối quan hệ nam - nữ l{ khi người đ{n ông thích người
phụ nữ, cô ta lại không thích anh. hi người phụ nữ thích người đ{n ông, anh ta lại không
thích cô. hững mối quan hệ phổ biến giữa hai giới giống như trò chơi k o có hơn l{ một c}u
chuyện, một sự l~ng mạn nên thơ

Dường như trong rất nhiều người đ{n ông v{ nhiều người phụ nữ, có một tay thợ săn vô
hình, một kẻ giấu mặt thích trò chơi k o co hơn l{ thích sự gần gũi. { thế l{ trò chơi cứ tiếp
tục
ần tới khi bạn để thấy những đặc tính của g~ thợ săn n{y trong mối quan t}m l~ng mạn
của bạn, cứ tiến lên v{ tạo ra cuộc săn đuổi b ng c|ch trước hết |p dụng sự l~nh đạm của
M t ày, Tâm Đen - h~y giả vờ. H~y ngăn giữ bạn trước nhu cầu tự nhiên muốn được gần
gũi v{ th}n mật. i lại vừa đủ để không l{m mất sức h t giữa bạn v{ người bạn theo đuổi, v{
h~y để đối phương có được sự th vị phải theo đuổi bạn
Tuy nhiên, bạn không thể |p dụng chiến lược n{y trừ khi bạn có thể thấm nhuần tinh thần
chịu đựng v{ đ{nh phải từ bỏ niềm vui l{m một người thợ săn. Bí quyết có thể gi p bạn chịu
đựng được n i khổ của sự xa c|ch đó l{ h~y luôn để mắt đến mục tiêu của bạn. ục tiêu của
m i người sẽ kh|c nhau. ới một người, đó l{ một mối quan hệ gắn bó, nghiêm t c, trong khi
những người kh|c chỉ đơn giản muốn một quan hệ thông thường. Điểm mấu chốt l{ bạn đạt
được mối quan hệ n{y v{ gi{nh được phần thưởng theo mong muốn của bạn
ần đ}y một người bạn của tôi kể với tôi r ng anh v{ bạn g|i của anh không được vui vẻ
lắm. ụ thể l{, cô đ~ tuyên bố muốn gặp người kh|c. Bạn tôi vô c ng ch|n nản vì anh rất gắn
bó với cô g|i. Tôi khuyên anh thử một biện ph|p mạnh mẽ vì gần như l{ anh đ~ mất cô rồi
nh đến gặp cô bạn g|i v{ nói r ng cô có thể gặp g bất cứ ai cũng được, mi n l{ không
phải anh. Ba ng{y sau, họ l{m đ|m cưới ở as egas. Tôi không chắc l{ hôn nh}n của họ sẽ
l}u bền, nhưng ít nhất thì anh bạn của tôi rất hạnh ph c vì đ~ gi{nh được phần thưởng của
mình
T LU N
Tinh thần chịu đựng l{ một trong những kh|i niệm gi{u sức mạnh nhất m{ ch ng ta có
thể học hỏi. ó sẽ ho{n tất những mục tiêu của bạn không cần đến sự cố gắng bề ngo{i n{o.
Bạn không cần chinh phục người kh|c, bạn chỉ cần cứng rắn với chính bạn. hả năng chịu
đựng l{ chất liệu tinh thần tự nhiên của bạn. ức mạnh gi p người ta có thể chịu đựng điều
không thể chịu đựng nổi cũng chính l{ nguồn gốc của M t ày, Tâm Đen
T M T T NH NG ĐI M CH NH
☻Tinh thần chịu đựng l{ một ph m chất bắt buộc trong qu| trình ph|t triển nh}n c|ch
của ch ng ta. Tinh thần n{y không hề xa lạ đối với những người định cư tiên phong đ~ lập
nghiệp tại nước ỹ. hờ sự chịu đựng, nước ỹ đ~ được khai sinh v{ lớn mạnh
☻ hi một con người được dự định cho những th{nh tựu lớn lao trong cuộc sống, sự
chu n bị cho cuộc h{nh trình đấy sẽ vô c ng công phu
☻Thất bại l{ mẹ th{nh công
☻ ứ nhẫn nại m{ chịu đựng - hiểu thấu khó khăn, chịu đựng gian khổ, dự đo|n được
nguy cơ, vượt lên sự sỉ nhục, một người như thế chắc chắn sẽ đạt được th{nh công v{ vinh
quang
☻Điều khiến cho một người thực sự v đại l{ việc biết c|ch chịu đựng những điều không
thể chịu đựng v{ tha thứ những điều không thể tha thứ. i cũng biết c|ch ph|t huy khi gặp
thuận lợi. hính những thời điểm thử th|ch l{ l c để ph}n biệt những người có thực chất với
những người chỉ có vẻ bề ngo{i

☻ ua đau khổ v{ thử th|ch, người ta chịu đựng nhờ nhẫn nại. hờ đó, tinh thần của con
người chiến thắng chính bản th}n nó
☻M t ày, Tâm Đen l{ nền tảng h trợ bạn trong việc chịu đựng n i nhục của sự thất
bại v{ sự chỉ trích, để vượt lên nó v{ d|m l{m điều cần thiết để ho{n th{nh sứ mệnh của bạn
☻Trong họa có ph c. uan s|t cuộc sống, c|c nh{ thông th|i Trung uốc cổ nhận thấy
bản chất thật sự của nguy cơ l{ một cơ hội tr| hình. Điều n{y tương tự như c|ch ngh của
hương T}y hi Thượng đế đóng một c|nh cửa lại, g{i luôn mở ra một c|nh cửa sổ
☻ hông có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, ch ng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó.
hính trong qu| trình chịu đựng m{ cơ hội tự bộc lộ
☻ ơ hội luôn luôn tồn tại trong một tình huống khủng hoảng nhưng nếu ta mất tinh thần
trong một cuộc thử th|ch gian nan. h ng ta sẽ bị những cảm x c của chính mình che mắt.
hi ch ng ta bình t nh chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi, cơ hội về một điều tốt đẹp hơn
sẽ xuất hiện
☻Đi theo dòng chảy không phải l{ từ bỏ n lực m{ l{ việc chấp nhận thực tế. Bạn phải học
c|ch nhận ra khi n{o l{ l c h{nh động v{ khi n{o nên chờ đợi
☻ hi bạn ở trạng th|i bất động, bạn sẽ có thể thu nhập v{ nuôi dư ng sức mạnh bên
trong của bạn. B ng c|ch l{m như thế, không lo lắng v{ với th|i độ thản nhiên, bạn có thể tập
trung được v{ tạo một động lượng mạnh mẽ v{ một sự thấu suốt không thể lay chuyển
☻H~y sống cuộc đời mình như đó l{ cuộc đời một ai kh|c. B ng c|ch đó bạn có thể tìm
kiếm giải ph|p v{ có được rất nhiều sự thoải m|i v{ tự do. Th|i độ của bạn sẽ thay đổi
☻ hững hạn chế t y thuộc v{o c|ch bạn nhìn nhận ch ng bạn có thể d d{ng biến ch ng
trở th{nh vốn quý khi bạn nhìn những hạn chế của mình với con mắt kh|c. Tuy nhiên, người
ta sẽ không thể biến những hạn chế th{nh cơ hội nếu anh ta không có sức chịu đựng để vượt
qua những giai đoạn tăm tối
☻ hững kinh nghiệm tiêu cực của ch ng ta trong đời l{ những yếu tố cần thiết yếu đối
với ch ng ta để ho{n th{nh số mệnh đ~ định. Tuy nhiên, khi bạn có sức chịu đựng để sống qua
đêm đen, bạn sẽ không được chứng kiến bình minh huy ho{ng

ạn kiếm sống b ng những gì nhận được từ người khác
ạn tạo nên cuộc đời mình b ng những gì bạn cho đi
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mật về tiền

ự ngh o đói l{ kẻ th hung h~n nhất

MAHATMA GANDHI
Tiền bạc không phải l{ phần thưởng ho{n hảo đối với một người thực h{nh
Đen nhưng với hầu hết mọi người nó l{ một điều quan trọng

ặt D{y, T}m

TR TU TRUNG HOA C Đ I
hi còn l{ một đứa trẻ, tôi học viết từng chữ Hoa b ng c|ch viết đi viết lại c|c n t cho đến
khi ch ng khắc s}u v{o trí nhớ đến mức tay tôi có thể viết một c|ch tự động. Tôi đ~ học ngh a
thông dụng của c|c chữ nhưng không bao giờ ngh tới ý ngh a s}u xa của bản th}n c|c ký
hiệu. iờ đ}y, khi đ~ trưởng th{nh, tôi thường kinh ngạc bởi trí tuệ tinh tế v{ nên thơ của
những học giả Trung Hoa cổ đại đ~ tạo nên c|c từ b ng những ký hiệu tượng hình đại diện
cho những yếu tố cơ bản trong cuộc sống của họ v{ của thế giới xung quanh của họ
hữ Tiền trong tiếng Hoa gồm ba bộ gh p lại. ột bộ l{ bộ kim v{ng . Hai bộ kia l{ hai bộ
qua , tượng trưng cho những ngọn gi|o. hữ ng ngh o khó cũng gồm có ba bộ. |c bộ
ký hiệu n{y mô tả một người đứng dưới một c|i hố, còng người xuống tựa như bị đ bởi một
g|nh nặng khủng khiếp. hững chữ viết n{y không chỉ tượng trưng cho kh|i niệm tiền v{
ngh o ch ng còn biểu lộ điều gì đó ch}n thực v{ ý ngh a về những kh|i niệm n{y
Trong những năm học đại học ở Đ{i oan, một người bạn đ~ rủ tôi đi c ng đến ch một
ông thầy bói ở đó. au khi ông thầy đ~ nói về tương lai của bạn tôi, cô nhờ ông coi cho tôi.
ng thầy đưa cho tôi một mảnh giấy v{ một c}y cọ, bảo tôi viết một chữ. Tôi đ~ viết chữ Thiên
trời . ng thầy cầm mảnh giấy nghiên cứu một hồi. ng viết bên cạnh đó chữ Tiền bộ kim
v{ng đứng cạnh hai bộ qua ngọn gi|o
H~y nghiên cứu thật kỹ từ n{y , ông dặn
ó sẽ tiết lộ cho cô bí mật về đồng tiền. {ng
gắn chặt với sự tranh đấu
hi tôi nhớ lại lời của ông gi{, tôi băn khoăn không rõ tại sao có hai ngọn gi|o gắn với ý
tưởng về tiền. Tôi thấy dường như người ta có ý nói để có được của cải phải có một cuộc
chiến đấu. Tôi viết lại chữ tiền v{ nghiên cứu c n thận như lời ông gi{ dặn. { đột nhiên, tôi
ngộ được bí mật của đồng tiền v{ bản chất hai mặt của cuộc chiến đấu đi k m với nó
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gọn gi|o đầu tiên tượng trưng cho trận chiến bên ngo{i để tồn tại. ặc d tr|i đất thật
gi{u có, nhưng những của cải của nó không được ban đều cho h{ng tỉ con người chia nhau sự
gi{u có đấy. Từ khi bắt đầu nền văn minh đến nay, nước n{y đ|nh nhau với nước kh|c để
chiếm đoạt của cải. Trong cuộc chiến h{ng ng{y giữa c|c c| nh}n, sự đối đầu không trực tiếp
v{ đẫm m|u như giữa c|c quốc gia, nhưng nó thật sự cũng t{n nhẫn như thế
Trong thế giới công nghiệp hiện đại, cuộc chiến đấu chính yếu để tồn tại có dạng cuộc
chiến để kiếm tiền. Tiền rất quan trọng để duy trì th{nh công của một người. ột doanh
nghiệp cung cấp bởi một sản ph m hay dịch vụ tuyệt vời vẫn có thể bị đ bẹp bởi một đối thủ
cạnh tranh k m hiệu quả hơn nhưng lại nhiều vốn. ột nh{ chính trị có t{i v{ l i lạc sẽ không
thực hiện được chương trình h{nh động của mình nếu thiếu tiền v{ thất bại trong bầu cử
trước một đối thủ k m hơn. ột vở m a ba lê, được d{n dựng nếu như c|c t|c giả không thu
h t được nguồn t{i trợ cần thiết. Bất cứ ai muốn thực hiện c|c mục tiêu của mình hay muốn
chia sẻ một phần của cải của thế giới trước hết phải chu n bị để chiến đấu vì tiền

hiều lần trong c|c cuộc nói chuyện của tôi, mọi người hỏi nếu tôi không có tiền, l{m thế
n{o để bắt đầu kinh doanh để kiếm tiền . olan Bushnell đ~ th{nh lập công ty trò chơi điện
tử tari với chỉ năm trăm đô la. Bốn năm sau, anh b|n công ty của mình cho Tập đo{n vi n
thông arner với gi| hai mươi t|m triệu đô la. ới hai mươi t|m triệu đô la, anh bắt đầu mở
rất nhiều công ty v{ tốn h{ng triệu đô la để duy trì nhưng nhiều c|i trong số đó đ~ ph| sản.
ột dự |n có gi| trị có thể th{nh công nhờ một số vốn ít ỏi khi người ta s n lòng chiến đấu vì
cơ hội để thực hiện mong ước của mình
Đó không bao giờ l{ một con đường b ng ph ng d đi. ếu bạn không có một ý tưởng
đ|ng gi| v{ khả năng thực hiện tốt thì tiền không thôi chưa đủ. ó chỉ gi p bạn k o d{i sự
tồn tại trước khi mất hết. ì thế trò chơi kiếm tiền không chỉ l{ việc tìm được tiền vốn còn
phải có một ý tưởng hay v{ khả năng l{m cho tiền vốn sinh sôi nảy nở b ng những n lực
thích đ|ng
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gọn gi|o thứ hai di n tả trận chiến bên trong. Trước khi một người có thể chiến đấu v{
gi{nh thắng lợi trong trận chiến bên ngo{i, anh ta phải thắng được trận chiến bên trong. |i
ngh o l{ một trạng th|i tư duy nhiều hơn l{ một điều kiện bên ngo{i. hiều người chiến đấu
vì những phần thưởng nhỏ b vì họ bị nhốt trong một niềm tin giả tạo r ng họ không phải l{
những người đ|ng được hưởng những thứ tốt hơn trong đời. iệc thay đổi tư duy của bạn rất
quan trọng bạn xứng đ|ng với bất cứ phần thưởng vật chất n{o m{ bạn tìm kiếm, mi n l{
bạn gi{nh được nó một c|ch trung thực v{ đ|ng kính
Những phần thưởng không được tìm kiếm
gười ta kể chuyện về một vị th|nh nhờ đức hạnh cao cả của mình được c|c thiên thần
đưa lên thiên đường chơi. hi c|c thiên thần đưa ông thăm tòa l}u đ{i trên thiên đường, họ
đi qua một h{nh lang lớn chất đầy những món qu{ đủ loại. ng hỏi những người hướng dẫn
tại sao những món qu{ lại n m đó. Họ trả lời Đ}y l{ tất cả những thứ m{ người ta cầu xin
nhưng lại ngừng cầu nguyện ngay trước khi ch ng được ban tặng
Tạo hóa thiêng liêng không bao giờ ngăn trở ch ng ta có được những món qu{ quý gi|.
hính việc thiếu niềm tin r ng mình xứng đ|ng với những món qu{ ấy đ~ ngăn trở ch ng ta
có ch ng. ột số người từ bỏ mong muốn vì nản chí, ngh r ng họ sẽ ch ng bao giờ có được
điều mình muốn. ới những người kh|c, c|c thứ m{ họ khao kh|t có tính nhất thời. c thì họ
muốn một chiếc |o mới, hôm sau l{ một chiếc xe hơi mới. hi trời trở lạnh họ lại bắt đầu ao
ước một k nghỉ Hawai. hững kh|t khao của họ không kh|c gì những điều mơ mộng r~nh
r i. ếu ch ng ta kiên định trong những n lực để đạt được những kh|t vọng xứng đ|ng của
mình, ch ng có thể đến với ta, như những giấc mơ lười biếng thì hiếm khi th{nh hiện thực
Sự trao đổi công b ng
Tiền bạc v{ của cải có được qua hoạt động tương t|c với những người kh|c. Bạn đổi sức
lao động của bạn lấy tiền. Để sự trao đổi được công b ng, điều quan trọng l{ phải thuyết phục
được những người bạn l{m việc với họ l{ bạn có thể có lợi cho họ. Bạn phải tạo ra được cảm

gi|c về gi| trị của bạn. Để l{m được điều n{y, trước hết bạn phải tự ý thức một c|ch mạnh mẽ
về gi| trị của bản th}n
Để có ý thức về gi| trị bản th}n trước hết bạn phải l{m điều gì đó xứng đ|ng để bạn thấy
tôn trọng chính mình. Điều n{y bao gồm việc lao động cật lực v{ sự quyết t}m cũng như lòng
kiên trì. Tập trung sức lực của bạn v{o những điều l{m cho bạn trở nên có gi| trị đối với
người kh|c thực hiện trung th{nh v{ hiệu quả những nhiệm vụ của bạn, coi trọng những
cam kết, l{m việc một c|ch t}m huyết v{ s|ng tạo. h ng ta rất thường xuyên ph}n t|n sức
lực v{o việc ganh gh t với th{nh công của người kh|c v{ đổ l i cho số phận đ~ không cho
ch ng ta được gi{u như mong muốn. Đ}y l{ trận chiến bên trong
Lợi thế của cảnh ngh o
Tiền bạc không mua được hạnh ph c,
hưng chắc chắn l{ nó đem lại nhiều tiện nghi
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hần lớn mọi người ngh r ng mình muốn được gi{u có, nhưng trong thực tế hầu hết
ch ng ta đều đang ở vị trí m{ mình mong muốn về phương diện t{i chính. iệc l{m gi{u
không phải l{ chuyện s n lòng l{m gì để có tiền, m{ l{ chuyện s n lòng đ|nh đổi điều gì để
được gi{u có. Đ}y l{ nguyên tắc cực k quan trọng cần ghi nhớ. ũng giống như việc r n
luyện của một vận động viên đỉnh cao. Điều đầu tiên anh ta phải đối mặt l{ c}u hỏi Tôi s n
lòng từ bỏ điều gì để trở thảnh một vận động viên lớn tôi có s n lòng hy sinh thời gian vui
chơi c ng với bạn b không Tôi có s n lòng bỏ qua những buổi tiệc t ng, tụ tập vui vẻ tôi có
s n lòng từ bỏ những thức ăn ngon bổ dư ng để theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt danh
s|ch c}u hỏi vẫn còn chưa kết th c
uby l{ một người quản lý chung cư với một mức lương khiêm tốn. ố gắng cải thiện thu
nhập, cô l{m thêm việc môi giới bất động sản, nhưng sự vất vả của cô chưa đem lại phần
thưởng t{i chính đ|ng kể
hi quan s|t uby, tôi nhận thấy cô cực k gắn bó với những lợi thế trong cảnh ngh o của
cô. ô rất gắn bó với những tr|ch nhiệm v{ quyền lợi của việc quản lý khu chung cư. {m
người quản lý chung cư, uby thỏa m~n được những nhu cầu t}m lý của mình
uby l{ kiểu người m{ ch ng ta thường gọi l{ thích thể hiện quyền h{nh . {i th|ng sau
khi một người dọn đến ở, uby bắt đầu cư xử giống như một viên chỉ huy doanh trại chứ
không phải một người quản lý căn hộ. ô tận dụng quyền hạn của cô đối với những người ở
chung cư, đặc biệt khi cô ở thế đ ng trong những quy định của chung cư
uby ngh r ng cô muốn kiếm thêm tiền b ng việc môi giới bất động sản, nhờ thế cô có thể
từ bỏ khoản lương ít ỏi v{ những giờ d{i d ng dặc l{m người quản lý chung cư. hưng một
c|ch vô thức, tinh thần cô có được sự thỏa m~n với quyền h{nh bắt bẻ người kh|c khi cô l{m
công việc hiện tại. ô khó có thể h{i lòng đổi nó lấy một công việc kh|c đòi hỏi cô phải chiều ý
kh|ch h{ng, cho d nó gi p cải thiện đ|ng kể tình hình t{i chính của cô
Trong suy ngh uby không thấy sự kh|c nhau n{o giữa sự thỏa m~n m{ tiền bạc có thể
đem lại với sự thỏa m~n có được khi sống trong cảnh ngh o. ự thực l{, uby gắn bó một
c|ch vô thức với lợi thế đặc biệt của cảnh ngh o nên cô có sự ngờ vực về ích lợi của việc đổi
một niềm vui đ~ rõ thể hiện quyền h{nh đối với người kh|c lấy cuộc sống gi{u có chưa được
biết rõ

van l{ một doanh nh}n trung niên đ~ thực hiện nhiều việc kinh doanh trong suốt cuộc
đời. hông may l{ ông thường ph|t triển việc kinh doanh của mình đến đỉnh cao rồi lại để
ph| sản. au hai mươi năm thăng trầm, cuối c ng van đ~ ph|t hiện được nguyên nh}n
những thất bại của ông
Bất cứ khi n{o lên đến đỉnh, ông lại sống một cuộc sống xa hoa v{ đôi khi thậm chí sa đọa.
Tận bên trong, van l{ một người giản dị, thuần khiết. ì thế, những giai đoạn sa v{o lối sống
suy đồi đi ngược với bản chất tự nhiên của ông, với lối sống đơn giản, điều độ m{ ông thực sự
thích hợp. Điều n{y cuối c ng đ~ khiến van ph| hoại c|c công ty của chính ông m{ không ý
thức được khi ra một loạt c|c đ|nh gi| kinh doanh sai lầm. au khi nhận thức được nguyên
nh}n đ ng sau sự xuống dốc của mình, ông có thể giữ mình theo k luật v{ tr|nh lặp lại
phong c|ch cũ khi đạt tới đỉnh cao của th{nh công
Nếu bạn giữ tiền ch t, nó s chuồn khỏi tay bạn
Tiền bạc l{ thứ trong cuộc đời gợi lên nhiều cảm x c nhất cho m i c| nh}n. ó gắn chặt
với những cảm x c đau đớn v{ ng}y ngất. hi có tiền, bạn không bao giờ thấy đủ. Hết tiền,
bạn ước gì mình đ~ biết quý tiền hơn l c bạn còn tiền
une, một phụ nữ người c bốn mươi tuổi, hiện đang học văn học nh tại trường cao đ ng
os ngeles. B{ được giới thiệu với Bob, bạn tôi, như một người có thể gi p anh biên tập loạt
truyện ngắn anh đ~ viết. une chưa bao giờ biên tập truyện tiểu thuyết, nhưng mười lăm năm
trước b{ đ~ l{m trợ lý cho một biên tập phim thời sự. B{ có cảm nhận bản năng về kịch.
Trong mười lăm năm qua sống ở ỹ, une đ~ gặp nhiều khó khăn. B{ thường phải l{m những
công việc nặng nhọc với mức lương tối thiểu. B{ đ~ trở nên cay đắng trong c|i nhìn cuộc
sống, v{ có th|i độ tiêu cực đối với tiêu cực đối với tiền bạc v{ con người. |u th|ng trước, b{
đ~ bị sa thải khỏi công việc b|n xe hơi cũ. B{ lại thất nghiệp một lần nữa
ặc d une không có lý lịch l{m việc chứng tỏ t{i năng của b{, Bob cảm nhận được khả
năng thiên ph của b{. au khi gặp g , ông quyết định để b{ l{m thử. Bob đồng ý trả une ba
ng{n đô la để biên tập ba truyện ngắn. au khi l{m việc với Bob ho{n tất một truyện ngắn,
une bắt đầu ngh r ng có lẽ b{ đang l{m với th lao qu| rẻ. B{ ngh b{ có thể đổi c|ch tính
th lao từ mức th lao trọn gói sang tính theo giờ để được nhiều tiền hơn. B{ trình b{y với
Bob c|ch tính của mình, lý luận v{ khóc lóc về việc b{ đang bị ông lợi dụng công lao động rẻ
mạt. Bob đồng ý nếu une có thể ghi lại chính x|c thời gian l{m việc của b{, ông sẽ trả b{ hai
mươi lăm đô la một giờ. une rất vui mừng vì chưa bao giờ b{ được trả cao như thế
une bắt đầu biên tập truyện ngắn kế tiếp. ất mau chóng b{ nhận thấy sau khi trừ đi thời
gian ăn trưa, thời gian h t thuốc mười lăm ph t m i tiếng, thời gian d{nh cho công việc riêng
của b{ trong giờ l{m việc, thời gian thực sự l{m việc của b{ rất ít. B{ chỉ d{nh trọn vẹn mười
tiếng cho truyện ngắn kế tiếp. ố tiền th lao tương ứng l{ hai trăm năm mươi đô la cho một
truyện. B{ nhận thấy mình đ~ tự l{m mình thiệt thòi. ột lần nữa b{ lại muốn điều đình lại
với Bob. B{ kêu r ng việc tính giờ chi li l{m mất đi hứng th trong l c họ c ng l{m việc, v{ b{
muốn tìm lại cảm hứng. B{ muốn theo c|ch tính cũ. Bob trả lời Tôi không cảm thấy hứng
th . Tôi luôn luôn có nó trong tôi. ếu b{ đ~ cảm thấy mất hứng th , tìm lại nó l{ việc của b{.
ói đ ng hơn, tất cả mọi chuyện không phải l{ vấn đề cảm hứng. Đó đơn giản l{ chuyện tiền
nong. huyện ở đ}y l{ b{ muốn được trả tiền nhiều hơn. B{ qu| chi li về tiền bạc nên nó đ~
tuột ra khỏi tay b{ . au đó Bob mời b{ ta ra về
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Trận chiến bên trong phải được chiến thắng không chỉ nh m khắc họa trong tư tưởng
quyền được gi{u có của bạn, m{ còn nh m ph|t triển năng lực v{ ý chí để đi ra thế giới v{
gi{nh lấy nó
ự gi{u có l{ một điều không bền vững.
i ng{y có rất nhiều gia t{i được tạo dựng hay
mất đi. gười đạt được sự gi{u có nhờ chiến thắng trong cả hai trận chiến bên trong v{ bên
ngo{i sẽ không bị suy sụp bởi thảm cảnh t{i chính như người gi{u có nhờ thừa hưởng hay
tr ng số. ui xẻo có thể tước mất của anh ta những của cải vật chất, nhưng anh vẫn còn năng
lực, ý chí v{ lòng tin để gi{nh lại nó
ẹ tôi được sinh ra trong một gia đình cực k gi{u có. { con duy nhất của một người
thừa kế duy nhất, b{ được thừa hưởng một gia t{i đ~ mấy đời không bị ph}n t|n. ặc d b{
được hưởng mọi tiện nghi v{ đặc quyền của sự gi{u có, b{ đ~ lớn lên trong một gia đình
không êm ấm. ha b{ công khai chu cấp hoang phí cho người vợ b v{ gia đình thứ hai của
ông. Đ}y l{ nguyên nh}n của sự g}y gổ thường xuyên giữa ông b{ tôi
hi mẹ tôi đến tuổi kết hôn, b{ quyết định c|ch tốt nhất để tr|nh được sự thiếu chung
thủy trong tình cảm l{ lấy một người đ{n ông không gi{u có. B{ chọn cha tôi, một người họ
xa ngh o nhưng xứng đ|ng. B{ bước v{o một cuộc sống m{ b{ ngh l{ sẽ yên bình v{ quí ph|i.
hưng mọi việc không như thế
au khi cha mẹ tôi kết hôn, họ chuyển đến Thiên T}n. ới lợi tức h{ng th|ng của mẹ tôi từ
tiền địa tô ở ~n ch}u, c ng với lương của cha tôi, họ có thể sống xa hoa trong khu tô giới
nh ở th{nh phố. Đầu năm
, khi qu}n ộng sản do ao Trạch Đông l~nh đạo tiến gần
đến Thiên T}n, cha mẹ tôi để lại nh{ cho những người hầu trông nom v{ chuyển đến một biệt
thự mới mua trong khu tô giới h|p ở Thượng Hải. ột năm sau, họ bị buộc phải bỏ lại to{n
bộ t{i sản v{ chạy sang Đ{i oan. hi ch ng tôi rời khỏi Thượng Hải, một lần nữa cha mẹ tôi
dặn dò người hầu trông nom mọi thứ vì ch ng tôi sẽ trở về sau v{i th|ng
Bốn mươi ba năm sau, cha mẹ tôi vẫn ở Đ{i oan. H{ng năm trời họ đ~ chờ đợi những sự
kiện bên ngo{i sẽ trả lại cho họ t{i sản của họ một c|ch bất ngờ cũng như c|ch nó đ~ bị mất
đi. Trong khi xung quanh họ ở Đ{i oan thời hậu chiến ph|t đạt, mọi người lo l{m gi{u, cha
tôi b ng lòng nhận một chức vụ trong chính phủ với số lương khiêm tốn. ả ông v{ mẹ tôi
không bao giờ thực sự cố gắng để tự mình l{m gi{u
ia t{i kết s không đem lại cho cha mẹ tôi những gì họ chờ đợi. ì không ai trong hai
người đ~ trải qua trận đấu bên trong v{ bên ngo{i để trở nên gi{u có, họ không thể ra ngo{i
x~ hội khôi phục lại gia t{i của họ
ặt kh|c, nếu bạn may mắn được thừa hưởng của cải v{ không gặp xui xẻo bị mất nó,
điều đó đôi khi có thể l{ một bất hạnh. Trong cuốn ircus of mbition Đấu trường tham
vọng , ohn Taylor mô tả c|i c|ch m{ những gia đình gi{u có l}u đời như gia đình
ockefellers cảm thấy như bị cầm t bởi sự gi{u có của họ , ới việc tước đoạt của họ nhu
cầu phải lao động, của cải thừa kế khuyến khích sự lười biếng v{ tạo ra cảm gi|c vô tích sự.
hững người thừa kế những gia t{i kếch s ở Bờ Đông, ohnson, thật sự cảm thấy tiền bạc
của họ l{m họ thấp k m hơn. Họ đ~ đi đến ch tin r ng, sự gi{u có tạo ra lòng nghi ngờ l{m
hủy hoại quan hệ với người kh|c
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hữ t{i sản trong tiếng Hoa được gh p bởi hai bộ một bộ biểu thị c|i sỏ vò, phương tiện
trao đổi thời xa xưa bộ kia l{ bộ t{i, biểu thị t{i năng hay khả năng riêng biệt của m i c|
nh}n ch ng ta
on đường dẫn đến sự gi{u có không phải chỉ có mục đích duy nhất l{ để kiếm tiền, m{ l{
để hiểu v{ ph|t triển những khuynh hướng v{ những t{i năng x|c thực của bạn. Bạn phải tìm
một nghề nghiệp cho ph p bạn l{m điều m{ bạn được dự định để l{m v{ mang lại cho bạn
niềm vui. ếu bạn l{m được, tiền bạc sẽ tự đến. h ng ta thường hay tự tìm kiếm một công
việc có đem lại lương cao bao nhiêu hay gi p bạn thấy ổn định thế n{o, nó sẽ trở nên nặng nề
nếu nó không ph hợp với những khả năng riêng của bạn. Điều tốt nhất bạn có thể đạt được
l{ trở th{nh một người bình thường v{ đạt được những kết quả bình thường
Bởi vì m i ch ng ta có một năng lực riêng, m i người đều có khả năng đạt th{nh tựu n{o
đó theo c|ch riêng của mình không giống bất kì ai kh|c. ắng sức để kh|m ph| ch đứng
thích hợp của ch ng ta giữa biển người mênh mông n{y l{ một phần trong mục tiêu của cuộc
đời m i người
Trong hầu hết c|c trường hợp, cuộc sống không chơi trò tim, m{ thường l{ do ta tối
mắt. hững khả năng đặc biệt của ta thường bộc lộ trong nhiều tình huống trong cuộc đời. ì
ch ng ta qu| ch trọng v{o việc kiếm sống, ch ng ta không nhìn thấy điều gì kh|c. Trong
trường hợp n{y, vì chính ch ng ta m{ cuộc sống đôi khi l{m ta vấp ng~, để ta buộc phải nhìn
xung quanh v{ kh|m ph| ra những khả năng mới
Điều không quan trọng phản ánh sự quan trọng
ăm
, trong dịp l tạ ơn, tôi tình nguyện l{m công việc ph|t bữa ăn ng{y l Tạ ơn tại
một nh{ thờ. Tôi được giao nhiệm vụ gấp bảy trăm chiếc khăn ăn, đặt trong đó một c|i thìa
v{ một con dao nhựa. ông việc rất d - bất k đứa trẻ lên năm n{o cũng l{m được. gười
phụ tr|ch muốn l{m tất cả c|c khăn ăn phải được cuộn thật chặt để nhìn cho ngay ngắn. Điều
n{y cũng đơn giản
ột phụ nữ ngồi đối diện tôi gấp khăn rất lỏng lẻo. ặc d người phụ tr|ch đ~ nhắc cô
nhiều lần, cô vẫn không tiến bộ hơn. Tay cô gấp khăn nhưng đầu óc lại để đi tận đ}u. hi có ai
quen biết đi qua, tôi để ý thấy cô hỏi họ có muốn hẹn cô l{m m|t-xa không. ặc d cô l{ một
thợ m|t-xa chuyên nghiệp, không có ai nhờ cô l{m
{i giờ sau, cô bắt đầu nói chuyện với tôi v{ hỏi tôi có muốn nhờ cô m|t-xa không. Tôi nói
mình rất khỏe v{ không cần m|t-xa. hông vì một lí do gì, cô b ng hỏi tôi {m sao tôi có thể
có tiền m{ không tham lam
ặc d c}u hỏi vọt ra rất bất ngờ, nhưng trông cô có vẻ nghiêm t c, nên tôi đ~ trả lời cô
B ng c|ch học để gói cho đ ng những c|i thìa v{ dao của cô . ô nhìn tôi, l ng t ng v{ bối
rối bởi c}u trả lời của tôi
ự thật l{, c|ch ch ng ta thực hiện những việc nhỏ nhặt sẽ phản |nh trạng th|i tư tưởng
v{ tiêu chu n hoạt động của ch ng ta. ếu tôi thực sự cần được m|t-xa, tôi cũng không nhờ
cô ta, vì tôi biết cô sẽ l{m tệ như c|i c|ch cô gấp những chiếc khăn. Trong cuộc sống h{ng
ng{y của mình, c|ch ch ng ta l{m những việc nhỏ sẽ cho thấy c|ch m{ ch ng ta sẽ thực hiện
những việc lớn. Tất cả những điều n{y có quan hệ với khả năng l{m gi{u của ch ng ta
Hãy tr o cao

Trong trận chiến vì th{nh công vật chất, nếu bạn gặp khó khăn trong việc ghi điểm, h~y
thử n}ng cao tầm nhìn của bạn. Bạn sẽ có rất ít th{nh công với những tham vọng nhỏ nhoi.
hững ước mơ yếu ớt chỉ khích lệ được những cố gắng yếu ớt
ột trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chiến đấu trận chiến n{y l{ chọn ch
đứng của bạn. ột người cực k gi{u có, người từ tay trắng g}y dựng được gia t{i h{ng trăm
triệu đô la, đ~ cho tôi lời khuyên hay nhất m{ tôi từng nghe về vấn đề n{y
Thế giới giống như một kim tự th|p xếp bởi những con người tranh đấu với nhau , ông
nói. Bạn không có sự lựa chọn về việc có tham gia cuộc chiến đó hay không, nhưng bạn có thể
chọn vị trí chiến đấu. Đừng chiến đấu ở dưới đ|y kim tự th|p. đó qu| đông đ c. gần đỉnh
sẽ d d{ng hơn
Trong trận chiến vì tiền, thường sẽ khó kiếm v{i đô la m i ng{y hơn l{ kiếm những khoản
tiền lớn. í dụ, có một suy ngh chung trong những người kinh doanh xe hơi l{, b|n một chiếc
xe sang trọng sẽ d d{ng hơn b|n một chiếc xe cũ n|t bị đem cầm cho một người chật vật lắm
mới mua nổi nó
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ần tới bạn đi dạo phố v{ gặp một người ăn xin, h~y để ý xem điều gì th c đ y bạn thò tay
v{o t i móc tiền ra cho người ăn xin đó. Trong hầu hết c|c trường hợp, bạn bố thí vì bạn thấy
thương hại người ăn xin hoặc cảm thấy nhu cầu tạo một mối quan hệ giữa người với người
b ng c|ch gi p đ anh ta. hận x t của tôi l{ bất kể động cơ của bạn l{ gì, bạn hiếm khi n{o
cho tiền một người ăn xin vì bạn muốn thưởng cho t{i ăn xin của anh ta
{ những sinh vật có linh hồn, ch ng ta thường trông chờ Thượng đế ho{n th{nh những
mong ước của ch ng ta một c|ch m{u nhiệm. h ng ta l{m thế b ng c|ch van xin Thượng đế
trong những lời cầu nguyện của mình. Thực sự, những lời cầu nguyện của ch ng ta nghe
giống một c|i danh s|ch mua sắm hơn l{ sự tôn thờ d}ng hiến. Đôi khi ch ng giống như một
bản hợp đồng nếu gười l{m điều n{y thì con sẽ l{m điều kia
ếu Thượng đế có thực sự ban ph|t cho mọi đòi hỏi, thì g{i sẽ vui lòng đ|p lại những
ước muốn của bạn hơn nếu bạn hướng đến g{i không phải như một kẻ ăn xin m{, biết r ng
g{i đ~ tạo ra bạn theo chính hình ảnh của g{i, như con của g{i. hững gì g{i có, bạn
cũng có
ì bạn l{ con của Đấng Thiêng iêng được tạo nên theo hình ảnh g{i v{ có tất cả những
thuộc tính của g{i, thật l{ hạ thấp ph m gi| nếu bạn van n{i để được đ|p ứng những ước
muốn của bạn. { con của Thượng đế, bạn mang trong mình to{n bộ sự chói lọi của những
thuộc tính cao quý nhất của g{i, v{ mọi kh|t vọng xứng đ|ng của bạn có thể được ho{n
th{nh nhờ những khả năng của bạn được Thượng đế ban cho. Bạn có khả năng tiến h{nh
h{nh động kết hợp trí tuệ với nhận thức đ ng đắn v{ lòng quyết t}m bất diệt cho đến khi bạn
đạt được tất cả những ước muốn trong tim bạn
Bạn c{ng tìm tòi khả năng của bạn để d ng những thuộc tính của Thượng đế ban cho
trong cố gắng ho{n th{nh những nhu cầu trần tục của bạn, bạn c{ng có khả năng cảm nhận
sự hiện diện của g{i trong những n lực h{ng ng{y của bạn. Hình ảnh đấng Thiêng liêng
không còn l{ bức tranh một người đ{n ông lớn tuổi với bộ r}u trắng to|t hiện ra giữa bầu
trời giữa những vầng m}y nữa. Hình ảnh của ng{i l{ một sức mạnh thường trực, nhìn thấy
được m{ tự nó bộc lộ qua những thuộc tính cao quý của bạn
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Điều l{m cho một nghệ s v đại trở nên v đại l{ khả năng của anh ta t|i hiện sự s|ng tạo
của Tạo hóa trong t|c ph m của mình. ột luật sư giỏi cậy đến trí tuệ của Tạo hóa trong khi
đưa ra lời biện hộ đầy thuyết phục. Tương tự, một gi|m đốc kinh doanh giỏi bắt chước ở quy
mô nhỏ hơn khả năng của Tạo hóa cai quản cả vũ trụ bao la. ho d bạn l{m trong l nh vực
nghề nghiệp n{o, sự biểu thị khả năng xuất sắc của bạn t lệ với mức độ bạn có thể khơi dậy
những ph m chất cao quý tiềm n từ bên trong v{ |p dụng những ph m chất n{y v{o những
công việc h{ng ng{y của bạn
Trong một cuộc phỏng vấn, uciano avarotti, giọng nam cao tenor nổi tiếng nhất của
thời đại ch ng ta, đ~ x|c định việc luyện tập oga l{ nh}n tố quan trọng nhất tạo nên sự xuất
sắc trong giọng h|t của ông. Từ oga trong tiếng hạn anskrit có ngh a l{ sự hòa hợp.
avarotti nói về sự hòa hợp của những c| thể nhỏ b với c|i to{n thể v{ l{m thế n{o điều n{y
ảnh hưởng đến ông, một ca s
Bạn c{ng có khả năng hiển thị được những ph m chất của tạo hóa, sẽ c{ng d d{ng cho
bạn trong cuộc phiêu lưu để ho{n th{nh ước nguyện bản th}n v{ trong việc theo đuổi những
phần thưởng tiền bạc ch}n chính trong nghề nghiệp của bạn. Điều n{y đặc biệt d nhìn thấy
trong c|c nghề nghiệp có tính s|ng tạo, có lẽ vì người nghệ s có khả năng nhìn thấy kết quả
công việc của anh ta ở dạng một khối ho{n chỉnh, còn công việc của một nh{ kinh doanh l{
một qu| trình tiếp di n. Tôi đ~ để ý r ng sự kh|c nhau giữa một nghệ s v đại v{ một nghệ s
có t{i không phải ở kỹ năng m{ ở sự di n đạt của t}m hồn. Bạn nhìn thấy trong t|c ph m của
một nghệ s v đại sự hiển thị của uy lực đó của đấng thiêng liêng, cứ tựa như ch ng đ~ ph|c
họa bởi chính Thượng đế
ột nghệ s m a v đại như Baryshnikov vượt khỏi những giới hạn của con người v{ đưa
ta v{o vương quốc của thần th|nh. iọng h|t của uciano v{ oan utherland l{m con tim ta
rung động bởi niềm vui v{ tình yêu chan chứa. Họa s v đại incent an ogh vẽ những t|c
ph m không chỉ ch p lại thiên nhiên m{ còn di n đạt v{ l{m chói lọi những bí n của nó.
hững bức họa của ông không chỉ đơn thuần l{ những bức họa. h ng l{ những chiếc cầu nối
thế giới con người với thế giới của thần th|nh, v{ ch ng ta s n s{ng trả h{ng triệu đô la để
được sở hữu những tuyệt t|c của ông
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hi bạn đ~ thuần thục kỹ năng của bạn, riêng điều n{y thôi chưa nhất thiết đảm bảo có
được những phần thưởng đi k m với th{nh công. avarotti l{ một người gi{u có. an ogh
l{m gi{u cho những kẻ xa lạ có tranh của ông, nhưng bản th}n ông chưa bao giờ được hưởng
một cuộc sống xứng đ|ng. hả năng đưa sự s|ng tạo của Thượng đế v{o trong công trình của
bạn tự nó không đảm bảo được sự th{nh công về t{i chính
òn một khía cạnh kh|c trong b{i to|n bí n n{y. Bạn cần phải tỏ ra mình đang th{nh
công v{ tổ chức cuộc sống của bạn như thể bạn đ~ th{nh đạt. Điều thiết yếu l{ phải đ|nh bật
được ý thức của bạn r ng bạn có khó khăn v{ không xứng đ|ng theo c|ch n{o đó. H~y cư xử
với vẻ dư dả v{ quan trọng. Đối với một số người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen, điều n{y rất
tự nhiên một số người kh|c phải l{m một c|ch có ý thức. hi race elly lần đầu tiên xuất

hiện ở Holywood, cô l{ một người vô danh, nhưng cô đ~ cư xử thật tự nhiên, như thể cô đ~ l{
một ngôi sao lớn. hi cô thực sự l{ một ngôi sao lớn, cô xử sự v{ trong giống một công nương
hơn l{ một ngôi sao điện ảnh
Trước khi bạn có thể thu lượm được những phần thưởng bên ngo{i, bạn trước hết phải
cảm thấy từ bên trong r ng ch ng đ~ thuộc về bạn. ói một c|ch ngắn gọn, nhận thức bên
trong của bạn sẽ có dạng một lời tiên tri về sự th{nh đạt của bản th}n. hững h{nh động của
bạn sẽ không chịu sức p v{ hiệu quả hơn nhiều vì ch ng được th c đ y từ bên trong, chứ
không phải l{ bạn đang m|y móc l{m theo một công thức. ự th{nh công bên ngo{i sẽ đến
sau những h{nh động v{ những th|i độ bạn thể hiện nhờ kinh nghiệm của bạn về th{nh công
có được từ nhận thức bên trong
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uốn s|ch nổi tiếng Think anh row ich Tư duy l{m gi{u dạy ch ng ta l{m thế n{o
ch ng ta có thể ngh bản th}n l{ gi{u có. ua nhiều năm, tôi đ~ quan s|t kỹ lư ng c|ch mọi
người l{m gi{u. hông phải l{ việc suy ngh , đọc s|ch hay lắng nghe sẽ đưa ch ng ta từ ngh o
chuyển sang gi{u có. Đ ng hơn, chính l{ việc thay đổi th|i độ từ trung t}m nhận thức của
ch ng ta. Bạn có thể ngh tất cả những điều bạn muốn, bạn có thể kh ng định bất cứ điều gì
bạn thích, bạn có thể hiểu tất cả những gì bạn có khả năng hiểu, nhưng nó sẽ không nhất thiết
thay đổi cảnh ngộ của bạn
Đó l{ những bước cần thiết tuy nhiên, cảnh ngộ của bạn sẽ không thay đổi trừ phi kiến
thức v{ sự hiểu biết của bạn trở th{nh một sức sống từ bên trong. Bởi vì bạn đ~ thay đổi, đột
nhiên mọi thứ đều trở th{nh có thể
ự biến đổi n{y không có công thức cố định. ó bắt nguồn từ việc bạn s n s{ng thực
hiện trận chiến bên trong v{ lòng dũng cảm không lay chuyển của bạn để d ng sức mạnh bên
trong khắc phục những hạn chế của bạn. ua sự r n luyện bản th}n n{y, cuối c ng bạn sẽ tạo
ra quả ngọt thần k sẽ thay đổi th|i độ của bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống
Một sự thay đổi
iữa thập niên
, sau cuộc ly dị l{m tan n|t cõi lòng, tôi đ~ quyết định thử sức mình
trong l nh vực kiếm tiền. au khi xem x t, tôi thấy thị trường bất động sản v ng am
alifornia đang b ng nổ v{ hầu hết những người kinh doanh nh{ đất đều đi những chiếc xe
danh gi|. Họ dường như có tiền nhiều không đếm xuể. Tôi cũng xin giấy ph p v{ bắt đầu l{m
việc trong l nh vực bất động sản
Tôi có thể kiếm sống với một ch t dư dả, nhưng không có gì thật đ|ng kể. Trong thời gian
n{y, tôi bắt đầu đọc nhiều những cuốn s|ch tuyệt vời nh m cố gắng thay đổi mối quan hệ c a
mình với tiền bạc. go{i việc đọc, tôi đ~ thực h{nh h{ng ng{y v{ sống theo những thông điệp
đọc được
au đó, tôi đ~ gặp một phụ nữ năng động, udy. Tôi cộng t|c với udy. Bọn tôi l{m việc thật
mẫn c|n trong một th|ng. h ng tôi đ~ l{m mọi điều được cho l{ nên l{m, nhưng ch ng có gì
xảy ra cả. h ng tôi không kiếm được đồng n{o. ột buổi s|ng, ch ng tôi gặp nhau như
thường lệ, nhưng không còn sự nhiệt tình mọi khi nữa thật giống như hai quả bóng xì hơi.
|ng hôm đó, ch ng tôi đ~ có lịch đi xem tất cả những căn nh{ mới có. h ng tôi cảm thấy

ch|n nản không muốn xem gì hết nên đ~ quyết định sẽ gh v{o một nh{ thờ T}y Ban ha cổ
v{ chỉ ngồi đó
gôi nh{ thờ ho{n to{n vắng vẻ ngoại trừ hai ch ng tôi. udy ngồi ở h{ng nghế bên phải
còn tôi ngồi ở h{ng ghế tr|i. hông khí thật yên ả. hững bức tường nh{ thờ lặng lẽ dội lại
những lời cầu nguyện đ~ vang lên trong h{ng trăm năm qua. Tôi ngước lên điện thờ v{ đăm
đăm nhìn tượng h a bị đóng đinh trên th|nh gi|. i buồn v{ tình yêu đối với gười tr{n
ngập trong tim tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện như một cuộc đối thoại không lời với đức h a
trên c}y th|nh gi|
ể từ năm chín tuổi, con rất yêu người như thế. on s n s{ng l{m bất cứ điều gì để trở
th{nh người bảo vệ đức ch a. gười có nhớ con đ~ từng n m trước điện thờ trong nh{ của
cha mẹ con cầu xin dấu th|nh như Th|nh rancis ở ssisi hi con lớn lên, con nhận ra r ng
người thử th|ch những bầy tôi của mình trong đời chứ không phải trong những k công như
chịu đóng đinh trên c}y thập tự. on sợ mình sẽ không vượt qua được thử th|ch người d{nh
cho con trong cuộc đời
on nhớ điều người đ~ l{m đối với ob trong ựu ớc. gười đ~ lấy của ông của cải, rồi
đến sức khỏe, rồi đến cả nh}n ph m của ông. hỉ đến khi ông đ~ chứng tỏ được sự d}ng hiến
không thể lay chuyển của ông, người mới trả lại cho ông gấp mười lần tất cả mọi thứ. on sợ
thử th|ch như thế. Th}n x|c con yếu ớt. Tận th}m t}m, con luôn sợ mình sẽ đầu h{ng. ếu
con thực sự đầu h{ng trước người, người sẽ khiến con th{nh một kẻ ăn m{y không nh{ cửa,
vì con không có bạn b hay người th}n bên cạnh. gười sẽ biến cuộc sống của con th{nh một
thảm kịch, như người đ~ l{m với ob
ột giọng nói dịu d{ng, r{nh rọt cất lên từ trong con người tôi đ|p lại Điều thích hợp
với ob không thích hợp với ngươi. ob muốn được thử th|ch cho chính ông. ng ước ao được
chứng minh với chính mình tình yêu gi{nh cho ta. Ta không cần b ng chứng. on không cần
phải chịu cơ cực vì ta. Ta đảm bảo sẽ ở bên con luôn luôn. on l{ con của ta. n huệ của ta
luôn ở c ng con. on sẽ không thiếu thốn
Tôi khóc không ghìm n n nổi suốt nửa giờ đồng hồ. Đó l{ những giọt nước mắt nhẹ nhõm
v{ biết ơn. |nh nặng tôi đ~ mang trong đời biến mất chỉ trong khoảnh khắc nó biến mất
như băng tan. {o l c n{y, tôi nghe thấy giọng ca ngọt ng{o của c|c em học sinh h|t b{i
ước ỹ tươi đẹp , vang qua c|nh cửa cạnh đ ng sau điện thờ. Tôi tự nhủ, không phải vô
tình m{ đ ng sau tờ giấy bạc đô la ỹ in dòng chữ h ng ta tin ở h a
n od e Trust .
gười m{ thiết kế tờ giấy bạc đ~ hiểu r ng nền tảng của hệ thống tiền tệ của ch ng tôi l{ }n
huệ của h a - vì thế, h ng ta tin ở h a . Thế hệ ông cha ch ng tôi những người dựng
nước đ~ tin ở h a l{ người đ đầu v{ gìn giữ hệ thống tiền tệ của ch ng tôi, vậy m{ tôi lại
thiếu niềm tin. Tôi c{ng khóc dữ hơn
hi tôi bước ra khỏi ngôi nh{ thờ, udy chờ tôi ở cửa trước. ua đôi mắt ng}n ngấn nước
của chị, tôi biết chị cũng vừa trải qua một điều tương tự. h ng tôi nhìn nhau v{ c ng thốt
lên h ng ta h~y đi mua một căn nh{ . h ng tôi đ~ đi xem những căn nh{ mới trên được
rao b|n. h ng tôi đ~ mua hai căn trong vòng hai tiếng đồng hồ
Tôi không biết mình sẽ trả tiền b ng c|ch n{o. Tôi thậm chí không có đủ tiền để đóng
phần trả ngay của mình. hưng udy v{ tôi đ~ ở một trạng th|i phi thường. h ng tôi không
cảm thấy thiếu thốn m{ chỉ thấy dư dả. Trong t}m trạng đó, mọi thứ đều trở th{nh có thể. Tôi
nói với chị ấy tôi chỉ có v{i ng{n đô la trong t{i khoản. Tôi nói m{ không hề có cảm gi|c có
ối, udy bảo hị sẽ cho em mượn tiền

hồng của udy vừa mới bị sa thải một th|ng trước bởi công ty ockwell nternational v{
tạm thời thất nghiệp. ockwell trả anh một số cổ phiếu để đền b cho
năm l{m việc của
anh. udy đ~ b|n c|c cổ phiếu, cho tôi mượn tiền để trả khoản trả ngay, v{ tôi trở th{nh chủ
nh}n
đầy kiêu h~nh của hai căn nh{ xinh xắn trong khu ngoại ô danh tiếng của tudio
City v{ herman aks ở am alifornia. h ng tôi đ~ thay đổi th|i độ của mình đối với tiền
bạc
hông có gì giải thích cả. Thật không có lý khi udy cho tôi mượn tiền v{ khi tôi lại sở hữu
nữa căn nh{, hơn nữa, chị không biết tôi sẽ trả lại cho chị b ng c|ch n{o, v{ tôi cũng không
biết. {ng vô lý hơn khi chị b|n nguồn đảm bảo t{i chính duy nhất của chị trong khi chồng chị
thất nghiệp. hững công việc kỹ thuật rất khó tìm ở khắp nơi đều thấy cắt giảm nh}n viên.
hưng khi th|i độ bạn thay đổi, mối quan hệ của bạn với thực tế cũng thay đổi
au ng{y đó, mọi thứ ch ng tôi chạm v{o đến đều h|i ra tiền. h ng tôi tiến h{nh công
việc với sự sốt sắng v{ niềm vui. Trên hết, tôi biết tôi l{ một người chiến thắng, v{ tôi biết tôi
sẽ không bao giờ còn sợ h~i về việc trở th{nh một phụ nữ r|ch rưới
{i th|ng sau, ngo{i việc có thể trả cho udy số tiền chị đ~ cho mượn, tôi đ~ mua được ba
bất động sản nữa, thêm một căn nh{ đẹp rộng r~i với bể bơi v{ một căn riêng d{nh cho
kh|ch. Tôi dọn tới ở v{ trang trí to{n đồ đạc mới. ự thay đổi th|i độ từ bên trong đ~ đ|nh
dấu sự bắt đầu một cuộc sống mới của tôi
Thái độ bình thản với tiền bạc
ho d bạn có nhiều tiền hay rất ít tiền, h~y nhớ r ng Tiền bạc l{ vật ngoại th}n. Bạn
không mang theo nó khi sinh ra, cũng không mang theo nó khi lìa đời . H~y hưởng thụ tiền
bạc của bạn. H~y khiến tiền phục vụ bạn v{ đóng góp v{o cuộc sống của bạn. H~y biết gi| trị
của tiền, những chỉ thế thôi. Đừng để tiền ngự trị to{n bộ cuộc sống của bạn, vì tiền bạc vốn
không bền. H~y giữ gìn th|i độ thản nhiên đối với tiền bạc
ĐI U CH NH L I NH N TH C C A N
V S ĐI U H A TH I GIAN TO N TH
ới hầu hết ch ng ta, cho d những mong muốn của ch ng ta l{ những vật cụ thể hay vô
hình, những mục tiêu cao quý hay không cao quý, có một điều chắc chắn - ch ng ta muốn có
ch ng ngay lập tức. ếu những mong muốn của ch ng ta không được đ|p ứng trong một
thời hạn, sự giận dữ, căng th ng v{ tuyệt vọng sẽ b ng lên, v{ cuối c ng ch ng ta ng~ lòng v{
chấp nhận thất bại
h ng ta giống như những đứa trẻ sơ sinh kh n thiết đòi b . ếu bình sữa được đ t v{o
miệng chỉ chậm một tích tắc, ch ng ta g{o lên không chịu. Để giữ yên ắng, người mẹ phải
chiều theo ý em b v{ điều chỉnh những nhu cầu của b{ sao cho ph hợp với thời gian biểu
của đứa con sơ sinh
hông như b{ mẹ, đấng s|ng tạo nhất định l{ ch ng ta, những đứa con của g{i, phải học
c|ch điều chỉnh nhận thức của ch ng ta về sự điều hòa thời gian của g{i. h ng ta phải học
c|ch chấp nhận r ng Tạo hóa ban tặng theo thời gian biểu của g{i, không kể đến đòi hỏi của
ch ng ta. hi bạn học được c|ch tính thời gian của Thượng đế, bạn sẽ học được c|ch sống v{
l{m việc h{i hòa với chính bạn v{ những người xung quanh. uan trọng nhất l{, bạn hiểu
nghệ thuật để đồng cảm với tiếng nói thầm lặng của ý chí to{n năng

uối năm
, l~i suất mua trả góp hạ xuống mức thấp nhất trong gần
năm. ột
người bạn của tôi, onya, thấy nôn nóng v{ buồn bực vì cô v{ chồng mình không kiếm đủ tiền
để trả ngay khoản cho một ngôi nh{. Đêm đêm cô mơ thấy mình đang xem con c|i nô đ a
trong ngôi nh{ mới. hững k vọng v{ mong muốn bị ngăn trở khiến cô tr|ch cứ chồng vì
không có khả năng đ|p ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cô
ần đ}y cô kể cho tôi những n i lo của mình. Tôi đ~ bảo cô việc l~i suất cao v{ thấp bao
nhiêu không th{nh vấn đề. hi đến l c, ngôi nh{ ho{n hảo v{ c|ch thức để trả tiền sẽ xuất
hiện một c|ch ph hợp v{ không tốn công sức. Bạn phải h{i lòng với bất k điểm xuất ph|t
hay điều kiện t{i chính n{o của bạn vì nó l{ tấm v|n dậm nhảy để bắt đầu cuộc h{nh trình
đến với sự gi{u có của bạn
T LU N
Bí mật về tiền bạc không phải l{ một công thức một hay hai n số. gay cả những người
gi{u nhất cũng không có công thức cố định để đảm bảo sự thịnh vượng của chính họ. Theo
bao nhiêu c|ch thức, sự gi{u có liên quan đến khả năng ch ng ta thể hiện được m i khía cạnh
trong những ph m chất của tạo hóa. go{i những ph m chất được nhắc đến trong chương
n{y, những ph m chất như tính chịu đựng, tự tin, bền bỉ, lòng tự tôn, ý chí, k luật, tình yêu,
lòng thông cảm, sự rộng lượng, tính vui vẻ, lòng dũng cảm, tính đ ng đắn, sự hiệu quả v{
ngay cả sự t{n nhẫn cũng cần được kể đến. h ng ta c{ng thể hiện được những ph m chất
n{y, ch ng ta c{ng khơi dậy được sức mạnh của Tạo hóa. uối c ng, qua c|c trận chiến bên
trong v{ bên ngo{i, ch ng ta sẽ trải nghiệm sự gắn kết với đ|ng Thiêng liêng, cội nguồn của
sự gi{u có to{n thể
Đối với người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen, đ}y l{ một nhiệm vụ không bao giờ ho{n tất.
i ng{y ch ng ta trải qua một nghìn th{nh công v{ một nghìn thất bại. hiến thắng n m ở
sự bền bỉ. ếu ch ng ta kiên định trong việc điều chỉnh cho đ ng con đường của mình, ch ng
ta có thể hết lần n{y đến lần kh|c t|i tạo bản th}n như những người thừa hưởng sự gi{u có
của thế giới. Đó l{ bí mật về tiền bạc, bí mật về sự gi{u có ch ng ta không phải đi ăn xin
ch ng ta chỉ cần đòi c|i gì thuộc về ch ng ta theo lẽ thường
T M T T NH NG ĐI M CH NH
☻ hữ tiền trong tiếng Hoa gồm ba bộ gh p lại. ột bộ l{ bộ ng}n v{ng . Hai bộ kia
tượng trưng cho những ngọn gi|o. hữ ngh o cũng gồm có ba bộ. |c bộ ký hiệu n{y mô tả
một người đứng dưới một c|i hố, còng người xuống tựa như bị đ bởi một g|nh nặng khủng
khiếp. hững chữ viết n{y không chỉ tượng trưng cho kh|i niệm tiền v{ ngh o, ch ng còn
biểu lộ điều gì đó ch}n thực v{ ý ngh a về những kh|i niệm n{y
☻ gọn gi|o đầu tiên tượng trưng cho trận chiến bên ngo{i để tồn tại. Bất cứ ai muốn
thực hiện c|c mục tiêu của mình hay muốn chia sẻ một phần của cải của thế giới trước hết
phải chu n bị để chiến đấu vì tiền
☻ gọn gi|o thứ hai di n tả trận chiến đấu bên trong. Trước khi một người có thể chiến
đấu v{ gi{nh thắng lợi trong trận chiến bên ngo{i, anh ta phải thắng được trận chiến bên
trong. |i ngh o l{ một trạng th|i tư duy nhiều hơn l{ một điều kiện bên ngo{i
☻Tiền bạc v{ của cải có được qua hoạt động tương t|c với những người kh|c

☻Để có ý thức về gi| trị bản th}n trước hết bạn phải l{m điều gì đó xứng đ|ng để bạn
thấy tôn trọng chính mình
☻Trong thực tế hầu hết ch ng ta đều đang ở vị trí m{ mình mong muốn về phương diện
t{i chính. iệc l{m gi{u không phải l{ chuyện bạn s n lòng l{m gì để có tiền, m{ l{ chuyện
bạn s n lòng đ|nh đổi điều gì để được gi{u có
☻Tiền bạc l{ thứ trong cuộc đời gợi lên nhiều cảm x c nhất cho m i c| nh}n. ó gắn chặt
với những cảm x c đau đớn v{ ng}y ngất. hi có tiền, bạn không bao giờ thấy đủ. Hết tiền,
bạn ước gì mình đ~ biết quý tiền hơn khi bạn đang có nó
☻ on đường dẫn đến sự gi{u có không phải chỉ có mục đích duy nhất l{ kiếm tiền, m{ l{
để hiểu v{ ph|t triển những khuynh hướng v{ những t{i năng x|c thực của bạn
☻ i ch ng ta sở hữu một biệt t{i.
i người đều có khả năng đạt th{nh tựu n{o đó theo
c|ch riêng của mình không giống với bất k ai kh|c. ắng sức để kh|m ph| ch đứng thích
hợp của ch ng ta giữa biển người mênh mông n{y l{ một phần trong mục tiêu của cuộc đời
m i người
☻Trong hầu hết c|c trường hợp, cuộc sống không chơi trò tim, m{ thường l{ do ta tối
mắt. hững khả năng đặc biệt của ta thường bộc lộ trong nhiều tình huống trong cuộc đời. ì
ch ng ta qu| ch trọng v{o việc kiếm sống, ch ng ta không nhìn thấy điều gì kh|c
☻Thế giới giống như một kim tự th|p bởi những con người tranh đấu với nhau. Bạn
không có sự lựa chọn về việc có tham gia cuộc chiến đó hay không, nhưng bạn có thể chọn vị
trí chiến đấu. Đừng chiến đấu ở dưới đ|y kim tự th|p. đó qu| đông đ c. gần trên đỉnh sẽ
d d{ng hơn
☻Bạn không cần phải cầu xin được sự gi{u có vật chất trong những lời cầu nguyện của
bạn. ự gi{u có của thế giới được trao một c|ch tự do cho những ai đòi hỏi nó như đặc quyền
tự nhiên của họ
☻Đưa sự s|ng tạo của thượng đế v{o công trình của bạn. Điều l{m nên một nghệ s , một
vũ công, một luật sư hay một doanh nh}n giỏi l{ khả năng của anh ta t|i hiện sự s|ng tạo của
Tạo hóa trong công việc của mình
☻ ự th{nh công bên ngo{i sẽ đến sau những h{nh động v{ những th|i độ bạn thể hiện,
nhờ v{o kinh nghiệm của bạn về th{nh công từ trong suy ngh
☻Tiền bạc l{ vật ngoại th}n. Bạn không mang theo nó khi sinh ra, cũng không mang theo
nó khi lìa đời. H~y hưởng thụ tiền bạc, nhưng giữ th|i độ thản nhiên đối với nó

Phương tiện và mục đ ch là những thuật ngữ
Có thể hoán đổi trong triết lý về cuộc sống của tôi
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ối trá mà không lừa lọc

Từ Dối tr| thường mang ý ngh a tiêu cực theo những quan niệm tôn gi|o của phương T}y
về c|i thiện v{ c|i |c. Theo quan niệm phương Đông, thực tế cuộc sống trải rộng qua nhiều
sắc độ x|m. Hiếm khi n{o thực tế cuộc sống chỉ có m{u đen hay trắng. Tương tự như thế,
ch ng ta ít thấy người n{o đó ho{n to{n trong trắng không vương ch t ý ngh a tội l i, hay
một người thối n|t đến tận xương tủy v{ không còn một ch t lương thiện
ự dối tr|, đối với người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen, l{ một công cụ được sử dụng để có
được những lợi thế cần thiết. Tội l i không n m trong bản th}n sự dối tr| m{ ở người sử
dụng v{ c|ch sử dụng. Trong cuốn s|ch Điều người ta khong dạy Bạn ở Trường kinh doanh
Harvard của ark H. c ormark, ông viết trong chương về đ{m ph|n
ưu mẹo trong đ{m
ph|n l{ nói v{ l{m những gì dập tắt những nhận thức qu| gần với sự thật trong khi khích lệ
những nhận thức kh|c xa sự thật nhất
uốn s|ch
năm tuổi về chiến thuật qu}n sự Trung Hoa, Binh ph|p Tôn Tử, l{ một
cuốn hướng dẫn về c|ch dối tr|. Tôn Tử viết chiến tranh l{ một trò chơi dối tr|... ếu ta giỏi
v{ mạnh thì ta giả vờ tỏ ra yếu k m v{ yếu... hi qu}n ta đ~ s n s{ng tấn công, ta phải tạo ra
ấn tượng l{ ta sẽ không tấn công...
ột th}n chủ người ỹ nói với tôi o với người h}u Á, ch ng tôi không giỏi d ng sự dối
tr| lắm. h ng tôi từ chối x|c nhận r ng ch ng tôi có d ng đến nó, vì l{m như thế sẽ tr|i
ngược dữ dội với hệ thống niềm tin trong văn hóa của ch ng tôi. ặc d con người trong nền
văn hóa phương T}y cự tuyệt ý tưởng về sự dối tr|, trong thực tế ch ng tôi không thể tr|nh
được nó . Trong khi những người phương T}y thực hiện chuyện dối tr|, giả vờ như họ không
l{m thế, con người h}u Á chấp nhận thực tế về chuyện dối tr| như một yếu tố quan trọng
trong đời sống h ng ng{y. Họ viết s|ch v{ tôn vinh việc nghiên cứu về nghệ thuật dối tr|
T NH H U

NG C A S
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hi m i con người ch ng ta tìm kiếm những con người v{ điều kiện có thể có lợi cho sự
tồn tại của mình, đôi khi hầu như không thể ho{n th{nh một mục tiêu lớn hơn v{ cao cả hơn
m{ không sử dụng sự dối tr| ở mức độ n{o đó. Tổng thống v đại nhất của ch ng tôi,
braham incohn, đ~ hiểu tinh thần của M t ày, Tâm Đen nghệ thuật dối tr| tinh tế m{
không lừa lọc
Trong giai đoạn chính trị ban đầu chưa vững v{ng của braham incohn, ông không bao
giờ b{y tỏ công khai ý định giải phóng nô lệ v{ l{m cho họ trở th{nh bình đ ng. ập trường
của ông l{ theo ý kiến đa số, ý kiến n{y đề nghị ph}n biệt đối xử với người da đen sau khi họ
được giải phóng
au một chiến thắng quyết định, braham incohn đ~ đọc b{i di n văn ettyburg nổi
tiếng, trong đó ông từ bỏ lập trường ph}n biệt đối xử v{ tuyên bố rõ r{ng r ng tất cả mọi
người sinh ra bình đ ng
braham incohn không thể nói một c|ch tự do trong những thời k đầu của sự nghiệp
chính trị của ông. ng phải sử dụng sự dối tr| để bảo đảm có được những l| phiếu cần thiết
để gi{nh chức tổng thống - chỉ sau đó ông mới có thể l{m điều tốt hơn cho những người da
đen trong việc giải phóng họ khỏi những xiềng xích không thể chịu đựng nổi của chế độ nô lệ
v{ sự bất bình đ ng

Tạo nên ảo ảnh về t nh hữu dụng
Trong h{ng ng{n năm, những bậc thầy Trung Hoa thực h{nh ặt D{y, T}m Đen đ~ ghi
ch p lại những phương ph|p kh|c nhau để tạo ra miếng mồi hấp dẫn nh m th c đ y đối
phương h{nh động theo những dự định bí mật của họ
on s}u thì lộ ra, nhưng lư i c}u không thấy đ}u. |i vẻ bề ngo{i lôi cuốn ta, nhưng c|i
được che giấu sẽ tóm lấy ta
Theo c|ch tương tự, khi bạn muốn th c đ y người kh|c tham gia với bạn trong công việc
c| nh}n, bạn cũng cần tạo một miếng mồi hấp dẫn. Bạn phải l{m cho những lợi ích trông thật
rõ r{ng để hấp dẫn những người tham dự mong muốn. ếu bạn không thể tìm thấy lợi ích
chính đ|ng thì tạo ra một ảo ảnh như thế. Áp dụng nguyên tắc n{y, bạn sẽ có thể lôi k o đối
t|c tiềm năng tham gia c ng bạn. ới thời gian, những lợi ích sẽ thực sự trở th{nh hiện thực
cho cả hai. au đ}y l{ một c}u chuyện như thế
ối trá mà không lừa lọc
Hạt cỏ l{ một mặt h{ng công nghiệp rất quan trọng ở regon. Bang n{y cung cấp gần
hạt cỏ m a lạnh cho nước ỹ v{ đ|p ứng gần
nhu cầu hạt cỏ của thế giới. |c công
ty kinh doanh hạt cỏ ở regon đ~ luôn luôn ngh đến việc b|n hạt có sang Trung uốc. ấn đề
l{ những người trồng cỏ ở regon quyết t}m b|n h{ng cho người Trung uốc bao nhiêu thì
người Trung uốc cũng quyết t}m không mua bấy nhiêu. Từ đầu thập niên
, Hiệp hội
buôn b|n c|c loại hạt Hoa
đ~ giới thiệu hạt cỏ với một thứ trưởng Bộ ông ghiệp Trung
uốc, chỉ để được một chữ dứt kho|t hông thực sự l{, x t đến quan niệm về cỏ của người
Trung uốc, lời đề nghị đó có vẻ lố bịch. ó cũng tương tự như việc b|n tủ lạnh cho người
Eskimo.
Trong tiếng Hoa, từ cỏ thường được d ng trong ph p n dụ với h{m ý miệt thị. ột người
ngu Trung uốc được bảo l{ mang một bình cỏ giữa hai tai. gười Trung uốc không bao
giờ trồng cỏ để trang trí. gười Trung uốc coi cỏ l{ lo{i c}y dại v{ ý tưởng của họ về l{m
đẹp quan cảnh l{ nhổ hết cỏ đi chứ không phải l{ trồng cỏ. h|ch h{ng tôi khi muốn cố gắng
b|n hạt cỏ cho người Trung uốc v{o đầu những năm
, đang l{m c|i việc đề nghị tiêu
những đồng ngoại tệ quý b|u cho việc mua cỏ để mất công nhổ v{ quăng đi gười Trung
uốc coi ý tưởng mua hạt cỏ như một c}u chuyện vô c ng tếu t|o
Tuy nhiên, v{o năm
, tôi đ~ có h|ch h{ng l{ một công ty kinh doanh hạt cỏ. Dường
như khó có thể l{m được điều gì, tôi ngh , nhưng nếu có bất cứ điều gì có thể l{m được thì tôi
sẽ l{m được
Tôi đến Trung uốc v{ trình b{y một bức tranh hấp dẫn cho chính phủ Trung uốc, ph|c
họa những lợi ích lớn lao cho họ v{ mô tả những người ỹ như những kẻ hờ khạo. ì c|c
quan chức Trung uốc luôn mang một tư tưởng chung r ng những người ngoại quốc thật
khờ khạo, bản thuyết trình của tôi được đón nhận một c|ch thuận lợi
Tôi nói với người Trung uốc r ng công ty ỹ đang tìm một nguồn sản xuất gi| rẻ. ông
ty ỹ muốn hạt cỏ được trồng ở Trung uốc, v{ sẽ mua lại với gi| tương tự như gi| họ đang
mua của nông d}n ỹ. Theo c|ch n{y, dự |n sẽ tạo cho chính phủ Trung uốc cơ hội để kiếm
nguồn ngoại tệ đang rất cần. Tôi được ch{o đón rất th}n thiết v{ được đối xử như một b{
ho{ng

Tôi biết Trung uốc không thể sản xuất hạt cỏ có chất lượng với chi phí hợp lý, x t đến
điều kiện thời tiết v{ c|c phương ph|p canh nông. Để b|n trở lại ỹ với những điều kiện
tương tự c|c nông d}n ỹ, Trung uốc sẽ bị l
hi người Trung uốc hăng h|i bắt tay v{o việc sản xuất cỏ, tôi bắt đầu thường xuyên đến
thăm Trung uốc. Đi c ng với c|c chuyên gia kỹ thuật ỹ, tôi dạy người Trung uốc những
kỹ năng sản xuất cần thiết v{ cố vấn cho họ về những lợi ích của hạt cỏ v{ l{m thế n{o để duy
trì một thảm cỏ xanh m|t mắt
{i năm sau, người Trung uốc bắt đầu ngưng sản xuất hạt cỏ ỹ vì nó qu| tốn k m đối
với họ. Tuy nhiên, trong qu| trình đó, họ bắt đầu biết được gi| trị của hạt cỏ ỹ. Họ bắt đầu
mua trực tiếp từ công ty h|ch h{ng của tôi
hư tôi đ~ tiên liệu từ đầu, tiện ích v{ vẻ đẹp của sản ph m ỹ đó không bị quên l~ng bởi
những người Trung uốc, nước chủ nh{ của Á vận hội
. ới bảy nghìn vận động viên
tranh t{i trước sự chứng kiến của h{ng nghìn phương tiện truyền thông quốc tế v{ h{ng
trăm nghìn kh|n giả, sự kiện n{y trở th{nh một cuộc trình di n cho nước Trung uốc hiện
đại. Họ đ~ d ng loại hạt cỏ ỹ tốt hơn trong c|c s}n vận động l{ng limpic, v{ đó l{ một
th{nh công rực r
au th{nh công của Á vận hội, hạt cỏ ỹ nhập kh u trở th{nh một mặt h{ng sốt nhất v{
được đặt h{ng với gi| tới năm đô la một pao cho tình hình cung cầu loại hạt cỏ như thế
được b|n chưa tới một đô la một pao ở ỹ . ặc d thu nhập bình qu}n một th|ng của một
công nh}n Trung uốc l{
D, c|c thảm cỏ bắt đầu nở rộ ở c|c địa điểm công cộng. gười
Trung uốc b}y giờ đ~ thấy những thảm cỏ m{u xanh ngọc d{y mượt l{ đẹp mắt thay vì
không ưa thích. iờ đ}y c|c thảm cỏ ỹ thậm chí đ~ mọc trong s}n của vườn thượng uyển cổ
kính của Bắc inh, nơi hiện đang l{ nh{ ở v{ nơi l{m việc của c|c quan chức cao cấp nhất
Trung uốc như Đặng Tiểu Bình v{ cả tổng bí thư Đảng cộng sản Trung uốc iang Trạch
Dân
Trong việc n{y, cả người Trung uốc v{ h|ch h{ng ỹ của tôi đều đ~ được lợi từ việc
dối tr| của tôi khi tạo ra ảo ảnh cần thiết
NGUY N T C H U
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ặc d ch ng ta coi mình l{ văn minh v{ r n luyện bản th}n để cư xử với sự nh~ nhặn v{
lịch sự, sau khi th|o bỏ vẻ ngo{i giả tạo n{y ch ng ta thấy mình bị th c đ y bởi nhu cầu tự vệ,
giống như tất cả c|c sinh vật. ọi điều ta l{m bị ảnh hưởng bởi bản năng n{y
ấy ví dụ, chế độ hôn nh}n thường bị buộc bởi nguyên tắc hữu dụng n{y. gười chồng v{
người vợ tạo ra một môi trường nuôi dư ng người kia. Họ phụ thuộc v{o nhau trong sự h
trợ về cảm x c, tinh thần v{ t{i chính. ếu hai người không còn cảm thấy tình yêu v{ sự }u
yếm, họ sẽ còn ở bên nhau chừng n{o việc sống chung có nhiều lợi ích hơn l{ chia tay. hững
lợi ích n{y có thể l{ sự đảm bảo về t{i chính, lợi ích của con c|i hay l{ địa vị x~ hội. hững lý
do để giữ một cuộc hôn nh}n đ~ chết có vô số, nhưng động cơ thì chỉ có một bản năng tự vệ.
hi một người đ{n ông v{ một người phụ nữ không còn thu được lợi ích n{o từ mối quan hệ
của họ, họ chia tay nhau
uan hệ giữa cha mẹ v{ con c|i cũng không thể tho|t khỏi quy luật n{y. hững người mẹ
sẽ không thể yêu thương con c|i họ nếu Thượng đế đ~ không gieo trồng tình yêu đó trong họ.
ha mẹ cảm nhận được sự nuôi dư ng chính bản th}n trong l c nuôi dư ng con c|i họ một
c|ch vô điều kiện

ột số bậc cha mẹ không coi con c|i như một nguồn yêu thương, thay v{o đó họ thấy
ch ng l{ một g|nh nặng sử dụng con c|i như đối tượng của những thất vọng của họ trong
đời b ng việc h{nh hạ ch ng về thể x|c, tinh thần v{ cảm x c
Đứa trẻ được nuôi dư ng ở với cha mẹ nuôi dư ng nó vì tình yêu thương của họ đối với
nhau. Tình yêu họ cảm thấy bên trong mình giống như cơn mưa ph n m a xu}n, l{m dịu v{
nuôi dư ng tr|i tim người kia
hững đứa trẻ bị h{nh hạ ở với cha mẹ ch ng vì bản năng tồn tại. gay cả những bậc cha
mẹ tồi tệ cũng rất cần thiết cho sự tồn tại về thể chất của bọn trẻ. Tuy nhiên, bọn trẻ bỏ đi khi
sự đau đớn trở nên không thể chịu đựng nổi
guyên tắc hữu dụng thống trị mọi việc ch ng ta l{m ch ng ta thực hiện nguyên tắc hữu
dụng để h trợ sự tồn tại của ta. gay cả khi ch ng ta l{m những việc không vì bản th}n m{
vì người kh|c, ch ng ta luôn luôn được lợi ngang với hay nhiều hơn người nhận
Trong thế giới kinh doanh, ch ng ta d{nh thời gian cho những ai có thể hoặc sẽ cải thiện
địa vị x~ hội hay t{i chính của ch ng ta. ếu một mối quan hệ không có lợi ích chung, ch ng
ta sẽ d{nh cho nó rất ít thời gian
ần đ}y, khi b{n luận về nguyên tắc hữu dụng n{y với một người bạn, anh ấy hỏi tôi
không phải điều n{y rất tiêu cực sao, khi bạn đồng nhất con người với những đặc tính n{y
Tôi đ~ trả lời
hông, nếu tôi bảo anh r ng nếu anh cho tay v{o lửa anh sẽ bị bỏng, hoặc
nếu anh không biết bơi v{ muốn nhảy xuống biển thì anh sẽ chết đuối, điều đó có khiến tôi xấu
xa không ẽ l{ sai tr|i chăng khi tôi b|o cho anh biết bản chất của sự vật tôi không tin sẽ l{
tốt đẹp khi cứ khăng khăng không chịu biết bản chất con người
S
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hoảng
năm trước ở Trung uốc, có một người dòng dõi khanh tướng họ uản, tên
Trọng, vương quốc của tổ tiên ông đ~ bị tiêu diệt trước khi ông sinh ra. ia đình ông đ~ chạy
trốn đến nước l|ng giềng Tề v{ rơi xuống tầng lớp thấp nhất trong x~ hội. ột học giả gi{u
có họ Bảo tên Th c ha có dòng dõi vương thất đ~ nhận ra trí tuệ của uản Trọng v{ kết bạn
với ông. ia đình uản Trọng ngh o đến mức ông thậm chí không đủ ăn, khi Bảo Th c ha
cấp vốn cho một thương vụ của uản Trọng, uản Trọng đ~ d ng tiền chi tiêu cho bản th}n.
Bảo bênh vực uản r ng uản qu| ngh o v{ nuôi mẹ gi{ nên rất cần tiền. nh ta không bao
giờ có ý định xấu . hông bao l}u cả hai trở th{nh đề t{i đ{m tếu trong nước. gười ta cười
nhạo Bảo l{ ngu ngốc v{ uản l{ vô ơn
Ba lần uản bị kẻ th th|ch đấu, cả ba lần anh ta đều bỏ chạy. Bảo biện minh cho sự h n
nh|t của anh ta r ng
uản có mẹ gi{ ở nh{. ẽ l{ bất hiếu nếu anh ta đưa mình v{o ch
chết . hi Bảo được cử l{m tể tướng, ông từ chối v{ tiến cử uản
uản Trọng đ~ chứng tỏ ông l{ một trong những vị tể tướng v đại nhất trong lịch sử
Trung uốc. Tuy nhiên, không có sự h trợ vô điều kiện v{ sự tin tưởng của Bảo Th c ha, cả
uản Trọng v{ đất nước Trung uốc sẽ chịu mất m|t. hổng Tử luận r ng
hông có sự cai
quản t{i trí của uản Trọng, nền văn minh Trung uốc đ~ bị tan r~ v{o thời k đó
hần lớn cuộc đời mình, tôi đ~ tu}n theo nguyên tắc h trợ vô điều kiện theo gương uản
Trọng v{ Bảo Th c ha. ua kinh nghiệm cuộc sống, tôi nhận ra quan hệ giữa uản Trọng v{
Bảo Th c ha l{ một ngoại lệ hơn l{ một quy luật. ối quan hệ phổ biến của con người thông
thường có một luật lệ kh|c
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hi lợi ích l{ cho cả đôi bên thì sẽ có sự hợp t|c.
ự hợp t|c giữa đôi bên tạo ra lợi ích
{ từ đó dẫn đến tình cảm quý mến
THÁI C NG
Th|i công sống v{o khoảng
năm trước, v{o thời đó ông đ~ viết văn bản về qu}n sự
đầu tiên trên thế giới. Triết lý của ông về sau được ứng dụng bởi vô số c|c chiến lược gia
qu}n sự Trung uốc ngay cả cuốn Binh ph|p Tôn Tử rất được ca ngợi cũng dựa trên t|c
ph m của ông. hiến thuật qu}n sự của ông không chỉ dựa trên việc thao luyện v{ b{y trận,
m{ l{ v{o sự hiểu biết bản chất con người. ua những quan s|t c| nh}n v{ những nghiên cứu
về h{nh vi con người, ông kh|m ph| ra r ng tồn tại những quy luật bất th{nh văn về nguyên
tắc hữu dụng v{ lợi ích đôi bên m{ con người tu}n theo một c|ch vô thức. B ng c|ch sử dụng
hiểu biết n{y, ông có thể tiên đo|n di n biến của một tình huống n{o đó, nhờ đó tối ưu lợi thế
của mình. ng l{ người thực h{nh ặt D{y, T}m Đen đầu tiên được biết đến trong lịch sử
Trung uốc
hư Th|i ông đ~ viết ở trên
hi lợi ích l{ cho cả đôi bên thì sẽ có sự hợp t|c... . Đ}y l{
nguyên tắc hữu dụng rất đơn giản. guyên tắc n{y ứng dụng trong quan hệ quốc tế cũng như
trong đời sống c| nh}n của ch ng ta. hững c}u chuyện sau đ}y minh họa cho luận điểm của
tôi
Nelson Mandela ở Nhật ản
elson andela, nh{ l~nh đạo phong tr{o chống ph}n biệt chủng tộc ở am hi, đ~ đến
thăm hật Bản v{o cuối th|ng ười năm
. ng đ~ bị thất vọng v{ ngạc nhiên khi biết
thủ tướng Toshiki aifu đ~ từ chối yêu cầu của ông về hai lăm triệu đô la m{ andela cần để
ủng hộ sự nghiệp của Đại hội D}n tộc hi frican ational onngress . ý do chính thức ng{i
aifu đưa ra l{ chính phủ hật Bản không ủng hộ bất k tổ chức chính trị n{o
Hai lăm triệu đô la không phải l{ một số tiền lớn đối với hật Bản,một trong những quốc
gia gi{u nhất của thế giới hiện đại. ấn đề không phải ở hai mươi lăm triệu đô la, m{ l{ ở
tính hữu dụng . ếu chính phủ hật Bản đ~ nhận thấy họ có thể thu được lợi ích như thế n{o
trong việc ủng hộ sự nghiệp của elson andela, sự gi p đ t{i chính sẽ xảy ra
Bất kể việc chính phủ hật Bản không công khai ủng hộ một tổ chức chính trị n{o, luôn
luôn có nhiều c|ch để tiến h{nh việc n{y. hính phủ hật đ~ có thể khuyến khích c|c khoản
ủng hộ từ c|c khu vực tư nh}n. |c tập đo{n lớn của hật Bản luôn có một mối liên hệ l{m
việc chặt chẽ với chính phủ của họ. au ba ng{y cố gắng g}y quỹ, andela rời đó với chỉ có ba
ng{n đô la tiền hiến tặng của c| nh}n c|c công nh}n hật Bản đồng cảm với sự nghiệp của
ông. ố tiền n{y thậm chí không đủ trang trải những chi phí đi lại cho andela
gười hật đ~ l{m theo cộng đồng h}u u hủy bỏ quan hệ thương mại với am hi. Tuy
vậy, hật Bản đ~ có một mối quan hệ hữu hảo truyền thống với lực lượng thống trị da trắng
ở am hi. hông có lợi ích rõ r{ng n{o trong việc l{m xấu thêm một mối quan hệ đ~ v{ đang
s t giảm với chính phủ đó. Hơn nữa, ủng hộ cuộc chiến đấu chống chủ ngh a ph}n biệt ch ng
tộc chưa bao giờ l{ ưu tiên h{ng đầu trong chính s|ch đối ngoại của hật Bản. hính phủ
hật Bản nói chung không nhạy cảm đối với những cuộc đấu tranh về chủng tộc

hi hật Bản chọn l{m theo những thế lực kinh tế của thế giới trong việc t y chay buôn
b|n với am hi, đó không phải l{ do họ bị th c đ y bởi những vấn đề về quyền con người m{
đơn giản l{ họ l{m theo chương trình của chính mình trong việc tạo cho họ một hình ảnh
người l~nh đạo thế giới mới
hi v{ chỉ khi chính phủ hật Bản có thể x|c định những lợi ích rõ r{ng trong việc ủng hộ
sự nghiệp của elson andela, thì sự ủng hộ về t{i chính mới xảy ra
}u chuyện trên không phải l{ về những vấn đề chính trị, m{ nó nh m l{m rõ động cơ
đ ng sau quyết định từ chối ủng hộ sự nghiệp của andela của chính phủ hật Bản
Một chiến thuật để sinh tồn
{o thời kì tốt đẹp hay tồi tệ, thời xưa hay thời nay, luôn luôn có một số c| nh}n trẻ tuổi,
đang lên, những người thể hiện được t{i nghệ v{ những khả năng phi thường trong l nh vực
chọn lựa của họ
Trước khi họ lên tới đỉnh, trong l c họ còn trong qu| trình chứng tỏ bản th}n v{ sử
dụng tất cả nguồn lực của mình để đưa họ tiến lên, họ thường bị g|n cho c|i m|c những kẻ
bon chen . Thật th vị, x~ hội ch ng ta vẫn khinh thường những người bon chen. Tôi tin r ng
ch ng ta nên gi p đ những người bon chen thực sự có t{i. Trừ khi ch ng ta sinh ra trong
những gia đình như nh{ ennedy hay ockefeller, m i ch ng ta đều trên con đường lên một
nấc thang mới. gười hôm nay chưa l{ gì có thể trở th{nh một ai đó v{o ng{y mai. hi bạn
đang trên con đường thăng tiến, h~y gi p đ người kh|c, vì quyền lợi của chính mình
Trong một cuộc phỏng vấn, một phóng viên hỏi regory eck tại sao anh ấy tình nguyện
chia sẻ vai di n chính trong phim k nghỉ ở oman với một nữ di n viên không tên tuổi,
udrey Hepburn. }u trả lời của anh l{ Động cơ của tôi rất ích kỉ, cô ấy rất có t{i năng, đến
độ tôi biết r ng khi bộ phim được trình chiếu, cô ấy sẽ trở th{nh ngôi sao ngay lập tức. ếu
tôi độc chiếm vai di n chính, nó sẽ biến tôi th{nh trò cười. Đó ho{n to{n l{ bản năng sinh tồn
ng }m, một nh{ kinh doanh v{ l~nh đạo chính trị Đ{i oan, đ~ bảo tôi
hiều năm
trước, tổng bí thư hiện nay của Trung Hoa ộng Hòa, . .Tsiang, tình nguyện t|ch mình
khỏi trường chính trị v{ bắt đầu công việc dạy học. {o l c đó, rất ít người đến thăm ông. i
cũng ngh ông không còn tương lai trong đời sống chính trị nữa. ì tôi ngư ng mộ uy tín của
ông, tôi mời ông đến nh{ mình ăn tối hay d ng tr{. hi đó không ai có thể tưởng tượng n i
ông giữ chức vụ tổng bí thư hôm nay
Bạn không bao giờ có thể hiểu hay biết được bí n của số phận. h ng ta nên gi p đ
những c| nh}n có khả năng trong thời k của họ đang trên đường phấn đấu. Đối với người
thực h{nh ặt D{y, T}m Đen, đ}y l{ chiến thuật tự vệ tốt
Chìa khóa để thành người quan trọng
ng b{ mith l{ những nông d}n ở miền trung alifornia. Họ chỉ l{ những người bình
thường thực hiện những bổn phận h{ng ng{y của mình. Họ không có tiền bạc hay quyền thế
để có ảnh hưởng với người kh|c hay thay đổi bất cứ điều gì. iống như phần lớn ch ng ta, họ
không đặc biệt quan trọng
on g|i họ kể với tôi ha v{ mẹ tôi thật tr|i ngược nhau. To{n bộ th|i độ của cha đối với
người kh|c l{ cố g}y ấn tượng cho họ biết ông quan trọng thế n{o, vì trong th}m t}m ông
biết mình không được thế. gược lại, mẹ tôi biết b{ không quan trọng, v{ b{ chấp nhận điều

đó. B{ không bao giờ cố g}y ấn tượng với bất k ai hay chứng tỏ điều gì đó để tỏ ra l{ b{
quan trọng. Bên dưới vẻ lặng lẽ v{ dịu d{ng, b{ rất khôn ngoan v{ thực tế. B{ hiểu ph m c|ch
cơ bản của cuộc đời - phục vụ đồng b{o mình. ua việc l{m, b{ l{m tăng gi| trị của b{ đối với
cộng đồng. ì thế, tự động b{ trở th{nh quan trọng
gược lại, hilip l{ một nh{ thiết kế đồ họa t{i năng. ưởng thiết kế nhỏ của anh phải vật
lộn để tồn tại từng th|ng một. hông phải chất lượng t|c ph m nghệ thuật của anh ngăn cản
th{nh công t{i chính, m{ chính l{ tính c|ch c| nh}n anh. hư ông mith, hilip cảm thấy
mình thiếu quan trọng. Đối với hilip, điều quan trọng nhất không phải l{ th{nh công trong
kinh doanh hay việc kiếm tiền. Điều quan trọng nhất l{ trở nên quan trọng trong mắt
người kh|c
nh đang l{m đ ng điều ngược lại với những gì b{ mith l{m. Thay vì l{m cho bản th}n
mình hữu ích đối với h|ch h{ng nhờ sự phục vụ tuyệt vời, anh thường có cuộc va chạm c|i
tôi với chính những người anh cần phục vụ. Bất cứ khi n{o một h|ch h{ng nói với anh b ng
một giọng điệu m{ anh cho l{ thiếu tôn trọng, anh sẽ từ chối công việc, mặc d lịch l{m việc
của anh ho{n to{n trống r ng v{ anh đang l{m cần tiền khủng khiếp. hông may l{, hầu hết
h|ch h{ng triển vọng của anh không đạt được tiêu chu n của anh về sự kính trọng. Tôi đ~
hỏi anh tại sao anh lại cảm thấy bị x c phạm như thế bởi những người n{y. }u trả lời của
anh l{ Họ ngh r ng chỉ vì họ có một ít tiền m{ họ có thể ra lệnh n{y nọ cho tôi
Bất cứ khi n{o người ta khen ngợi anh, anh sẽ nuốt lấy nó như một miếng bọt biển khô
được nh ng nước. nh có thể sung sướng với lời khen đó h{ng ng{y trời
ặc d hilip tuyệt vọng tìm kiếm sự kh ng định r ng anh l{ quan trọng , v{ th m kh|t
được kính trọng, không như b{ mith, anh không hiểu được chìa khóa để trở nên quan trọng
l{ l{m cho bạn hữu ích đối với người kh|c
Sự khác biệt giữa k lạm dụng sự t n nhiệm và một doanh nhân
ột người bạn có lần đ~ nói
ột doanh nh}n v{ một kẻ lạm dụng sự tính nhiệm, cả hai
điều hiểu gi| trị của sự dối tr|. ự kh|c nhau duy nhất giữa hai người l{ một doanh nh}n
cuối c ng sẽ tạo ra những lợi ích m{ anh ta đ~ hứa. ẻ lạm dụng sự tín nhiệm thì không
ột doanh nghiệp giỏi có khả năng chỉ ra một c|ch rõ r{ng cho h|ch h{ng những lợi ích
của việc l{m ăn với anh ta. nh ta thuyết phục những người kh|c r ng anh ta có khả năng
tạo ra những lợi ích đó. nh ta khiến những người kh|c cảm thấy an t}m về sự chọn lựa khôn
ngoan của họ trong việc l{m ăn với anh ta
gay cả khi một doanh nh}n đ|nh lừa những người kh|c, anh ta l{m thế với ý định l{
cuối c ng sẽ thực hiện được những gì m{ anh ta đ~ hứa. Đôi khi, anh ta có thể không đủ khả
năng kiểm so|t tất cả c|c yếu tố, điều đó có thể dẫn đến việc anh ta không giữ được lời hứa.
gược lại, khi một kẻ lợi dụng tín nhiệm đ|nh lừa c|c nạn nh}n của hắn, hắn không bao giờ
có ý định biến lời hứa của mình th{nh sự thật
ó một c}u nổi tiếng ở ỹ H~y giả bộ giống như thật cho đến khi bạn l{m điều đó . }u
nói n{y |p dụng cho một kẻ lợi dụng sự tín nhiệm cũng như một doanh nh}n. ả hai ứng dụng
những kỹ xảo dối tr| v{ l{m cho người kh|c thấy những lợi ích thu được b ng c|ch tham gia
c ng họ. ự kh|c nhau giữa một kẻ lợi dụng tín nhiệm v{ một doanh nh}n không n m ở
những h{nh động bên ngo{i của họ, m{ l{ ở suy ngh trong t}m hồn họ
K T LU N

gh a b{n luận về sự dối tr| đầu tiên có thể g}y cảm gi|c khó chịu đối với một số người,
tuy nhiên đ}y l{ dứt kho|t l{ công cụ hữu ích nhất để ứng phó với bản chất thực dụng của
con người. ó có thể gi p cho m i ch ng ta tr|nh được những trở ngại không cần thiết v{
gi p ta d{nh được lợi thế
T M T T ĐI M CH NH
☻Tội l i không n m trong bản th}n sự dối tr| m{ ở người sử dụng v{ c|ch sử dụng
☻ on người d{nh thời gian v{ sức lực cho những ai có thể có ích nhất cho họ, trong hiện
tại hoặc trong tương lai. Đ}y l{ nguyên tắc hữu dụng đơn giản trong mọi việc ch ng ta l{m
ch ng ta thực hiện nguyên tắc hữu dụng để h trợ tồn tại của ta. gay cả khi ch ng ta l{m
việc không vì bản th}n m{ cho người kh|c, ch ng ta nhận được những phần thưởng tinh
thần. gười cho luôn luôn được lợi ngang với hay nhiều hơn người nhận
☻ ột thương vụ l{m ăn tốt kết hợp chặt chẽ tư tưởng sau Trong việc kinh doanh của tôi,
tôi tính đến lợi ích của anh trong việc kinh doanh của anh, anh tính đến lợi ích của tôi
☻ h ng ta nên gi p đ những c| nh}n có t{i năng v{ tham vọng, vì quyền lợi sinh tồn của
chính mình
☻ hìa khóa để l{m cho bạn trở th{nh quan trọng l{ gi p ích cho mọi người. ua việc l{m,
bạn l{m tăng gi| trị của bạn đối với người kh|c
☻ ó kẻ lợi dụng sự tín nhiệm v{ người doanh nh}n đều ứng dụng những kỹ xảo dối tr| v{
l{m cho người kh|c thấy những lợi ích thu được b ng c|ch tham gia c ng họ. ự kh|c nhau
giữa một kẻ lợi dụng tín nhiệm v{ một doanh nh}n không n m ở những h{nh động bên ngo{i
của họ, m{ l{ ở suy ngh trong t}m hồn của họ

hi bạn làm việc, bạn hoàn thành một phần trong giấc mơ thân ái nhất
của trái đất,
Được giao cho bạn l c giấc mơ ấy ra đời
KAHLIL GIBRAN
Chương 09
16 thuộc t nh cao quý của lao động

ua lao động, ch ng ta nhận được những phần thưởng về tiền bạc. uốn s|ch n{y không
thể l{ ho{n chính nếu không nhắc đến lao động. h ng ta sử dụng M t ày, Tâm Đen một

c|ch ưu thế đối với người kh|c hay với bản th}n trong l c ch ng ta đang thực hiện những
bổn phận của mình trong công việc
1. LAO Đ NG

I U HI N TH N ÁI NH T C A CON NG

I

ao động l{ một phương ph|p h{ng đầu được sử dụng để thể hiện bản th}n ch ng ta
trong việc ho{n th{nh ngh a vụ nuôi sống bản th}n. ua lao động, ch ng ta đóng góp v{o
tổng của cải x~ hội v{ sự tiến hóa của con người. ao động l{ một phần thiết yếu của sự tự
thể hiện v{ bản năng sinh tồn. hỉ qua lao động, tư tưởng v{ tinh thần M t ày, Tâm Đen
mới có một hình dạng rõ r{ng
2. CHU C P CHO

N TH N V NH NG NG

I HÁC

hi một thanh niên đi qua một khu rừng, anh nhìn thấy một con sư tử mang một miếng
thịt cho một con hổ đang bị thương. gười thanh niên tự nhủ Thượng đế thật nh}n từ, g{i
chu cấp cho tất cả sinh linh của mình. hỉ cần nhìn con hổ đó - Thượng đế quan t}m đến cả
nó. ì ta l{ con của Thượng đế, chắc chắn Thượng đế sẽ chu cấp cho ta
gười thanh niên quay lại t p liều nhỏ ở ven rừng của mình. nh ta thôi săn bắn v{ chờ
Thượng đế chu cấp cho mình. ột tuần qua đi v{ không có gì xảy ra cả, thế l{ anh ta bị đói.
Hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, vẫn ch ng thấy gì. hông bao l}u, anh ta sắp chết vì đói. ột vị
th|nh đi ngang qua t p lều v{ hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra. ấy hết t{n hơi, anh ta kể lại
c}u chuyện
ị th|nh nói
hi con nhìn thấy hai con th , lẽ ra con phải học tập con sư tử chứ không
phải con hổ. on sư tử chu cấp cho chính nó v{ cho kẻ kh|c nữa
Tôi ch{o đón tất cả c|c nh{ doanh nghiệp trên thế giới vì họ mạo hiểm mọi thứ cho công
việc của họ. go{i ra, họ có khả năng chu cấp cho bản th}n trong khi tạo ra việc l{m cho
những người kh|c
3. LAO Đ NG L S

C L TINH TH N

hông có sự ph}n biệt giữa công việc h{ng ng{y với sự bộc lộ tinh thần của bạn.
i tình
huống sẽ đ y nhanh sự tịnh tiến về tinh thần. ông việc của bạn l{ nơi l{m bộc lộ tinh thần
của bạn
ua công việc, ch ng ta gặp g mọi người v{ những sự kiện phản |nh trạng th|i tinh thần
của ch ng ta. ua công việc, mọi người v{ những sự kiện sẽ g}y phiền to|i hoặc g}y hưng
phấn cho ch ng ta. D l{ sự phiền phức hay cảm hứng, ý định của Đấng tối cao l{ d ng tình
huống cụ thể đó để dạy ta một b{i học hữu ích
hông có gì trong đời xảy ra tình cờ. ếu mọi người v{ những sự kiện trong cuộc đời bạn
khuấy lên cảm x c mạnh mẽ, nó b|o hiệu sự cần thiết phải nhìn lại bản th}n một c|ch kỹ
lư ng trong l nh vực đó
4. LAO Đ NG NG

I TH Y V Đ I NH T

ục đích của lao động l{ để học hỏi
hi bạn hiểu rồi, lao động kết th c

Hoa t|o nở ra l{ để tạo quả
hi điều đó đến rồi, những c|nh hoa b n rụng xuống
A IR, M T NH TI N TRI
i khi tôi viết một cuốn s|ch, tôi học được nhiều điều về đề t{i đó hơn tôi tưởng tượng.
í dụ, kh|i niệm M t ày, Tâm Đen đ~ n m trong t}m trí tôi hơn
năm. hưng khi tôi mô
tả M t ày, Tâm Đen ở đ}y, nó đ~ mang một mức độ rõ r{ng mới. ó không chỉ còn l{ một
cảm gi|c trong tim tôi nữa. hi tôi đặt nó lên giấy v{ chia nó th{nh những khía cạnh kh|c
nhau của cuộc đời, nó đ~ trở th{nh hữu hình. ao động chính l{ người thầy v đại nhất
5. C NG VI C H NG C N

N,

N C N C NG VI C

gười ta phải thực hiện bổn phận của mình,
ho d nó có thể khó khăn tới đ}u,
ì nó giải phóng anh ta khỏi sự trói buộc của đời sống thế tục
ếu anh ta l{m bổn phận được giao phó theo đ ng bản chất của anh ta,
nh ta vượt qua được sự trói buộc của sinh kế
TH N RISHNA, HAGAVA GITA
Thượng đế tạo nên vũ trụ n{y cho ch ng ta. ũ trụ không cần đến ch ng ta, nhưng ch ng
ta cần có vũ trụ. Tương tự, công việc m{ ch ng ta l{m không cần đến ch ng ta, nhưng ch ng
ta cần công việc. ếu có bất cứ ai trong ch ng ta biến mất khỏi h{nh tinh n{y, h{nh tinh vẫn
tiếp tục tồn tại. ếu h{nh tinh n{y biến mất khỏi dải thiên hả vẫn tiếp tục tồn tại. ếu dải
thiên h{ của ch ng ta biến mất khỏi vũ trụ, vũ trụ vẫn tiếp tục tồn tại
ăm
, một thiên h{ c|ch tr|i đất một tỉ năm |nh s|ng được ph|t hiện. Bất cứ thứ gì
c|ch xa một tỉ năm |nh s|ng thì vượt qu| hiểu biết của tôi. Điều n{y thật sự đặt tầm quan
trọng của bản th}n ch ng ta v{o một phối cảnh đ ng đắn
Trước đ}y không l}u, một l c thiền định, tôi nghe thấy tiếng mình đặt một c}u hỏi thế
giới có cần một s|ch về M t ày, Tâm Đen không?"
ột tiếng nói kh|c trả lời Thế giới không cần cuốn s|ch n{y, hay bất kì cuốn s|ch n{o
kh|c. hưng bạn cần viết nó . }u trả lời l{m tôi ng ng{ng. Tôi đ~ suy ngh tôi đang viết
cuốn s|ch n{y vì thế giới cần nó. uy ngẫm lý lẽ n{y, tôi đ~ kh|m ph| ra nó mới đ ng đắn một
c|ch ch}n thực l{m sao. Thật ra, tôi không thể không viết được. Tôi bị thôi th c từ bên trong.
Tất cả những t|c ph m v đại đều được tạo ra bởi vì những người s|ng tạo ra ch ng bị thôi
th c một c|ch không cố ý. hu cầu được s|ng tạo l{ một sức mạnh to lớn đến mức nó đ|nh
bại mọi lý luận của con người
6. QUA LAO Đ NG, S PH N H MỞ
ông việc của con l{ kh|m ph| ra công việc của mình
{ sau đó với tất cả tr|i tim hiến d}ng mình cho nó
PH T TH CH CA

hi bạn trung th{nh với công việc được giao của bạn, số phận của bạn sẽ trung th{nh với
bạn. ếu hiện tại bạn đang thất nghiệp h~y coi việc tìm kiếm ch l{m thích hợp l{ nhiệm vụ
chính thức của bạn. ếu bạn không thể tìm thấy công việc thích hợp với bạn có lẽ đ~ đến l c
bạn nhảy v{o công việc kinh doanh m{ bạn h ng mơ ước. Trước đó, bạn đ~ không đủ dũng
cảm để nghỉ việc v{ mất khoản thu nhập ổn định. Thông thường những tình huống tuyệt vọng
sinh ra những h{nh động ngoạn mục
7. Đ I S NG TI N H A QUA H NH Đ NG
ếu bạn biết tất cả những kiến thức to t|t, nhưng bạn chỉ ngồi v{ không l{m gì cả, kiến
thức của bạn sẽ không có gi| trị gì cho chính bạn hay cho người kh|c. gay cả một triết gia
cũng cần nói về những niềm tin của mình hay viết ch ng ra để những người kh|c có thể
hưởng lợi từ trí tuệ uyên th}m của ông
ũ trụ luôn thay đổi v{ vận động không ngừng. ột c| nh}n luôn hoạt động, d l{ anh ta
đang ngủ, đang ăn v{ chỉ ngồi không. gay cả trong trạng th|i bất động, trạng th|i ngủ say,
bên trong cơ thể anh ta vẫn hoạt động, duy trì sự sống của anh ta. { những đứa trẻ sơ sinh,
ch ng ta hoạt động không ngừng để học hỏi những điều k diệu của thế giới mới mẻ. {
những học sinh, ch ng ta lao động để có được những kiến thức cơ bản v{ những kỹ năng từ
việc học tập của mình. {m người lớn, ch ng ta lao động để nuôi sống bản th}n v{ những
người kh|c. ề gi{, ch ng ta lao động để duy trì sự khỏe mạnh của th}n thể, v{ ch ng ta suy
ngẫm về cuộc sống đ~ qua v{ con đường phía trước ch ng ta, đóng góp kinh nghiệm của
mình v{ thời gian cho những ai cần được hướng dẫn. Điều được r t ra l{, chừng n{o bạn còn
có một th}n thể, bạn không thể trốn tr|nh được lao động
8. TI P THU PH M CH T C A NG
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h ng ta gi{nh được tự do
au khi đ~ trả đủ c|i gi|
ho quyền được sống của ta
RABINDRANATH TAGORE
Bất cứ khi n{o nhắc đến lao động, những ý ngh chần chừ v{ trì trệ tr i dậy ngay tức thì.
ó rất, rất nhiều những cuốn s|ch hay băng đ a khuyến khích phấn đấu được b{y b|n. ục
đích của những cuốn s|ch n{y l{ đưa người ta từ trạng th|i không hoạt động sang h{nh
động, v{ cuối c ng l{ từ h{nh động sang h{nh động một c|ch hiệu quả
Tôi đ~ l{m công việc tư vấn trên diện rộng trong l nh vực nông nghiệp, v{ qua nhiều năm
đ~ cộng t|c với cả những nông d}n ỹ v{ h}u Á. Điểm giống nhau giữa người nông d}n ỹ
với những nông d}n trên phần còn lại của thế giới l{ sự tận tụy trong lao động của họ
Thời vụ gieo trồng v{ thời vụ gặt h|i không chờ ai. ếu bạn lần nữa v{ để l thời vụ gieo
trồng, bạn sẽ không có m a m{ng n{o trong năm. ếu bạn để l thời vụ thu hoạch, m a
m{ng của bạn hư thối trên c|nh đồng. ếu bạn để l thời gian bón ph}n, bạn sẽ có một vụ thu
hoạch thất b|t trong năm đó
ột vụ m a bội thu lệ thuộc v{o sự tận tụy đ ng l c trong lao động của người nông d}n.
ng ta không phải đọc những cuốn s|ch động viên để khắc phục tính tr nải của mình. gười

nông d}n hiểu ý ngh a của c}u nói Từ điển ch duy nhất m{ th{nh công success đứng
trước lao động work
9.
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iềm tin v{o sự thật của con, sức tưởng tượng của con về sự ho{n hảo
i p người, Đấng Tối cao, trong sự s|ng tạo của người
RABINDRANATH TAGORE
Thiên t{i }m nhạc v đại nhất từ trước đến nay, olfgang madeus ozart, đ~ miêu tả
ông s|ng t|c c|c bản nhạc của ông
hi tôi, có thể nói như thế n{y, ho{n to{n l{ chính mình, ho{n to{n chỉ có một mình v{
trong trạng th|i vui vẻ d chịu - giả dụ, đang ngồi trong một c xe, hay đi dạo sau bữa ăn
ngon miệng, hoặc trong đêm khi không ngủ được, chính trong những l c như thế, c|c ý tưởng
a đến nhiều nhất v{ phong ph nhất. h ng đến khi n{o v{ như thế n{o, tôi không biết, tôi
cũng không p ch ng được. hững ý tưởng l{m tôi h{i lòng thì tôi sẽ lưu giữ trong trí nhớ, v{
tôi có thói quen, như được nghe kể lại, l{ ng}m nga ch ng một mình. ếu tôi cứ tiếp tục như
thế, tôi nhanh chóng nhận thấy mình có thể sử dụng những đoạn n{y đoạn nọ như thế n{o, để
tạo ra một thứ hay ho từ đó, tôi muốn nói l{, đ ng với những luật đối }m, với những đặc th
của c|c nhạc cụ kh|c nhau
Tất cả điều n{y l{m t}m hồn tôi rực ch|y, v{ mi n l{ tôi không bị quấy rầy, chủ đề ấy sẽ tự
lớn lên, trở th{nh có trật tự, được định ngh a v{ to{n bộ, mặc d nó d{i, hiện lên hầu như
ho{n chỉnh v{ trọn vẹn trong t}m trí của tôi có thể nhìn bao qu|t nó, như bức tranh đẹp hay
một bức tượng mỹ miều, b ng một c|i nhìn tho|ng qua. Tôi cũng không nghe trong trí tưởng
tượng của mình những phần nối tiếp nhau, m{ tôi nghe ch ng to{n bộ c ng một l c, có thể
nói như thế. Điều n{y mới thật vui sướng thế n{o tôi không thể di n tả được tất cả sự s|ng
tạo n{y, việc chế t|c n{y, di n ra trong một giấc mơ sống động đầy th vị. Tuy vậy được nghe
thực sự to{n bộ bản đồng di n rốt cuộc vẫn l{ tuyệt diệu nhất. Tôi không d quên đi những gì
được s|ng tạo theo c|ch đó, v{ đ}y có lẽ l{ món qu{ tuyệt vời nhất m{ tôi được Tạo hóa
thiêng liêng ban ơn
hi tôi bắt đầu ghi lại những ý tưởng của mình, tôi lấy ra từ t i đựng trí nhớ, nếu tôi có
thể d ng chữ đó, những gì đ~ được sưu tầm trước đó theo c|ch tôi đ~ nói. ì lý do n{y việc ghi
lại ra giấy được l{m một c|ch kh| nhanh chóng, vì mọi thứ, như tôi đ~ nói, đ~ ho{n th{nh
s n, v{ nó không kh|c mấy trên giấy so với trong trí tưởng tượng của tôi. Do đó l c l{m việc
n{y tôi có thể chịu được sự quấy rầy vì bất kể chuyện gì di n ra xung quanh, tôi viết, hay
thậm chí l{ nói, nhưng chỉ về những con g{ hay ch ng ng, hay về retle v{ Barbel, hay điều
gì tương tự. hưng tại sao c|c s|ng t|c của tôi lại hiện ra từ tay tôi trong hình thức v{ phong
c|ch l{m cho ch ng đặc trưng cho ozart, v{ kh|c với c|c t|c ph m của những nh{ soạn
nhạc kh|c, thì có thể l{ lí do khiến cho c|i mũi của tôi to v{ kho m như thế, hay nói ngắn gọn,
l{m cho nó l{ mũi của ozart v{ kh|c với những mũi của người kh|c. ì tôi thực sự không hề
nghiên cứu hay có ý định tạo ra bất k sự độc đ|o n{o trích cuộc đời của ozart
hi ch ng ta thực hiện công việc của mình, ch ng ta phải lặng lẽ hòa hợp với con người
bên trong của mình để được hướng dẫn.
i lần lắng nghe giọng nói bên trong của họ một
c|ch kh|c nhau. ới một số người, điều đó đến thật tự nhiên những người kh|c phải r n
luyện bản năng đó qua thiền định v{ những ph p tu tập tinh thần kh|c
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Định ngh a của từ bản năng trong từ điển như sau . nhận thức trực tiếp về ch}n lý, sự
việc... không phụ thuộc v{o bất cứ qu| trình lập luận n{o. . tri thức thuần t y, không được
dạy, không có tính suy luận
Bản năng l{ một thứ h{ng hóa cực k bị đ|nh gi| thấp trong thế giới hương t}y, thế
nhưng bất k ai từng th{nh công trong một nhiệm vụ phi thường luôn dựa v{o sức mạnh n{y.
ột luật sư biện hộ giỏi phải rất thạo luật v{ cần nghiên cứu kỹ vụ |n của mình. Tuy nhiên,
ông ta cũng cần nhận thức một c|ch bản năng của tư tưởng của bồi th m đo{n để cho c|ch
trình b{y của mình sẽ g}y ảnh hưởng đến c|c th{nh viên bồi th m đo{n theo hướng có lợi cho
th}n chủ của anh ta
Tôi được nghe một điều tra viên về h{nh động giết người kể r ng một th|m tử giỏi biết
c|ch l{m theo bản năng v{ trực gi|c, cho d anh ta có vẻ đang đi theo dấu vết đ ng hay sai.
ột doanh nh}n giỏi, sau khi kiểm tra những dữ liệu có được, cuối c ng sẽ dựa v{o trực gi|c
để đưa ra quyết định cuối c ng
hiều những ph|t kiến khoa học có tính c|ch mạng thường bắt đầu từ một nhận thức bản
năng của một nh{ khoa học về khả năng còn chưa được biết đến. Từ đó ông bắt tay v{o
chứng minh nhận thức bản năng của mình qua thực nghiệm v{ c|c kết luận của khoa học
tuổi , isntein đ~ hỏi nếu tôi di chuyển với vận tốc |nh s|ng, thì |nh s|ng sẽ trông
như thế n{o . }u hỏi n{y l{ hạt mầm cho thuyết tương đối của ông, m{ ông đ~ d{nh qu~ng
đời còn lại để giải thích cho thế giới
ột trong những khối nền của hóa học hữu cơ, vòng benzene, đ~ được tiết lộ trong một
giấc mơ. gười khởi đầu, . . ekula, đang cố giải b{i to|n về c|ch thức c|c chu i c|c-bon
liên kết. ột đêm nọ ông có một giấc mơ rõ r{ng trong đó ông thấy s|u con rắn quấn quít, con
nọ cắn đuôi con kia. ng cho{ng tỉnh v{ nhận ra tiềm thức của ông vừa cho ông cấu tạo của
hình lục lăng quan trọng - một cấu tr c được tạo th{nh từ c|c nguyên tử c|c-bon chính l{
nền tảng của vòng benzene
ột năm trước, tôi đ~ đi với v{i người bạn tới một trường đua lần đầu tiên trong đời. ì
tôi không hiểu gì về ngựa v{ c|c cuộc đua, tôi quyết định dựa v{o bản năng của mình. ay
mắn l{, tôi gần phía trước v{ nhìn rõ c|c ch ngựa khi ch ng trình di n trước m i chặng đua.
hi một ch ngựa tiến lại, tôi sẽ đồng cảm với ch ngựa đó v{ cảm nhận tình trạng v{ tinh
thần của nó v{o l c đó. Tôi có thể hết lần n{y đến lần kh|c đặt đ ng ba con ngựa về đầu theo
đ ng thứ tự về đích của ch ng. Tất cả những người bạn của tôi không thể tin v{o mắt mình.
Tôi chưa bao giờ quay lại trường đua từ lần đó. ó lẽ l{ tôi không muốn ph| k lục c| cược
huy ho{ng của mình
ói một c|ch đơn giản, một bản năng được ph|t triển tốt l{ một công cụ quý gi| trong
công việc. guồn gốc của bản năng n{y giống như điều tạo cảm hứng cho những bản giao
hưởng của ozart
11. H Y LAO Đ NG TRONG ÁNH SÁNG N CH A
n huệ của Thượng đế giống như |nh s|ng mặt trời. ó rọi s|ng không ph}n biệt trên tất
cả. hững ai đứng dưới mặt trời đắm mình trong sự ấm |p của những tia nắng v{ hưởng đầy
đủ lợi ích từ ch ng. hững ai giấu mình dưới bóng c}y tự t|ch mình khỏi mặt trời

hờ sức mạnh từ ơn huệ của Thượng đế, vũ trụ đ~ hình th{nh. hờ sức mạnh từ ơn huệ
của g{i, lo{i người có thể thực hiện những bổn phận h{ng ng{y v{ duy trì c|c chức năng
của cơ thể
Theo c|ch tương tự, olfgang madeus ozart học c|ch lắng nghe }m nhạc của Thượng
đế. ự s|ng tạo như thế không phải chỉ nhờ ở n lực của con người, m{ l{ một món qu{ của
t}m hồn chính bạn - ơn ch a
i người ch ng ta mang trong mình ơn huệ đó. ột số người trong ch ng ta chạm v{o
nó, trong khi những người kh|c thì không. Điều l{m nên sự kh|c biệt của ozart l{ khả năng
lắng nghe }m nhạc từ thinh không . hư ozart đ~ nói, ông chỉ ch p lại nó theo những quy
tắc của nhạc giao hưởng trong thời đại của ông
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ới trí tưởng tượng vô tận của đấng s|ng tạo, thế giới không ngừng cung cấp cho ch ng
ta những k quan.
i ch ng ta đều l{ độc nhất. Điều đ ng với người n{y không nhất thiết sẽ
đ ng với người kh|c
í dụ như, ngủ sớm dậy sớm l{ một quy tắc được chấp nhận cho lối sống đ ng đắn. Thật
tuyệt diệu đối với những người thích sự thanh bình của bình minh khi dậy sớm, nhưng đối với
những người kh|c, quy tắc n{y lại bất lợi. hư tôi đ~ đề cập ở phần trước, alvador Dali,
inston hurchill v{ Hugh Hefner đều gh t phải dậy sớm, thay v{o đó họ tập trung l{m việc
những khi họ thấy thoải m|i nhất
hần n{y đặc biệt được viết cho những ai gặp khó khăn trong việc tu}n theo lịch l{m việc
từ t|m giờ tới năm giờ. ếu nhịp l{m việc sinh học của bạn l{ hiệu quả nhất v{o ban đêm, h~y
cố gắng tìm một công việc cho ph p bạn l{m điều đó
13. V
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hông d ng g l{m nh{ để chẻ đũa
CH M NG N TRUNG QU C
ếu bạn có năng lực thì h~y thôi hạ thấp bản th}n bởi vì việc giới hạn sức tưởng tượng
của mình. ì lẽ ấy, nếu bạn được giao những nhiệm vụ d d{ng v{ dưới khả năng, bạn đang
l~ng phí t{i năng của mình v{ sẽ l{m rất tồi
Trung uốc trước kia, có một thanh niên t{i giỏi được giao việc trị nhậm ở một l{ng
nhỏ hẻo l|nh, vì anh ta x c phạm một người họ h{ng có thế lực l{m trong triều đình. au khi
đến nhậm chức, anh ta chỉ có uống rượu v{ ngủ. nh ta bỏ bê công việc v{ mặc kệ cho c|c vụ
việc chất th{nh đống. ột năm sau đó, triều đình cử đến một viên kh}m sai, người vừa tới
nơi đ~ nghe d}n ch ng than phiền về viên quan trẻ đ~ lơ l{ bổn phận. iên kh}m sai bắt gặp
viên quan trẻ đang say, cũng giống mọi ng{y, v{ đ~ tra hỏi về việc anh ta coi thường bổn phận
của mình. iên quan trẻ đ|p r ng h~y đến sau ba bữa nữa, mọi việc sẽ được giải quyết hết .
Ba ng{y sau, viên kh}m sai trở lại v{ bắt gặp một thanh niên ăn mặc chỉnh tề trong thư
phòng ngăn nắp với tất cả c|c vụ việc đ~ được ho{n tất. h{ng thanh niên đ~ l{m xong công
việc của một năm chỉ trong ng{y
iên kh}m sai sau đó biết r ng ch{ng trai đ~ bị điều ra nơi hẻo l|nh vì l{ nạn nh}n của sự
trả th c| nh}n. hi viên kh}m sai trở về triều, ông ta đ~ t}u lại với Ho{ng đế r ng một nh}n

t{i quý gi| đ~ không được trọng dụng đ ng, l{ tổn thất cho quốc gia. h{ng trai đ~ được vời
về triều v{ giao một chức vụ quan trọng xứng đ|ng
14. A CH
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Ba chữ về lao động không phải l{ một điều bí mật đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên,
ch ng đ|ng được nhắc đến
Purpose - Mục đ ch mục đích đối với lao động giống như sơ đồ bay đối với một phi công
hay l{ hải đồ đối với một thuyền trưởng. Bạn phải biết bạn đang ở đ}u v{ l{m thế n{o để đến
đích trước khi bạn khởi h{nh
Perseverance - iên trì điều n{y đ~ được nói rất kỹ trong chương về sự chịu đựng
Patient - iên nh n không có điều gì l{ có thể nếu thiếu kiên nhẫn
Thật không may, thế giới vật lý n{y, thời gian v{ khoảng c|ch l{ hai yếu tố m{ ch ng ta
phải tính đến. hông có gì xảy ra chỉ với một c|i b ng tay. gay cả những việc đơn giản nhất
như chuyến đi sang h}u Á của tôi cũng cần sự kiên nhẫn, vì r ng ngồi trên m|y bay hơn
mười giờ liền. ới sự kiên nhẫn, mọi thứ dường như trôi qua suôn sẻ hơn. Thiếu nó, cuộc đời
có vẻ như d b ng nổ v{ h n loạn hơn
15. LAO Đ NG S
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ếu ngươi thực hiện sự hy sinh trong việc l{m bổn phận của mình,
gươi không phải l{m bất cứ điều gì kh|c
Hết lòng với bổn phận, con người đạt đến sự ho{n hảo
TH N RISHNA, HAGAVA GITA
hi bổn phận được thực hiện với cảm gi|c l~nh đạm, công việc được thực hiện đó trở
th{nh một sự hy sinh v{ do đó l{ một sự thờ phụng đối với Thượng đế của ch ng ta
Tôi có ý gì khi nhắc đến sự l~nh đạm bởi vì ch ng ta đều b ng xương b ng thịt, ch ng ta
cần nhận được sự tưởng tượng b ng tiền bạc để h trợ cuộc sống của ch ng ta. uan t}m
qu| mức tới sự tưởng tượng sẽ không bao giờ cải thiện được kết quả l{m việc, m{ lại sẽ ngăn
trở hoạt động hiệu quả của ch ng ta. hi mặt một người bắn cung d|n v{o phần thưởng chứ
không phải hồng t}m, anh ta chắc chắn sẽ bị hụt cả hồng t}m lẫn phần thưởng
Tôi có ý gì khi nhắc tới sự hy sinh ự hy sinh l{ một h{nh động cho tặng - d}ng tặng lao
động của ch ng ta cho Thượng đế người ta ban cho ta khả năng để h{nh động. h ng ta thực
hiện công việc m{ không nh m v{o sự thỏa m~n mong muốn của bản th}n. hỉ với việc giữ
th|i độ n{y, những n lực của ch ng ta trở th{nh một sự hy sinh cho Thượng đế. Bởi thế, sự
hy sinh l{ một hình thức thờ phụng
Coi công việc của bạn như một sự hy sinh v{ thờ phụng sẽ không l{m giảm bớt phần đền
b của bạn. Bất cứ sự tưởng tượng n{o m{ ta xứng đ|ng sẽ đến với ch ng ta. Thực sự l{, th|i
độ n{y sẽ biến một nhiệm vụ bình thường th{nh một điều thiêng liêng. ó cải thiện được hoạt
động của bạn v{ đưa đến sự đền b to lớn hơn
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i buổi s|ng với sự x|c tín tôi đọc những dòng sau Trở nên hòa hợp với ý chí thiêng
liêng l{ yếu tố quan trọng nhất trong việc thu h t th{nh công. h|m ph| qua sự thiền định
đ ng đắn c|ch để hòa hợp với ý chí thiêng liêng l{ bổn phận cao nhất của con người
hi ý chí con người bị lầm lạc, ngay cả th{nh công cũng không đem gì ngo{i n i buồn đau.
ột người v đại đ~ từng nói o{i người thực hiện những động lực một c|ch m qu|ng họ
th c đ y chính mình đến ch h{nh động v{ thường đ|p xuống một nơi m{ họ không thuộc về
nó
Trong x~ hội công nghiệp ng{y nay, người ta bắt buộc phải theo kịp với phần còn lại của
thế giới. Họ cần được th c đ y liên tục để l{m việc nhiều hơn, l}u hơn v{ tốt hơn. Họ mua
những cuốn s|ch v{ băng đ a khuyến khích phấn đấu mới nhất, v{ nếu điều đó còn chưa đủ họ
sẽ mua cả những cuộn băng t|c động đến tiềm thức để tạo cho họ lực đ y còn thiếu. Tất cả
những động lực m qu|ng n{y đều nh m v{o việc theo đuổi th{nh công.
hông có gì sai tr|i trong việc theo đuổi th{nh công. Bất kể mục tiêu cuộc đời của ch ng
ta l{ gì, m i ch ng ta nên vươn tới v{ cố gắng chạm v{o ngôi sao xa nhất trong chòm sao của
ch ng ta. hưng khi tất cả sự ch ý của ta được đặt v{o động lực v{ h{nh động như l{
phương tiện để đạt th{nh công, ch ng ta đang bỏ l một th{nh tố quan trọng sự hướng dẫn
của ý chí thiêng liêng. Theo c|ch đó, ch ng ta không sung sướng với điều m{ ban đầu, có vẻ l{
th{nh công, v{ cuối c ng ch ng ta lại thất vọng
Tôi nói điều n{y từ kinh nghiệm trực tiếp. hiều năm trước, tôi có một công việc kinh
doanh đ~ rất tốt đẹp trong v{i năm đầu. au đó, không biết l{m sao mọi thứ trở nên xấu đi.
gay cả những việc đơn giản bình thường cũng có kết quả tệ không ngờ. ứ như l{ có một
}m mưu khổng lồ chống lại việc kinh doanh của tôi. hưng tôi ngh sự quyết t}m của tôi sẽ
vượt qua tất cả. Tôi ngh r ng mình chỉ cần l{m việc nhiều hơn v{ bỏ thêm tiền v{o đó. Tôi
vật lộn thêm v{i năm với những người góp vốn. Tôi c{ng cảm thấy nhiều |p lực phải cứu v~n
việc kinh doanh, thì c{ng lơ l{ việc cầu nguyện v{ lắng nghe tiếng nói của Thượng đế. Tôi
thậm chí không cần bất k cuốn s|ch hay băng đ a khuyến khích n{o vì động lực m qu|ng
của tôi được dẫn dắt bởi n i tuyệt vọng. uyết t}m th{nh công v{ cứu được công ty của tôi
cũng mạnh như quyết t}m của thượng đế muốn tôi thay đổi công việc. hưng chỉ đến khi mọi
c|nh cửa có thể có đều đóng sập lại tôi mới nhận ra r ng có một ý chí còn mạnh hơn v{ khôn
ngoan hơn ý chí của tôi, m{ tôi nên hòa hợp - ý chí thiêng liêng
au khi đóng cửa công ty, tình cờ tôi đọc được đoạn văn ch}n thực n{y o{i người thực
hiện những động lực một c|ch m qu|ng... . ếu tôi tìm được đoạn văn n{y sớm hơn, tôi có
thể đ~ tr|nh được cho mình nhiều n i đau đớn. ặt kh|c, nếu tôi đ~ đọc đoạn văn n{y trước
kinh nghiệm khủng khiếp đó, tôi sẽ không nhận ra được chiều s}u trí tuệ của nó
T M T T NH NG ĐI M CH NH
☻ ao động Biểu hiện th}n |i nhất của con người. hi bạn l{m việc, bạn ho{n th{nh một
phần trong giấc mơ th}n |i nhất của tr|i đất, được giao cho bạn l c giấc mơ ấy ra đời
☻ hu cấp cho Bản th}n v{ người kh|c
☻ ông việc của bạn l{ nơi l{m bộc lộ tinh thần của bạn. ua công việc, ch ng ta gặp g
mọi người v{ những sự kiện phản |nh trạng th|i tinh thần của ch ng ta
☻ ao động gười thầy v đại nhất, mục đích của lao động l{ để học hỏi khi bạn hiểu rồi,
lao động kết th c. Hoa t|o nở ra l{ để tạo quả. hi điều đó đến rồi, những c|nh hoa b n rụng
xuống

☻ ông việc không cần bạn, bạn cần công việc
☻ ua lao động, số phận h mở. công việc của bạn l{ kh|m ph| công việc của mình v{ sau
đó với tất cả tr|i tim hiến d}ng mình cho nó
☻Đời sống tiến hóa qua h{nh động. Điều được r t ra l{ chừng n{o bạn còn có một cơ thể,
bạn không thể trốn tr|nh được lao động
☻Tiếp thu ph m chất của người nông d}n. Thời vụ gieo trồng v{ thời vụ gặt h|i không
chờ ai. ếu bạn lần nữa v{ để l thời vụ gieo trồng, bạn sẽ không có m a m{ng n{o trong cả
năm. ếu bạn để l thời vụ thu hoạch, m a m{ng của bạn sẽ hư thối trên c|nh đồng. ếu bạn
để l thời gian bón ph}n, bạn sẽ có một vụ thu hoạch thất b|t trong năm đó. ột vụ m a bội
thu lệ thuộc v{o sự tận tụy đ ng l c trong lao động của người nông d}n. ng ta không phải
đọc những cuốn s|ch động viên để khắc phục tính tr n~i của mình
☻Bí mật lao động của olfgang madeus ozart. H~y xuôi theo ơn Thiêng. ozart
không hề nghiên cứu hay có ý định tạo ra bất k sự độc đ|o n{o
☻ ử dụng bản năng như một công cụ trong kinh doanh. Bản năng l{ một thứ h{ng hóa
cực k bị đ|nh gi| thấp trong thế giới phương t}y, thế nhưng bất k ai từng th{nh công trong
một nhiệm vụ phi thường luôn dựa v{o sức mạnh n{y. ói một c|ch đơn giản, bản năng l{
trực gi|c của bạn. ột bản năng được ph|t triển tốt l{ thứ quý gi|, v{ nguồn gốc của bản
năng n{y cũng giống như điều đ~ tạo cảm hững cho những bản giao hưởng của ozart
☻H~y lao động trong |nh s|ng ơn h a. n huệ của Thượng đế giống như |nh s|ng mặt
trời. ó rọi s|ng không ph}n biệt trên tất cả. Theo c|ch tương tự, olfgang madeus ozart
học c|ch lắng nghe }m nhạc của Thượng đế. ự s|ng tạo như thế không chỉ nhờ ở n lực của
con người, m{ l{ một món qu{ của t}m hồn chính bạn - n ch a
☻H~y kh|m ph| nhịp điệu tự nhiên của bạn. ới trí tượng tượng vô tận của đấng s|ng
tạo, thế giới không ngừng cung cấp cho ch ng ta những k quan.
i ch ng ta đều l{ độc
nhất. Điều đ ng với người n{y không nhất thiết sẽ đ ng với người kh|c
☻ ươn tới iới hạn không hạn chế của bạn. hông d ng g l{m nh{ để chẻ đũa. ếu bạn
có năng lực thì thôi hạ thấp bản th}n bởi việc giới hạn sức tưởng tượng của mình
☻Ba nguyên tắc lao động urpose - ục đích, erseverance - kiên trì, atient - iên nhẫn
☻ ao động sự thờ kính cao nhất v{ sự hy sinh cao nhất. ếu bạn thực hiện sự hy sinh
trong việc l{m bổn phận của mình, bạn không phải l{m bất cứ điều gì kh|c. Hết lòng bổn
phận, con người đạt đến sự ho{n hảo
☻ ự hòa hợp giữa ý chí thiêng liêng v{ ý chí con người. Trở nên hòa hợp với ý chí thiêng
liêng l{ yếu tố quan trọng nhất trong việc thu h t th{nh công. h|m ph| qua sự thiền định
đ ng đắn c|ch để hòa hợp với ý chí thiêng liêng l{ bổn phận cao nhất của con người

Nếu ta giỏi và mạnh thì ta giả vờ tỏ ra k m và yếu
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Tac pham kinh đien Trung Quoc co 36 chươc la mot cuon sach ch dan cach thưc đe
gianh thang lơi ma khong phai đoi đau trưc tiep. Cuon sach nay đươc tat ca doanh nhan va
ch nh tri gia Chau hoc tap. V 36 chươc đa đươc noi đen trong nhưng cuon sach trươc cua
toi, toi se khong đi vao chi tiet ơ đay. Ngươi ta co the de dang cam nhan đươc tinh hoa cua
cac mưu chươc nay nhơ ch can đoc nhưng tieu đe: "Gia lơn bat cop", "ke khon gia dai" va
"tau vi thương sach"
CHIẾN THẮNG NH

KHU T PH C

Mot thưc te trong cuoc song la cho du ban manh hay tan nhan đen đau, se luon luon co
ai đo manh hơn va tan nhan hơn ban. Quan trong la ren luyen sư nhay cam đe nhan ra khi
nao ban nen đau tranh va khi nao ban nen khuat phuc. Quan trong hơn nưa la ren đươc sưc
manh đe chiu đưng trong thơi ky khuat phuc nay. Trong viec đat nhưng muc tieu cua ban,
sư khuat phuc đoi khi tham ch co the hieu qua hơn la đau tranh
Thanh cong ve kinh te hom nay cua Nhat Ban minh hoa that ro rang cho sưc manh cua
sư khuat phuc. Sau that bai cua quoc gia nay trong The chien thư hai, đia vi cua Nhat Ban đa
rơi tư cho đang la ong chu cua mot nưa the giơi xuong đia vi cua mot quoc gia bi chiem
đong. Nhat Ban đa hoc đươc bai hoc đat rang sư hung bao khong phai luon luon đat muc
đ ch. Sau hơn 45 nam lang le khuat phuc, Nhat Ban mot lan nưa lai hưng thinh
KHI
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"Khi ngươi chien thang, ngươi chiu mat mat". Lơi day sang suot nay la cua thanh Francis
ơ ssini. Đo la mot sư thau đao chan thưc, thoat đau khong de l nh hoi đươc, nhưng cau
chuyen sau se minh hoa cho điem nay
Nhieu nam trươc, toi gap mot ngươi đan ong mơi qua tuổi 6 , ngươi co ve khong co chut
hy vong nao, cư như ong bi ket trong mot cai ho toi tam. Ong đa that nghiep hơn 3 nam va
đa mat het tien tiet kiem suot đơi m nh
Moi chuyen bat đau 5 nam trươc đo, khi ong ay bươc vao kinh doanh bat đong san ngoai
quoc lơi nhuan cao can nhieu von. Hoa ra đo hoan toan la mot vu lưa đao. Ong ay đa mat
hơn 7
đô la
Ong ay qua tưc gian bơi vu mat mat đen mưc ong ay đa kien ra toa. Noi am a nh cua ong
đa khien ong mat mat rat nhieu thơi gian von danh cho cong viec, đieu nay cuoi cung đa
khien ong bi sa thai. Sau 3 nam theo đuoi viec kien tung va that nghiep, ong đa tieu tan het
khoan tiet kiem con lai. Đen khi ong thang kien, ke lưa đao đa phan tan het tai san cua han,
va ngươi đan ong kia bi trang tay
Vo so nhưng cuoc chien lơn nho đươc tranh đau trong đơi. Tat ca chung ta phai hoc
đươc cach lưa chon khon ngoan cuoc chien đau nao nen tham dư va cuoc chien đau nao nen
chap nhan that bai mot cach khon kheo va sau đo chiu đưng noi nhuc cua that bai đo. Đoi
khi cai gia cua thang lơi cuoi cung co the qua đat đen mưc, ban rot cuoc lai la ngươi thưc sư

mat mat. Như Lee Iacocca đa noi: "Neu sư canh tranh đươc đơn gian hoa thanh ngươi co the
san xuat re nhat, th ngươi thang lơi lơn nhat se la ngươi chap nhan lam ngươi chiu mat
nhieu nhat"
Đ NG CH NG Đ I NH NG NGƯ I C TH H I
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Ong Vương la mot nghe s tai nang ơ Đai Loan. Ong thương lam mot so lương co han
nhưng đo vat bang gom va ban chung theo loi truyen khau cho ban be cua ong. Ong kiem
song rat chat vat, t nh cơ, ong Lưu, mot ngươi chuyen lang xe cac nghe s , nh n thay tac
pham cua ong Vương, nhan ra tiem nang cua ong va đong y lang xe cho ong
Lưu tap hơp mot ngh n ngươi tai trơ. Moi ngươi tai trơ tra ph hoi vien tương đương vơi
mot ngh n đo la My. Vơi tong cong mot trieu đo la, Lưu bat đau chien dich lang xe, bao gom
cac viec trưng bay ơ cac gallaery tư nhan, giơi thieu tren bao ch va nhieu h nh thưc nưa. 3
nam sau, tac pham cua ong Vương trơ thanh mot trong nhưng tac pham đươc sưu tam
nhieu nhat trong cac nghe s đương đai ơ Hong Kong
Ong Vương bat đau ngh : "Tai sao m nh tra cho Lưu đen hơn mot nửa thu nhap cua
m nh? Hơn nưa, Lưu la mot ke đoc đoan. Co le tot hơn la ru bo ong ta va tư m nh tiep tuc".
Vương ban bac viec nay vơi mot ngươi ba con xa, ba Lam, mot nư doanh nhan thanh đat
Lơi khuyen chan thanh cua ba Lam la: "Co mot so ngươi anh khong bao giơ nen chong
đoi. Ong Lưu la mot ngươi như the. Bat ke anh co bat man g đoi vơi ong Lưu, anh nen chiu
đưng. Ong Lưu la mot nhan vat rat co the lưc trong giơi nghe thuat cua Đai Loan. Ong ta co
the đưa anh len nhanh như the nao th ong ta cung co the ha guc anh con nhanh hơn. nh,
mot nghe s đang len, khong bao giơ đươc ơ ben đoi nghịch vơi ong Lưu. Nhơ dưa vao ong
Lưu, anh đa đat đươc sư cong nhan tren ca mong ươc đien ro nhat cua m nh. The giơi nghe
thuat thuan tuy la viec bao ve gia tri. Ong can ong Lưu đưng ve ph a anh". Lơi khuyen cua ba
Lam la khon ngoan nhat
Mot nghe s Hong Kong chưa khang đinh đươc cho đưng đen San Francisco va bat đau
t m kiem mot gallerry đe trưng bay tac pham cua anh - cac bưc tranh sơn dau phac hoa
cuoc song cua nhưng ngươi đanh ca ơ que hương anh. nh vat va ma khong thanh cong
trươc khi t m đươc ai đo nhan ra tai nang cua anh. Mot chu gallery danh tieng th ch tac
pham cua anh va t ch cưc lang xe anh qua rat nhieu cuoc trưng bay. Ngươi chu xuat ban
nhưng sach mau đat tren cac ban ca phe in cac tac pham, va đau tư rat lơn đe xac lap cho
đưng cho ngươi hoa s như la tai san chu chot cua gallery. Nhơ nhưng co gang cua gallery,
bưc tranh đau tien cua anh đươc ban hai mươi lam ngh n đo la va bưc thư hai đươc tam
mươi ngh n đo la. Ngươi hoa s , gallery va cac nha sưu tap tat ca đeu co lơi
Tuy nhien, vai nam sau đo, ngươi hoa s bi ban be thuyet phuc rang lơi ch tot nhat cua
anh ta la tach rieng ra. Ket qua cuoi cung: gallery đong cưa, ngươi hoa s co mot cưa hang
nho ban moi tranh cua anh, va tranh cua anh khong co gia tri thương mai đoi vơi cac nha
sưu tam. Ngươi hoa s khong kiem them đươc g nhieu hơn so tien anh ta nhan đươc khi
galery đo đam trach tranh cua anh. Te hơn nưa, tat ca nhưng ngươi đa đau tư mua tranh
cua anh đa bi mat tien, va toi la trong so ho
I CH C

VIỆC Đ NG V I K KH

KH O

Trươc đay chưa lau, mot than chu ngươi Đai Loan cua toi đe nghi toi lien he vơi ong
Taro, mot doanh nhan Nhat Ban ơ Tokyo. Ong Taro đang t m ngươi trơ giup trong hoat
đong ban s cua ong. Toi đa bay sang Tokyo gap Ong Taro
Theo Ong Taro, qua nhieu trong so hang đươc chơ bang tau đen cho ong la kem chat
lương hoac bi hong v viec thao tac khong đung tai nơi san xuat. Đieu nay ga y lo ngai lơn, v
ong tra thue nhap khau 1
cho nhưng hang hoa đen Nhat Ban, du ong co ban đươc chung
hay khong. Hơn nưa, ong phai thue them nhưng ngươi đe phan loai hang nay, va ong đang
bi lo. Ong noi, đieu ong muon la co ai đo ơ điem giao hang đe đam bao chat lương. Ong san
sang tra them 15 tren mưc hien tai đe co hang tot. Đe chuan bi cho vai tro mơi cua m nh,
toi đi tham cac kho hang cua ong va lang nghe khi ong giai th ch cac yeu ca u cua m nh.
Ngươi đan ong nay lich sư va thau đao. Trươc khi toi ve nươc, Ong Taro nhan manh tam
quan trong cua viec cung cap cho ong cac thong tin nong nghiep My hien thơi
Khi cac bưc fax bat đau bay qua đai dương, hanh đong thưc sư ve khach hang mơi cua
toi lai thieu vang đen mưc gay hieu ky. Ong ta tư choi đat hang trong khi cung luc đo yeu
cau them thong tin ve thi trương hang nong nghiep My
Luc nay, toi khong ngai viec cung cap thong tin. Viec trao đoi thong tin la mot phan cua
bat k giao dich thương mai nao. Tuy nhien, đieu đo ham y trươc het phai co mot giao dich
thương mai, va viec trao đoi thong tin la mot yeu to cua giao dich. Cho đen luc nay toi chưa
nhan đươc g co gia tri tư nha buon Nhat Ban, nhưng toi đang phai gưi thong tin bang fax.
Neu toi phai lam dich vu cung cap thong tin, toi ngh toi nen t nh ph th ch hơp
Toi quyet đinh thuc ep ong ta: toi yeu cau ong ta co mot cam ket. Ngươi Nhat đo khong
th ch noi "khong", v no pha vơ sư hoa thuan đươc ham y trong cach kinh doanh cua ngươi
Nhat. Khi Ong Taro gưi fax tra lơi toi rang ong chưa san sang đe cam ket, t nhat la chưa neu
không co them thong tin hơn nưa. Toi ngơ rang toi co the đa bi lơi dung
Toi khong ngac nhien ve viec Ong Taro đa sư dung toi đe gom thong tin cho ong ta. Đo la
phương cach pho bien trong cac doanh nghiep Chau . Đieu ma toi thay ky thu la phan ưng
cua toi trong viec bi lơi dung. Trong qua khư, toi co the đa co hai lưa chon: hoac la coi đo la
mot kinh nghiem, bo qua thiet hai cua m nh va tiep tuc vơi nhưng cong viec khac; hoac la toi
co the viet cho ong ta đe noi vơi ong ta rang toi biet y đinh cua ong ta va coi ong ta that đang
khinh. Cach thư nhat th thưc dung, mac du la mot sư thua trang. Cach thư hai, mac du cung
la thua thiet, nhưng co the lam thoa man cai toi cua m nh
Toi quyet đinh theo cach thư ba: van dung đen tinh than chiu đưng, đong vai ngươi tot
va khong lam g het. V toi đa đau tư nhieu thơi gian va thien ch , co ve như la toi phai t m
thay lơi ch nao đo trong t nh huong nay. Toi se chap nhan ong ta như nhưng g ong ta noi rang ong ta la mot ngươi đang k nh ma y đinh lam viec cua toi la chan that, nhưng hien tai
ong ta chưa co viec g sư dung đen dich vu cua cong ty toi. Toi se chiu đưng noi nhuc ve viec
bi lơi dung bơi Ong Taro va tư bo cai toi cua m nh trong hoan canh nay, đe ngo kha nang
tương lai ve viec lam an vơi ong ta hoac nhan đươc trơ giup cua ong ta
Be ngoai, cach thư ba co t nh thưc dung cua cach thư nhat. Ca hai đeu ham y viec rut lui
va chap nhan, nhưng cach thư ba thưc sư lai tao ra mot ket qua phu: đot nhien toi la ngươi
trong vi tr kiem soat. Toi khong con đơn thuan bi lơi dung mot ca ch bat cong va rut lui vơi
vai tro "nan nhan"
Thơi điem toi chon cach thư ba, toi tao ra mot trang thai ben trong đo toi khong ch
đươc chuan bi đe thanh cong, toi thưc sư đa thanh cong. Ngoai viec thu nhan lơi ch cu the
co the co khi Ong Taro quay lai vơi toi, khong co g con can phai hoan thanh nưa

Theo cach ngh nay, toi tham ch khong thưc sư chơ đơi nưa, v "chơ đơi" ham y "chơ
đieu g đo", mot ket qua tot hoac xau. Khong, toi ch "san sang" neu co đieu g tot đep xay
đen. Ngươc lai, toi khong đơi đieu g xau xay ra het, kha nang đo toi đa xoa khoi thưc te cua
tôi
Mot nam sau, Ong Taro goi cho toi khi đen My, va ket qua chuyen vieng tham cua ong ta
la ong ta đat mot đơn hang lơn ma đa đưa đen nhieu viec kinh doanh khac nưa. Chien thuat
"đong vai ke khơ khao" cua toi đa co ket qua
T M TẮT NH NG ĐI M CH NH
☻Thang lơi nhơ sư khuat phuc. Neu ta gioi va manh th ta gia vơ to ra kem va yeu
☻Mot thưc te trong cuoc song la cho du ban manh hay ban tan nhan đen đau, se luon
luon co ai đo manh hơn va tan nhan hơn ban
☻Quan trong la phai ren luyen sư nhay cam đe nhận ra khi nao ban nen đau tranh va
khi nao ban nen khuat phuc
☻Con quan trong hơn nưa la phai ren đươc sưc manh đe chiu đưng trong thơi ky khuat
phuc nay
☻Trong viec đat nhưng muc tieu cua ban, sư khuat phuc đoi khi tham ch co the hieu
qua hơn la đau tranh
☻Khi ban chien thang, ban chiu mat mat. Khi ban chien đau trong mot tran chien ma
ban khong nen chien đau, ngay ca khi ban chien thang, ban van thua thiet
☻Tat ca chung ta phai hoc đươc cach lưa chon khon ngoan cuoc chien nao nen tham dư
va cuoc chien nao th nen chap nhan that bai mot cach khon kheo va sau đo chiu đưng noi
nhuc cua that bai đo
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Moi chung ta, trong trang thai song b nh thương, co gang đe đam bao sư ton tai cua
ca nhan chung ta. Thưc te cua cuoc song la neu ban song cuoc đơi cua m nh vơi trai tim va
v tien se mơ, ban se phai san sang va chuan bi đe chiu thương ton va ca mat v nưa. Mot vi
thanh bươc tren đương vơi mot cai v tien. Ten trom khong nh n thay vi thanh nao, ma ch

cai v . Đoi vơi mot ten trom cai v la thiet yeu cho sư ton tai cua han. Cai v thuoc ve ai th
khong can he g
Thưc te cua the giơi la ton tai lu trom va bon ke cươp. Trong the giơi cua ban va toi,
chung khong ch lay cai v cua ban. Te hơn nưa, chung se cươp mat cua ban niem tin va sư
trung thanh đoi vơi đieu tot đep cua nhan loai, va đe ban lai vơi noi cay đang trong long. V
the, rat quan trong đe nhan biet sư ton tai cua đieu tan bao va che chan ban khoi bi hai nhơ
Mat day, khi sư dung lươi dao cua Tam Đen đe tien hanh nhưng tran chien khong the tranh
khoi
NH NG NGUY N TẮC C

ẢN N NG SINH T N

Ngươi My chung toi bươc vao thap nien 199 va nhan tha y chung toi ngheo hơn trươc
trong nen kinh te quoc dan va trong sưc mua ca nhan. Chung toi đa rơi tư cho la ngươi
khong lo trong nen kinh te the giơi tơi vi tr con nơ lơn nhat the giơi. Mot so lương ngươi
đang gia tang cam thay lo ngai ve t nh h nh tai ch nh cua ho. Khi noi lo lang cua ho gia tang,
mot so ngươi trơ nen kho đoi pho hơn. Viec cưu tong thong George Bush buoc phai lang xe
mot h nh anh mơi ve mot nươc My tư te hơn va hoa nha hơn cho chung ta biet rang sư that
la chung toi đang đi theo hương ngươc lai, xa rơi nhưng pham chat tuyet dieu nay
Trong moi quan he hang ngay, điep khuc im lang " nh đa lam đươc g cho toi gan đay?"
vang vong. đoi vơi nhưng ke xao tra va tan nhan, long biet ơn đoi vơi sư tư te trươc đo
khong ton tai. Bat ky viec tot trong qua khư nao cung t can he. Đieu duy nhat co y ngh a đoi
vơi ho la " nh đa lam đươc g cho toi gan đay?"
Khi noi ve mot nươc My hoa nha hơn, cưu tong thong Bush đa co gang đe thay đoi tinh
than cua quoc gia. Trong luc nay, v muc đ ch sinh ton, nhưng ngươi thưc hanh Mat Day,
Tam Đen nen lam quen vơi nhưng nguyen tac quan trong đe chuan bi lam chu nghe thuat
lơn manh giưa ke xao tra va tan nhan
ảo v quyền l i của ạn
Jim, mot nhan vien đieu hanh cua Northrop ve hưu, co lan đa noi vơi toi: "Neu ban cam
thay ban đang bi lưa, th thương la đung the". Trong the giơi nay, hau het moi ngươi đeu
trai qua kinh nghiem rang nhưng ngươi tư te dương như luon phai ganh phan viec nang
hơn. Khi chung ta qua ban tam đen viec lam hai long ngươi khac va qua san long, chung ta
co the đang mơi goi ngươi khac lơi dung chung ta. Gan đay, trong cuoc hop bao, nư nghi s
bang Colorado, Patricia Schroeder đa noi vơi bao ch rang tong thong Clinton đang co nhieu
thoa hiep ưu ai ch vơi nhưng thanh vien cua cơ quan lap phap ơ ca hai vien nhưng ngươi
phan đoi ong manh me, trong khi phơt lơ yeu cau cua nhưng ngươi ung ho ong
Neu ban khong bao ve nhưng g la cua ban mot cach chan ch nh, khong ai se lam đieu đo.
Ngay ca khi ban benh vưc cho quyen lơi cua ban, nhieu ngươi se co lam ban e ngai. Ho se
muon đay ban tut xuong mot nac va xep xuong, như the ban se khong can trơ sư thang tien
cua ho
Barbara la mot b nh luan vien tin tưc cua mot đai truyen h nh. Co đa lam viec cho đai
hơn 5 nam va chương tr nh tin tưc cua co hien đang đươc xep thư nhat ơ đia phương.
Nhưng 5 nam phan đau len vi tr hang đau đo khong phai luon suon se va de dang

3 năm trươc, khi co phai thoa thuan viec ky lai hơp đong vơi đai, co gap phai mot sư
chong đoi nghiem trong. Ban giam đoc đai co thai đo la Barbara đang đơn thuan lam het
trach nhiem cua m nh va rang co nen cam thay may man khi đươc mơi ky tiep hơp đong. Co
co the nghe thay kha ro mot tieng noi ngam ngam: "Co la mot co gai. Cac co gai khong nen
xong xao"
Khi co yeu cau nhưng thay đoi trong hơp đong, ban giam đoc to ra gian dư. V niem tin
cua co ve gia tri ban than rat manh me, co tư choi thoa hiep. Moi ngay giam đoc phu trach
tin tưc goi co vao van phong cua ong ta, ch tr ch cong viec cua co va ket thuc moi buoi bang
cau noi: "Hay ky ban hơp đong nay". 4 thang troi qua, va co van khong lay chuyen. Cuoi
cung, ban giam đoc đong y moi thay đoi ma co đa yeu cau
Tuy nhien, trươc khi co tien hanh ky ban hơp đong, co đưa no cho mot luat sư. Luat sư
đe nghi mot vai sưa đoi nho ve cau chư. Khi co quay ve đai va noi vơi ho đieu nay, ho thay
kinh ngac va tưc gian mot lan nưa. Cap tren cua co noi ro ra rang ho coi nhưng hanh đong
cua co la ch ky va vo đao đưc. Ngay ca the, Barbara khong lui bươc. Cuoi cung ban hơp
đong đươc viet lai đe phan anh cach giai quyet ma ca hai ben co the đong y
Barbara mơi ky tiep mot hơp đong 3 nam nưa vơi đai truyen h nh đo, va lan nay no de
dang hơn nhieu. Như co noi: "Bay giơ ho biet toi lam viec the nao va toi nghiem tuc trong đe
nghi cua m nh. Nhieu ngươi ơ cho lam noi vơi toi rang nen yeu cau nhieu thay đoi hơn
nhưng g toi thưc sư muon đe ho cam thay ho đa gianh đươc đieu đo. Nhưng toi khong tin
the. Toi đa yeu cau ho ch thay đoi nhưng đieu khoan ma toi thưc sư khong the chap nhan.
Nhưng thay đoi ma toi co the khong can đen th toi khong yeu cau"
Y ngh a cau chuyen nay khong phai la ve ky xao đam phan cua Barbara. Khong co luat le
nao ve viec ban co nen yeu cau nhieu hơn nhưng g ban muon hay ch đoi nhưng g ban
khong the song thieu. Quan trong hơn la hay lưu y va phan t ch tinh than đa lam cho
Barbara manh me đen the. Ngay qua ngay co phai chong choi vơi sư ham doa cua ban giam
đoc dươi dang nhưng lơi đe doa, cach đoi xư te bac va sư lang ma. Đong thơi, co phai xuat
hien trươc ong k nh va đoc tin tưc mot cach vui tươi, vơi sư chuyen nghiep cua mot phong
vien tưng trai. Co khong bao giơ đe nhưng cam xuc trong chuyen đam phan chi phoi cong
viec cua co. Barbara co mot cam nhan manh me ve gia tri ban than. Co sư dung Mat Day, no
bao ve co trươc sư ngươc đai va cho phep co chien đau cho nhưng g co xưng đang. Co đa sư
dung Tam đen đe cho co sư cưng ran đe trung thanh vơi nhưng niem tin cua co
Hãy iết giá tr của ạn
Martha la mot nha phat trien bat đong san hap dan va la mot nha san xuat phim trươc
kia. Co viet mot bưc thư cho mot trong nhưng nha thiet ke danh tieng nhat tren the giơi ve
dư an bat đong san cua co. Nha thiet ke đen tham co ơ California đe thao luan ve kha nang
mua cac dư an cua co
Khi toi gap Martha lan đau tien trong mot hoi nghi chuyen nganh, co đi cung vơi nha
thiet ke va nam ngươi tuy tung cua ong ta. Vao luc đo, toi đa ngh co la trong cac nhan vien
an lương cua ong ta khi co phong van toi trươc ong k nh ve cam ngh cua toi đoi vơi dư an
mơi nhat cua ong ta. Mot vai nam sau, Martha trơ thanh mot ngươi ban than thiet. Luc đo co
ke vơi toi co đa that ngay thơ va cam thay co đa bi lơi dung va đoi xư te bơi nha thiet ke nay
Co ke vơi toi nha thiet ke đa gay cho co an tương rang ong ta rat quan tam đen cac dư an
bat đong san cua co va mong muon phat trien mot moi quan he lam viec lau dai. Khong lau

sau, ông ta yeu cau co thay vao đo giup ong ta san xuat va tien hanh cac cuoc phong van cho
bo phim tai lieu ve ong ta, va ong ta ngu y rang co rat vinh hanh đươc sanh ben ong ta.
Ngoai ra, co phai ngu vơi ong ta đe cho moi lam an them than ai. Sau 1 nam, Martha ra đi
vơi hai ban tay trang
Co bao toi: "Toi khong biet gia tri ch nh m nh. Mot ky nư t nhat con đươc tra tien. Te
hơn la, toi đa biet ong ta la ngươi co gia đ nh"
Cái nhìn phân i t
c|i nhìn ph}n biệt của một bầy chó th{nh kiến v{ sự ph}n biệt
CHÂM NGÔN TRUNG QUÔC
Ở Trung Quoc, cho khong đươc nuoi lam thu cưng, ma đươc dung đe giư nha khoi ke la.
Mot con cho khong biet can th khong co ch lơi g đoi vơi mot ong chu ngươi Trung Quoc.
Nhưng nhưng con cho Trung Quoc khong đươc huan luyen đe lam cho canh. Việc no nen tan
cong ai va nen đe ai vao, nam ơ ban nang cua con cho. Con cho ma đe cho mot ten trom vao
nha chu hay lai can nhầm mot vi khach quan trong th se het đơi. Con cho nhanh chong hoc
đe phan biet giưa nhưng vi khach đươc chao đon va khong đươc chao đon theo vai qui tac
đơn gian
1. Tan cong bat ky ngươi la nao an mac toi tan hay loi thoi co vao nha no. Trong trương
hơp tot nhat th đo la mot ke an may
. Tan cong bat ky ngươi la nao co ve sơ set, len lut hay rut re . La m như the se t kha
nang gap rac rối
3. Neu ngươi la vưa rach rươi vưa sơ set, tan cong ngay khong chan chư mot giay nao.
Đo la mot thang lơi de dang ma khong co nguy cơ nao
4. Khong tan cong mot ngươi la an mac sang trong hay đep đe. Rat nhieu kha nang ong
ta la mot vi khach đươc chao đon. Can ong ta co the dan đen mot tran đon cua chu
5. Khong tan cong mot ngươi la tư tin, hung dung. nh ta co the tư cho ngươi mot tran
đon cua chu
6. Khong tan cong mot ngươi la tư tin, hung dung. nh ta co the tư cho ngươi mot tran
nên thân
7. Neu ngươi la an mac ch nh te, sang trong, tư tin va hung dung, hay vay đuoi va lay
long anh ta
Nhưng quy tac đe phan biet đoi xư đơn gian nay pho bien trong the giơi cua cac doanh
nhan va cac lanh đao ch nh tri, cung như trong lu cho Trung Quoc. Khi quyet đinh ai th nen
bơ đơ đe xin an hue va ai th nen tan cong, tat ca đeu co khuynh hương quy luy ke giau co
quyen the va xư sư hung bao đoi vơi ke ngheo yeu
Khong ch co cac nha lanh đao ch nh tri va lu cho Trung Quoc la xư sư theo cach nay.
Hay ngoi mot luc trong mot cuoc hop ban lanh đao trong khi cac thanh vien đang thao luan
nhưng muc tieu tiem nang đe mua lai. Ban co the chan chan la ho se tap trung vao nhưng
điem yeu va de thương ton cua mot cong ty trươc khi ho len ke hoach mua lai. Hay quan sat
nhưng g xay ra trong giơ giai lao ơ san trương cap hai. Nhưng đưa tre lơn hơn thương chon
ra nhưng đưa nho hơn đe bat nat. Tre con hieu cach ưng dung nguyen tac nay mot cach ban
nang khong can đươc day v no la mot ban nang tư nhien bam sinh

ản n ng của

s n mồi

Cach cư xử mieu ta ơ tren đung tren toan the giơi. Nhưng ke xao tra va tan nhan mot
cach tư nhien se luon t m nhưng ngươi ca tin va đang men đe lơi dung. Trong the giơi loai
vat, con sư tư luon co the chon ra mot con nghe om yeu hay sơ set trong mot bay trau rưng
đong hang ngan con. Ngay khi ngươi khac cam nhan đươc sư sơ hai va nhut nhat cua chung
ta, chung ta trơ thanh mot muc tieu tưc th . Ban nang cua ke san moi nay hoan toan la tư
phat
Mot ngươi ban cua toi, Kevin, lam cho mot dư an vơi ngươi cong tac trong tam thang.
Sau khi anh ta đa bo het tien danh dum va thơi gian đe hoan tat phan nghien cưu va phat
trien cua anh, la ngươi chiu trach nhiem tiep thi, đa b mat t m mot ngươi cong tac khac co
the cung cap them tai ch nh va lanh lung bo rơi Kevin. V Kevin đa bo het tien vao viec
nghien cưu va phat trien, giơ đay anh tham ch khong con tien đe thue luat sư đe kien ngươi
cong tac cua m nh
Kevin la ngươi luon ngh tot ve ngươi khac. Ch can ơ gan anh, ban biet ngay anh la mot
"ngươi tot". Thưc sư la, anh qua tot đen mưc thiet thoi. V sư tin tương mu quang sai lam
cua anh, anh đa đe m nh bi ngươi cong tac lơi dung. nh cư tiep tuc lam cong viec va đưa
san pham đa hoan ch nh cho ngươi cong tac dư kien ma khong co thoa thuan bang van ban
nao
Kevin không phai la ke khơ khao duy nhat tren toan the giơi. Hau như tat ca chung ta ơ
thơi điem trong đơi đa tin tương nhưng ngươi đươc cho la đang tin cay va roi nhan ra bi lơi
dung. Qua qua tr nh nay, chung ta hoc đươc sư can thiet phai trơ thanh mot ngươi chien
binh đe chien đau mot cach kheo leo cho nhưng g chung ta xưng đang đươc mot cach chan
ch nh
C n thận v i con ch d
Co vi Thien sư Nhat Ban v đai đa tưng noi: "Moi thư đe u la t nh yeu cua Thượng đe. Tư
t nh yeu đo, vu tru đa xuat hien. Thương đe tao ra vu tru vơi khong mot chat lieu nao khac
ngoai ch nh ngươi"
Sau bai thuyet giao cua ong, mot đo đe đươc truyen cam hưng bơi bai giang đen mưc
trai tim cau tran ngap t nh yeu, khi cau đi qua lang tren đương ve nha, mot con cho dư chan
ph a trươc va bat đau nhe rang sua am . Ngươi tro ngh : "Thay m nh vưa mơi day la moi
thư trong vu tru đươc tao nen tư t nh yeu cua Thương đe. V Thương đe đa tao nen the giơi
nay tư ch nh m nh, m nh nen yeu thương va ton trong sinh vat". Đinh đi sat qua con cho,
cau m m cươi vơi con cho đay yeu thương va au yem. Nhưng sau khi cau đen gan con cho,
con cho can cau
Ngay hom sau, cau đen gap thay va ke lai sư viec. Ngươi thay tra lơi: "co the con biet,
con đươc tao ra theo h nh anh cua đang thieng lieng va ban chat cua vu tru la t nh yeu,
nhưng không ai noi cho con cho biet đeu đo"
Giong như ngươi đo đe tre kia, chung ta khao khat lam đieu tot va thay đieu tot ơ moi
ngươi, nhưng thong thương sư đanh gia cua chung ta ve mot t nh huong nao đo bi chi phoi
ơ mưc đo nhat đinh bơi sư ngay thơ, do đo dan chung ta đen phan ưng khong đung. Ngươi
đo đe tre le ra nen tranh con cho tren đương hay la doa cho no sơ, khien no bo chay. Chang
ch g khi bi con cho can. Con cho nay can bat cư ai no gap. Con cho nay giong như giong mot

ke moc tui ơ cho, no khong ban tam đen tam trang cua ngươi đi qua. Như toi đa noi ơ tren,
khi mot ke moc tui gap mot vi thanh, han khong nh n thay vi thanh; tat ca nhưng g no thay
la nhưng cai v
Gi gìn l i thế quan trọng và h ng quan trọng
Nhieu ngươi My đa noi vơi toi ho ngh la ngươi chau la nhưng ke mac ca khon ngoan.
Đieu nay đươc cho la đung ca khi nhưng ngươi chau ngoi ơ ban đam phan quoc te hay
trong phong kinh doanh cua ngươi buon ban xe hơi. Hau het moi ngươi chau đươc ren
mot cach vo thưc tư rat tre rang quan trong la phan đau đe đat vi tr lơi the. Khi ho tieu mot
xu, ho chơ đơi nhan lai mot xu hoac hơn the. Hiem khi nao ho chiu bang long vơi nửa xu
Nhan xet cua toi la nhưng ai giư g n quyen lơi cua ho trong nhưng van đe quan trong
hơn. Đieu nay khong co ngh a la ho trơ thanh ban tien va cai co tưng xu mot. Nhieu kha
nang hơn, ho cưc ky rong rai trong viec cho hoac chia se tai san cua ho vơi nhưng ngươi
khac theo y th ch cua ho. Tuy nhien, điem mau chot la hanh đong theo "y th ch" cua ho thay
v bi lơi dung mot cach mien cương
Ban toi J.J la mot phu nư Đai Loan giau co. Trong chuyen đi My gan đay cua ba, ba đa
mua mua mot chiec Volvo mơi cho cau con trai 17 tuoi đang hoc trung hoc ơ My. Ba goi đien
hoi tat ca cac nha buon xe trong thanh pho va cuoi cung ba tra tien mat đe mua chiec xe tư
nha buon cho ba mưc chiet khau cao nhat. Đo khong phai v ba can tiet kiem tien, ma đo la
cach song cua ba. Khi toi đi cung ba đen nhan xe, ngươi ban ha ng, mot ngươi day dan vơi 15
nam kinh nghiem, ke vơi toi rang de nhat la ban mot chiec xe theo đung gia niem yet cho
mot ngươi t co kha nang mua no nhat
Trong suot qua tr nh mua va tra gia cho chiec xe J.J đe cau con trai luon tham dư vao. Ba
bao toi: "No phai hoc đươc tư nho tam quan trong cua viec phan đau đat đươc giao dich hơi
nhat"
George co mot kieu khong thay đoi trong cuoc đơi m nh; anh luon bi lơi dung. Mac du
anh la mot nha doanh nghiep lau nam, trong qua khư anh cung la mot ngươi thua lo thương
xuyen. Mot lan anh đa ke cho toi nghe mot cau chuyen rat cam đong. Khi anh len sau, anh
lap mot cai quay hang ơ trươc cưa nha m nh va ban thưc an trong tu lanh cua me. nh lay
rau cu, trai cay va trưng, bay chung vơi mot tơ giay ghi gia tren moi mon. nh ban mot xu
mot qua trưng trong khi me anh đa mua mat ba xu. nh nhanh chong ban het trưng va rau
vơi gia lo von. Ngươi me rat cưng chieu con cho la đieu đo that đang yeu. Ba khong bao giơ
nhac cho anh biet muc đ ch cua viec kinh doanh la kiem lơi
Nhieu nam sau đen mot thơi điem bươc ngoat trong kieu lam an sai lam cua anh. George
lam ơ chơ buon ban đo cu cung vơi vơ anh, Mary. Mot hom, anh giao dich vơi mot thương
nhan khac va đa đoi mot mon đo co gia ban le 5 USD lay mot mon co gia 5 USD. Mary đa
mua no vơi gia 14 USD. Sau khi anh noi cho Mary biet chuye n nay, mot cơn gian bung len
trong co. George lai đe ban than bi ngươi khac lơi dung mot lan nưa
Mary noi vơi George rang mon tien chenh lech la chuyen nho. Tuy nhien, đieu quan
trong la George phai thoi ngay cai kieu lam an sai lam cua anh. Vao luc đo, co đieu g đo phi
thương xay ra trong anh. Lan đau tien, anh nhan ra m nh đa đang cươi the nao tư trươc đen
nay
nh noi vơi Mary: " nh se cham dưt kieu thua lo nay. nh muon quay lai vao ngay mai
va noi vơi ngươi ban hang kia anh đa lam lan va hoi xem ong ta đinh the nao". Mary noi

anh khong can lo lang ve chuyen đo. Mary biet viec quay lai se kho khan cho George, đac
biet la v so tien nho như the nao. Lan đau tien trong đơi m nh, George quyet tam hoc cach
sưa chưa cach cư xư cu cua anh. George noi vơi Mary: " nh thay anh khong co g đe mat.
Đieu te nhat la ong ta se noi khong vơi anh co the quan sat va hoc tư ong ta cach xư ly mot
sư tranh chap như the nao". George quay lai va thương lương lai vu trao đoi mot cach thanh
cong. nh nhan them vai mon đo đe bu lai so tien chenh lech
Tat ca nhưng cau chuyen nay nghe co ve nho nhat va tam thương. Tuy nhien, du chung
ta thưc hien nhưng cuoc đam phan phuc tap trong cong ty hay nhưng trao đoi vat vanh
hang ngay, chung ta luon đưng tư cung mot vi tr - tinh than manh me hay yeu đuoi cua
chung ta. Sư the hien co the khac nhau, nhưng nguon goc cua đong lưc luon luon la mot
D ng tinh th n l y m t đánh ại mư i
"Cach duy nhat đe khong trơ thanh mot nan nhan la cưng ran va tan nhan giong như tat
ca phan con lai cua the giơi". Neu đo la ket luan cua ban th ban đa bo lơ nhưng điem tinh te
toi co gang đưa ra. Như toi đa noi ơ phan trươc, the giơi kinh doanh giong như the giơi cua
loai thu, va moi chung ta truyen thong điep ve trang thai tinh than cua chung ta cho nhưng
ngươi khac. Chung ta hoac la the hien: "Toi de dang đe anh lơi dung" hoac la: "Đưng co chen
ep ta"
Khi suy ngam ban chat cua Mặt Dày, Tâm Đen, tư tư ban se thay đoi tinh than cua ban.
Đieu quan trong can nhơ la, khong phai la viec lơi noi hay hanh đong cua ban cưng ran hay
diu dang, ch nh tinh than ơ đang sau hanh đong va lơi noi cua ban se cho biet trang thai ben
trong cua ban. Kiem sư Nhat Ban the ky 16 Miyomoto Musashi đa noi: " nh phai suy ngam
đương loi ky nang cua ngươi chien binh như vay, anh se co the đanh bai mot ke trong cuoc
chien đau bang cach dung mat. Vơi sư kho luyen, anh co the đanh bai mươi ke trong cuoc
đau bang cach sư dung tinh than cua anh"
MẶT DÀY, TÂM ĐEN 1001
Đoi vơi ngươi bat đau thưc hanh Mat Day, Tam Đen, đieu quan trong nhat la phai lam
chu sưc manh cua sư khuat phuc. Toi đa đe cap đen đieu nay ơ phan trươc, nhưng nhac lai ơ
đay v no la mot khai niem quan trong, rat hieu nghiem nhưng con xa la vơi van hoa phương
tây
Mot sai lam ngươi ta co the mac phai khi bat đau nghien cưu Mặt Dày, Tâm Đen la ho
bat đau nhan thay trươc đay ho thương xuyen la nan nhan cua nhưng ke xao tra va tan
nhan, v the ho lap tưc khao khat sư cong bang va t m cach chien đau lai. Qua viec nghien
cưu cuon sach nay, ban se đi đen cho nhan ra rang ban co sưc ma nh đe gay rac roi va tra
moi thu cua ban. Ban se trơ nen ham hơ va hung hang trong sư đoi đau trong khi chuan bi
đe lao vao tran chien. No như the qua lac đong ho đa lech ve mot ben trong suot cuoc đơi
ban, va v the ban co gang ch nh lai hoat đong cua no bang mot dao đong ve ph a đoi dien.
Khi ban bat đau đưa thai đo cưng ran vao thưc hanh, nhieu ngươi tot bung se bi ton thương
v cach thưc cua ban. Trong qua tr nh đo, ban co the bien m nh thanh mot con quai vat va
xuc pham tat ca moi ngươi ma ban gap. Nhưng ngươi khong he co y đinh lơi dung ban se tư
ve. Theo cach nay, ban se trơ thanh nan nhan mot lan nưa

Đe bao ve ban khi thưc hanh Mat Day, Tam Đen, đau tien hay goi đen sưc manh cua sư
khuat phuc. Hanh đong ben ngoai cua ban co the co ve nhun nhương va khong đang sơ,
nhưng ben trong, đưng bao giơ quen lang muc đ ch cua ban. Khi ban co the thang mot tran
chien bang cach đanh up kheo leo, tai sao lai dung đen mot cuoc tan cong trưc dien. Khi đoi
thu cua ban cam thay ban khong phai la mot moi đe doa, anh ta co the khong bi kh ch le đe
sư dung vu kh lơi hai nhat cua anh ta khi lam viec vơi ban. Nhưng neu ban lai canh bao
trươc cho anh ta va noi qua ve sưc manh cua ban, anh ta se bat buoc sư dung đen vu kh lơi
hai nhat đe đoi pho vơi ban
Nếu ạn h ng đư c tin tư ng anh ta,
Thì ạn c th lu n tin tư ng anh ta
Mot vai nam trươc, toi đi tau hoa tư Roma đen Venice. Tren tau, toi gap lai Roger, mot
khach du lich My. Roger đang ơ tuoi giưa khoang 4 . Ong vưa bi mat mot gia tai nho trong
kinh doanh do ngươi cong tac cua ong bien thu 3 trieu đo la, đe lai ong vơi mon nơ khong lo.
Ong đang đi du lich Chau u, co gang tap trung đau oc đe h nh dung m nh nen lam g sap tơi
Trong cuoc hanh tr nh cua chung toi, Roger moi luc mot thoai mai hơn khi noi chuyen ve
ban than. Ong tam sư vơi toi: "Khi toi mơi qua tuoi , ơ San Francisco thơi ky cuoi thap
nien 196 , toi đa lam chuyen buon ban ma tuy vat vanh. Toi lam ngươi trung gian, va sau
moi lan lam đươc mot vu, toi đươc chia tien hoa hong. Toi khong bao giơ bi lưa v toi khong
bao giơ tin mot ai ma toi lam an cung. Toi lam theo mot quy tac vang: Neu ban khong đươc
tin tương anh ta, th ban luon co the tin tương anh ta. Toi đa khong coi ngươi cộng tac vơi
toi la mot sư đe doa, v the toi đa bo qua quy tac vang cua m nh". Tiep đo ong nhan xet: "Qua
la kho khan va met moi đe biet đươc cho đe vach ra lan ranh đung nham bao ve quye n lơi
cua ch nh ban so vơi viec tin tương vao ban chat cao quy cua mot ngươi khac"
Đ ng đánh giá th p đ i tác của ạn
Tat ca cac moi quan he lam an bat đau khi ngươi ta mong muon ket hơp nhưng co gang
cua ho đe đat nhưng muc tieu lơi ch chung. Tuy nhien, khi thơi gian va cac sư viec boc lo ra,
sư xung đot quyen lơi trong khoi lien ket ban đau co the bat đau hien ra
Khi mot dư an mơi bat đau, thoat đau tat ca cac ben to ra tha n thien va cư xư cao
thương. V bau khong kh ban be nay, nhieu ngươi co khuynh hương boc lo qua nhieu ban
chat ca nhan cua ho. Nhưng thong tin dương như vo hai nay co the quay trơ lai lam hai ho,
va ho se thay m nh ơ vao vi tr co kha nang bi ton thương
Barbara va Jerry la nhưng chuyen gia co uy t n trong cung mot l nh vưc nghe nghiep. Ho
quyet đinh hơp tac vơi nhau va phat trien mot dư an lien quan đen l nh vưc cua ho vao thơi
gian ranh roi. Trong khi ho bo ra hau het cac buoi toi ranh roi đe lam viec cho dư an nay, ho
biet ve nhau va ve nhưng ngươi than cua nhau kha ro
Mot nam rươi sau đo, gan đen luc cao điem cua dư an, Jerry quyet đinh anh ta muon mot
m nh lam chu dư an. Tuy nhien, anh ta đa co thoa thuan cong tac bang van ban vơi Barbara.
Jerry t m cach pha vơ hơp đong. Sau khi tham van mot luat sư, Jerry ket luan rang viec nay
hau như la khong the. nh ta phai t m cac giai phap khac
Qua cac buoi gap gơ xa giao cua gia đ nh, Jerry biet đươc thoi quen sư dung can sa cua
Barbara. nh ta cung phat hien đươc con trai cua co ch nh la ngươi cung cap cho co va cau

ta cung lien he mat thiet vơi nhưng ke phan phoi lau. Jerry noi vơi Barbara la co nen tư
nguyen tư bo quyen lơi cua co trong dư an; neu khong, anh ta se cong bo b mat cua
Barbara. Barbara nhanh chong tư bo quyen lơi tham gia cua co. Co khong the chiu noi vu tai
tieng, đac biet v co la mot nha tam ly tri lieu co uy t n
Barbara pham hai sai lam lơn. Đieu thư nhat qua ro rang; co khong nen sư dung nhưng
chat cam. Sai lam thư hai la co đa cưc ky đanh gia thap Jerry. Co đa đe lo mot cach bat can
qua nhieu thong tin ve ban than va hau qua la đa phai tra gia ve đieu đo
K đánh cắp s y n ình và thanh thản
Hay le phep giư mot khoang cach vơi nhưng ai se lay mat cua ba n sư yen b nh va thanh
than. Trong cuoc song hang ngay cua ban, ban se gap kieu ngươi nay ơ khap cac ngo ngach.
Nhưng ngươi nay khong nhat thiet la xao tra hay tan nhan, ho cung khong phai mot moi đe
doa thưc sư đoi vơi cac muc tieu ca nhan hay nghe nghiep cua ban, nhưng ho đung la quay
ray khong dưt
Ho hoat đong dưa tren phat trien the yeu cua ban than ho. Hanh đong va lơi noi cua ho
th that chua cay, ngay ca khi ngươi ta tư te vơi ho. Họ cung nhu nhươc. Mat khac, ho xun
xoe trươc dang ngươi xao tra va tan nhan, nhưng ke coi ho chang ra g , va tuy nhien ho lai
ban tien đoi vơi nhưng ngươi tư te va tot vơi ho. Nhưng ke đanh cap sư thanh tha n nay la
nhưng ngươi nen tranh. Cuoc đơi đat ho vao mot cho ma ho cam ghet v ho cam thay no
khong xưng. Đe tra đua cuoc đơi, ho phan ưng bang cach tan cong nhưng ai tư te vơi ho,
trong khi to ra đang men vơi nhưng ke te bac đoi vơi ho
Ho khong the ngan m nh đươc; hanh đong cua ho la tư phat. Nhưng ke đanh cap sư
thanh than len loi vao trong trai tim va long tin tương cua ban vơi nhưng ve be ngoai ngot
ngao, quyen ru. Nhưng sau khi ban đa cho phep ho đen gan ban, ho se can ban đe lam ha
thap ban trong mat ho. Ho co gang tam thơi nang cao sưc manh ben trong ban than ho va
cam thay tot đep trong mot luc, nhưng thương hoi han sau đo. Ho khong the ngan m nh
đươc, va như the cai thoi đo lai tiep tuc
Quan trong la đưng giao thiep vơi ho theo cach tương tư. Neu ban lam the, ho se suot
đơi cong k ch ban. Nhưng ngươi nay la bac thay ve "giet ngươi bơi mot ngh n nhat cat". Ban
nen luon luon giư ho cach xa mot tam tay. Như the th ho cuoi cung se k nh trong ban va co
n u keo t nh ban cua ban. Luc đo ban se chuyen nguon sưc lưc gay rac roi cua ho nham vao
mot ai đo khac
ạn h ng c n phải đư c l ng t t cả
Loai ngươi rat phưc tap. Ban khong bao giơ biet đươc khi nao th nhưng lơi noi va hanh
đong cua ban se bi coi la xuc pham sau sac. Du cho y đinh cua ban la xuc pham hay tang bo c,
no se luon đươc dien dich theo cach tiep nhan rieng cua moi ngươi, va y đinh cua ban t co
tam quan trong đoi vơi anh ta
Mary nn la mot phu nư đoc than 45 tuoi. Co lơn len vơi mot ngươi đoc đoan va mot
ngươi cha vu phu. Sau
nam theo hoc đai hoc, co gianh đươc 3 tam bang thac sy trong cac
l nh vưc Phat trien Đo Thi, Chau hoc va Quan tri kinh doanh. Tuy nhien, co gap kho khan
trong viec ap dung nhưng g đa hoc vao thi trương lao đong chuyen mon. Co khong to ra
quan tam đen viec đi vao bat cư nghe nghiep nao ma co đa hoc. Ket qua la, co lam thư ky

đanh may ban thơi gian cho mot van phong luat sư vơi lương 15 USD 1h. Bat cư khi nao toi
gap co, co lai than phien ve viec cuoc đơi co khac nghiet the nao, co can tien đen the nao, va
nhưng đieu kien song cua co kinh khung ra sao. Toi luon kh ch le co bang cach khen ngơi
kha nang co gianh đươc 3 bang thac sy trong khi ngươi khac kho gianh đươc mot. Toi noi
vơi co moi viec se đau vao đay. Co ve như nhưng lơi cua toi đa lam co vui ve len
Mot dip kia, khi đi dao tren đương vơi mot ngươi ban, toi gap Mary nn. Sau lơi giơi
thieu xa giao, toi co y tương la ban toi co the co kha nang sư dung Mary nn trong van
phong cua anh. V Mary nn ch lam
giơ mot tuan, co se co the tang thu nhap, nhơ đo giai
quyet mot so van đe ve tai ch nh cua co
Voi Mary nn đưng ben, toi bat đau đe cao nhưng kha nang cua co va khuyen kh ch ban
toi sư dung co trong van phong cua anh. Toi hom đo khi toi ve đen nha, Mary nn goi đien
cho toi. Co gian run len. Co vo cung bi xuc pham v toi đa noi vơi ban toi ra ng co la mot
ngươi đanh may gioi. Chưa bao giơ trong đau toi co y ngh a rang Mary nn cam thay bi ha
thap sau sac bơi cong viec co đang lam trong suot mươi nam đen mưc co phai giau giem
ngươi khac
Toi đa khong nhan ra vao luc đo la do viec Mary nn thieu nhưng thanh cong trong nghe
nghiep, co đa mang nang nhưng cam giac ve sư thap kem. Co khong biet lam the nao đe thay
đoi hoan canh hien tai cua co va hau qua la trơ nen cay đang hơn. Vơi nhưng ngươi như
Mary nn, lơi khen ngơi va sư cong nhan la nhưng phan thương duy nhat lam cho cuoc
song đang song. Neu bat ky đieu g đươc noi hay lam ma khien ho cam thay kem coi, ban
chat diu dang, đang men cua ho se ngay lap tưc bien thanh cơn gian khung khiep
Trong l nh vưc hanh vi con ngươi, ban khong the đươc long tat ca. That sư la, ban khong
can phai đươc long tat ca. Hay sư dung Mặt Dày, Tâm Đen đe bao ve ban khoi nhưng sư
xuc pham như the va tiep tuc dan bươc tren đương đơi cua ban
thuyết về s chia r
Chung ta th ch tat ca moi ngươi chung ta gap đeu yeu men, khen ngơi va ho trơ cong
viec cua chung ta, chia se quan điem cua chung ta. Thưc te la du cho nhiem vu hay quan
điem cua ban co cao quy hay thieng lieng đen the nao, ban cung se khong bao giơ co the
đươc tat ca moi ngươi đong t nh vơi ban. B quyet khong phai la thuyet phuc tat ca moi
ngươi ma tot hơn hay biet cach lam the nao khien cho the giơi chia thanh hai phe đoi lap
trong quan niem cua ho ve ban va hoc cach sư dung sưc manh nay cho lơi ch cua ban
Mot trong nhưng giao sy Cơ đoc noi tieng va quyen uy nhat cong khai thuc đay sư phan
chia giưa cac phai Cơ đoc giao va cac ton giao khac ma ong ta coi la ngoai giao. Thay v giam
bơt nhưng ngươi ung ho ong bơi nhưng sư tranh cai ma ong ta đa khơi len, đia vi muc sư
cua ong ta đa lơn manh rat nhanh nhơ viec sư dung thuyet chia re cua ong. Ngay ca sau mot
vu tai tieng rat am , ong ta van đang lơn manh va mơ rong pham vi anh hương. Sưc manh b
mat cua ong la thuyet phuc nhưng ngươi theo ong ta, theo mot cach tư cho la đung, khinh
miet cac nha thơ khac va ton giao khac đen mưc ho đương nhien trơ thanh nhưng mon đo
v nh vien cua ong ta
Mot cưu thien tai cua đang Ku Klux Klan, David Duke, đa nhanh chong leo len tren
nhưng nac thang ch nh tri va trơ thanh mot đoi thu nghiem trong cua ch nh quyen cua
thong đoc bang Louisiana bang cach sư dung sưc manh phan biet chung toc. Mac du quan

niem ch nh tri cua ong bi phan lơn ngươi My ghe tơm, ong ta van thu hut đươc sư chu y cua
ca đat nươc va mot so lương đang kinh ngac cac cư tri Louisiana
Chưng nao thanh kien va sư co chap con ton tai trong xa hoi. Chung ta, sư chia re se la
mot cong cu quyen nang. Bang cach sư dung mat toi trong tinh than con ngươi va chia re
ngươi ta vơi nhau, ban co the tao ra mot cach hưu hieu mot nen tang trơ giup đe thuc đay
cac muc tieu cua ban
Mac du quan điem chia re thương bi ngươi ta kho chiu, trong thưc te, sưc manh đươc
ton sung nay đươc sư dung bơi moi tang lơp trong xa hoi. V the, chung ta khong the kinh
suat bo qua sưc manh nay. Quan trong la chung ta phai hoc ve nghe thuat chia re đe nhan
dang đươc no va tranh trơ thanh nan nhan cua no. Thong thao sưc manh nay se tao kha
nang cho chung ta hoan thanh nhưng muc tieu xưng đang
Thưc te la ban khong the chiem đươc trai tim va tư tương cua tat ca moi ngươi. Neu ban
co đươc mot nửa dan so ung ho sư nghiep cua ban, ngay ca khi nưa con lai cam ghet no, ban
chac chan đang tren đương đen thang lơi
S th ng nh t của ạo đ ng và

t ạo đ ng

Nha lanh đao v đai cua phong trao bat bao đong, Mahatma Gandhi, la mot ngươi hoc
tro cua sach Bhagavad Gita ma ong nghien cưu moi ngay. Mot lan ong đa nhan xet rang 5
nam trong tu cua ong khong vo ch, v no giup ong co thơi gian đe nghien cưu va suy ngam
sach Bhagavad Gita
Ong đi theo con đương trong ch dan cua than Krishna cho rjuna, đo la thưc hien bon
phan cua m nh khong theo khao khat hay đam me. Qua sư ren luyen đo, ong đat đươ c trang
thai ben trong than nhien, khong the lay chuyen va khong the tac đong. Khi đo Bhagavad
Gita co the xay dưng mot hoc thuyet bat bao đong va mot phương tien hanh đong hưu hieu
chong lai ke đich manh
Trươc mat lưc lương thong tri nh quoc, ong dan dat nhan dan n Đo thưc thi hanh vi
bat bao đong dươi dang cac cuoc bieu t nh ngoi, dieu hanh va nhưng hanh đong phan đoi
ch nh quyen khac. Viec nay thuc đay cac hanh đong bao lưc da man tư ph a ngươi nh, lam
cho the giơi cam phan chong lai chu ngh a đe quoc cua ho
Sư b nh than va lanh đam cua Bhagavad Gita đa cho phep ong chiu đưng đươc hanh
đong bao lưc giang len ong va nhan dan cua ong trong khi luon trung thanh vơi niem tin cua
ong ve bat bao đong. Vơi nhưng ngươi ngh ong la thu đong hay hen nhat, ong noi: "Hau het
ngh rang bat bao đong la khong chien đau. Ngươc lai, bat bao đong la sưc manh v đai nhat.
No khuat phuc đươc sưc manh cua bao lưc... T n ngương bat bao đong cua toi la mot mot
sưc manh cưc ky t ch cưc. No khong co cho cho sư hen nhat hay tham ch sư yeu đuoi. Co hy
vong cho mot ke bao lưc mot ngay nao đo trơ thanh khong bạo lưc, nhưng khong co hy vong
nao cho ke hen nhat"
Neu đich thu Gandhi la Hitler, thay v nhưng ngươi nh co pham gia, ong noi ong se ap
dung mot chien thuat khac. Gandhi noi: "Toi khong nhot m nh trong mot đương loi nhat
quan. Miễn la toi trung thanh vơi ban than tưng khac mot, toi khong ban tam ve nhưng mau
thuan co the gap phai. Co sư nhat khon ngoan va sư nhat quan ngu xuan. Mot ngươi, v
muon trươc sau như mot, se đi vơi than the tran trui dươi anh sang mat trơi nong bong cua
n Đo hay mua đong khong chut nang cua Na Uy se bi coi la mot ke ngoc va se mat mang"

MAHATMA GANDHI la mot bac thay ve Mặt Dày, Tâm Đen ơ moi mưc đo trong ngh a
cao nhat cua no
S h a h p gi a ngư i tình và ngư i chiến inh
Gan đay, toi bat đau co nhưng giac mơ tuyet vơi trong đo moi ngươi đeu tran đay t nh
yeu va long thương men. Khong ai co bat ky y đinh xau xa nao đe lam hai ngươi khac; tat ca
những ngươi toi gap trong nhưng giac mơ cua toi đieu cơi mơ va khong vơ v nh. Tien bac va
sư chap nhan xa hoi la nhưng lo lang khong can thiet. Khong ai lo lang ve nhưng đoi xư toi
te hay nhưng phan xet cay nghiet v nhưng khai niem nay khong he ton tai. Tat ca chung ta
đeu that cơi mơ va tư do
Mot ngươi ban gai cua toi xuat hien trong giac mơ cua toi. Trong đơi thưc, co ta song
dưa vao hai cam xuc chu yeu - ganh ty va ghen ghet. Co ta ha he vơi sư ganh ty cua nhưng
ngươi co t hơn co ta va co ta ghen ghet nhưng ai co đươc nhieu hơn co ta. Nhưng trong giac
mơ cua toi, co ta khong ban tam đen viec ai co nhieu hay nhưng thư tot nhat, va co khong
ban tam đen nhưng cua cai cua m nh. Tat ca nhưng g co muon lam la yeu thương
The roi, trong giac mơ ve mot the giơi ly tương nay, toi gap ngươi mot ban trai von co
đia vi xa hoi đay quyen lưc. nh ta noi vơi toi: "Toi khong the song thieu t nh yeu; toi muon
bo vơ m nh. Toi khong the tiep tuc troi buoc bơi xa hoi va hoat đong ch nh tri, nhưng thư đa
đem đến cho toi đia vi va tai san. Toi khong muon tư bo tat ca. Toi muon yeu va đươc yeu"
Trong giac mơ cua toi, trai tim moi ngươi đeu đươc bieu lo va chay rưc ngon lưa t nh
yeu. Khi toi t nh day, toi cam thay tim m nh cung mem đi va đay au yem, tran đay t nh yeu
vơi moi thư va moi ngươi. Toi đa khong muon trơ thanh mot ngươi chien binh mac ao giap
va mang ngon giao. Toi ch muon phơi bay nhưng cam xuc cua m nh, khong phai tư ve. Toi
muon la mot ngươi ban t nh. Nhưng trong thưc te cua the giơi, như Gandhi đa neu: "Bao lưc
la mot quy luat tat yeu co hưu cho đơi song trong than xac"
Trong the giơi chung ta, neu mot quoc gia muon co hoa b nh, no phai vu trang cho ch nh
m nh. Khong co đu sưc manh tư ve, hoa b nh khong khac g mot giac mơ khong tương
Tương tư, nhưng ngươi t nh khong the yeu ngươi khac neu ho khong cam thay đu tin
tương đe yeu ban than ho trươc het. Neu cuoc đơi ban đay nhưng cam xuc khung khiep như
gian dư va that bai v ban đa phơi m nh ra đe bi lơi dung, th se kho co đươc nhưng cam xuc
t ch cưc đoi vơi nhưng ngươi khac. Ban se bat đau ghet tat ca moi ngươi v , trong mat ban,
ho that xau xa va ho đeu la lu trom cươp
Trong khi the giơi co the khong thieu g nhưng ke xao tra va tan nhan, th cung co, như
chung ta co the kiem chưng, nhieu ngươi xưng đang va cao thương. Viec bao ve ban trươc
sư xam hai khong can thiet se cho phep ban nuoi dương long yeu thương. Neu ban bươc đi
tren đương đơi đươc trang bi bơi Mặt Dày, Tâm Đen, ban co the bao ve va nuoi dương
nhưng cam xuc cao quy nam sau trong tam kham
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Jim Brown, mot trong nhưng cau thu v đai nhat trong lich sư bong đa My, co lan đa noi
trong mot cuoc phong van: "Khi ngươi ta co can toi, đieu đo lam cho toi trơ nen manh hơn.
Toi tiep nhan sưc manh tieu cưc đo, cam nhan no trong khap cơ the va nem no trơ lai cho
ho"

Neu chung ta nhơ lai, toi chac chan la moi chung ta đa co lan lam đươc đieu ma b nh
thương chung ta khong the lam đươc neu như khong co mot lưc đoi khang manh me đa
thach thưc va k ch đong chung ta
Neu chung ta manh me ơ ben trong, đưng chap nhan that bai, thay vao đo hay tan dung
sưc ep tư nhưng ke xao tra va tan nhan đe lam boc lo nhưng sưc manh con an giau va kha
nang sang tao cua chung ta, chung ta se đat đươc nhưng đieu tương như la khong the
Richard va Sam la nhưng ky sư phan mem trong cung mot cong ty. Muc đ ch cua Richard
trong cong viec la ho trơ ngươi chu bang cach tao ra nhưng san pham xuat sac đung han.
Ngươc lai, Sam bo mot nưa thơi gian đe lam cong viec anh ta đươc thue lam - viet phan
mem - va thơi gian con lai đe đoc cac an phẩm ve phan mem co đươc. Richard tư m nh tham
nhan xet thay viec nam bat cac thong tin mơi la quan trong, nhưng viec nay nen đươc lam
vao thơi gian rieng chư khong phai trong giơ lam viec. Viec nghien cưu cua Sam ch hưu ch
ban than anh va cho ong chu ke tiep cua ong ta. V cong ty đang rat cham so vơi tien đo đa
cam ket, hau het cac khach hang hien tai đang nong long đe doa huy hơp đong cua ho neu
cong viec khong đươc hoan thanh đung thơi han. Richard lang le lam viec tơi 5 - 6 giơ
mot tuan. Sam, trai lai, la mot ngươi th ch the hien. nh ta thương đi loanh quanh trong van
phong, khoe khoang nhưng hieu biet cua m nh va ghen ti buong lơi canh khoe Richard
Gan đay, ngươi cong tac trong dư an vơi Richard, Joe, đa rơi cong ty, đe Richard hoan tat
not cong viec đang dơ dang. Moi viec lai cang te hơn khi san pham ban đau cua Richard
đươc đieu ch nh th ch ưng vơi yeu cau cua mot cong viec cu the. San pham cua anh bay giơ
đươc ap dung cho mot dư an khac, đieu nay yeu cau cong viec đieu ch nh lai hoan toan cho
th ch ưng. Moi ngươi trong van phong ngh rang Richard khong the kham noi. Ngay ca
Richard cung co nhưng noi nghi ngơ. Co ve như can phai thương lương lai thơi han hoan
thanh cuoi cung
Richard am tham nghien cưu cong viec cua Joe va kham pha ra rang giai phap cua Joe
khong tương th ch vơi cach anh se giai quyet dư an. Hy vong duy nhat đe t ch hơp hai thiet
ke phan mem la vưt bo hau het phan mem cua Joe va bat đau lai, đieu đo co ngh a la 6 thang
lam viec cua Joe se thanh vo dung
Quyet tam cua Richard rat manh. nh se khong đe Sam đươc thoa man nh n thay anh
that bai. Richard phan đau đe lam đươc đieu khong the. Như Jim Brown đa noi: "Toi tiep
nhan sưc manh tieu cưc đo, cam nhan no trong khap cơ the va nem no trơ lai ho". Quyet
tam cua Richard muon vươt qua mot t nh huong bat kha chay rưc như mot ngon lưa ben
trong anh. nh don het nang lương sang tao, va trong hai tuan đa hoan thanh 7
dư an.
Con 5 tuan đe lam not phan viec con lai. Luc đo Richard thong tha hoan tat "đieu khong the"
trong tong cong 3 tuan va giao cho khach hang
Ben khach hang rat hai long va nhan xet vơi chu tich cong ty: "Toi đa khong ngh rang 7
tuan la co the. Toi biet phan mem nay rat phưc tap, va toi đa hoan toan san sang keo dai
thơi han"
Ngươi ta đa noi đung: "Thanh cong la sư tra thu ngot ngao nhat". Ban than toi cung co
hang ta ngươi ma toi phai cam ơn v đa tao đong lưc cho toi tren con đương đen thanh cong
bơi nhưng hanh đong tan nhan cua ho. Giơ đay khi toi đa bo xa ho đang sau nhưng thang lơi
cua toi, ho khong con la mot moi đe doa đoi vơi toi
Tran chien vơi nhưng ke xao tra va tan nhan thương khong phai la viec tien hanh chien
đau vơi nhưng the lưc ben ngoai. Đương đau vơi nhưng ke xao tra va tan nhan khơi day

nhưng sưc manh đang ngu yen trong chung ta đe bieu lo nhưng kha nang phi thương ma
chung ta khong nam đươc trong nhưng hoan canh b nh thương
Cá l n và cá
Neu ban bơi cung nhưng con ca map, đoi khi chung se tap ban mot mieng. Trong cuoc
song, ban co the chon ơ lai trong cai ao nho an toan hay la t m kiem cơ hoi giưa đai dương
Phat hien dau ơ Bien Bac đa thu hut sư quan tam cua nhieu hang dau mo. Nha kinh
doanh dau đoc lap T.Boone Pickens, Jr. cung xem xet cac trien vong. Sau khi đanh gia can
than, ong quyet đinh nam lay mot cơ hoi v , như ong ke lai: "Ch nh phu nh đang rao ban
nhưng gia suc beo cua ho, va đoi vơi toi trien vong nay đung la mot con gia suc beo". Sau khi
ky mot thoa thuan vơi Uy ban Nang lương cua Vương quoc nh đe tham do hai lo, Picken
bat đau nhưng hoat đong khoan ton kem
nam sau, Pickens đa khoan moi lo mot gieng. Mot lo khong co g , con lo kia co dau.
Nhưng khong lau sau phat hien tai Bien Bac, ch nh phu cua đang lao đong cua nh co gang
kiem soat cac trư lương dau trong no lưc cưu van nen kinh te nh quoc đang xuong doc. Noi
ngan gon, ho muon đay cac cong ty dau mo nươc ngoai đi, sau khi nhưng cong ty nay tra
tien đe đươc quyen tien hanh khoan. Ch nh phu đang đoi hoi het phan lơi nhuan, mac du
cac cong ty nươc ngoai đa phai mao hiem đau tư cho hoat đong tham do rat ton kem
Đau tien ch nh phu thong qua mot đao luat yeu cau Pickens va cac cong ty đoi tac cua
ong nop
tien lơi nhuan tư cac dau mo đang khai thac cho Cong ty dau mo quoc gia nh
quoc (BNOC - mot tap đoan quoc gia do ch nh phu thanh lap). BNOC nhan lơi nhuan ma
khong phai chia se bat ky rui ro tai ch nh hay chi ph phat trien nao
BNOC đat ra quy đinh khac yeu cau cac cong ty bơm dau tư cac gian ngoai khơi đưa vao
cac bon chưa tren bơ trươc khi bơm ngươc lai ra cac tau chơ dau. Pickens cho rang viec sư
dung phao đe bơm dau trưc tiep vao cac tau chơ dau ơ điem ngoai khơi se an toan ve mat
moi trương hơn va đương nhien la re hơn. He thong van chuyen khong hieu qua rốt cuoc
lam ton kem them cho cac cong ty 3 trieu USD
Cuoi cung, Pickens phai ban mo ơ Bien Bac cua ong, phat hien lơn nhat tưng co cua ong
cho ngươi anh vơi mot khoan lơi nhuan ngheo nan. Ong tham ch đa phai lương gat va doa
dam chu tich cua BNOC đe ban lai hơp đong cua ong. Uy ban nang lương Vương quoc nh
han đa muon ong tay khong rơi bo mo dau ong như mot cau be ngoan
Ben dươi h nh anh vương gia cua ngươi nh ma ngươi My hang om ap trong tim,
Pickens t m thay khong g khac hơn la nhưng ten cươp tam thương. Ong đa nhan xet vơi
Huan tươc Kearton, chu tich cua BNOC: "May ga cac ngai giong bon Jesse James" (Jesse
James la ke lanh đao mot bang đang ngoai vong phap luat ơ My sau cuoc Noi chien)
Thế rồi u t hi n m t ngư i lương thi n
Trong mot lang toan ngươi chat phat, neu đot nhien xuat hien mot ga lưa loc, xao tra va
tan nhan, han ta chac chan thang lơi. Han ta se bien tat ca thanh nan nhan. Nhieu dan lang
se hoc theo cac phương phap cua ga va co gang lan lươt nhau. The roi, neu mot ngươi lương
thien thưc hien cac bon phan cua m nh mot cach trung thưc đen lang đo, anh ta se như mot
luong gio xuan tươi mat thoi vao mot can phong hoi ham, o ue. Moi ngươi cong nhan viec

lam cua anh ta va ca ngơi anh ta. nh ta se vươt len tren va đanh bai tat ca nhưng ke xao tra
va tan nhan
Sau mot thap ky song trong bau khong kh o ue, bi thoi thuc thuan tuy bơi long tham va
nhưng mối lơi ch ky, chung ta co the đa san sang đon nhan mot luong gio tươi mat: sư giai
phong nhơ lao đong can cu va trung thưc
Hãy gọi t i là

ảo trá và tàn nh n

Toi nhơ hơn 15 nam trươc, co mot cuon sach noi tieng cua Robert Ringer, chiến thắng
nhờ sự hăm dọa. Trong cuon sach, ong viet rang ve cơ ban co 3 loai ngươi can phai coi
chưng nhưng ke biet rang ho quyet tam tom đươc ban va noi ra như the; nhưng ke la nhưng
ngươi đang men nhưng do sư vơ van cua ho khong tranh đươc viec bien ban thanh nan
nhan; va nhưng ke cư xư như nhưng ngươi đang men nhưng ben dươi be ngoai tư te cua ho
th xao tra va tan nhan
Cho du ban co tư cho m nh thuoc 1 trong 3 loai tren hay khong, toi co the chac chan rang
ban đa tưng bi coi la như the vao mot luc nay hay luc khac bơi nhưng ngươi nao đo đi ngang
qua con đương cua ban. Nhưng ngươi nay, qua viec lien he vơi ban, co nhưng ky vong
khong thưc te, tương tương ve nhưng g ma ho se thu đươc tư moi quan he vơi ban. Khi ket
qua cuoi cung khong đươc như the, khong can biet cac đong cơ cua ban co the đa cao quy
the nao, ban se khong thoat đươc viec bi gan cho la mot ke xao tra va tan nhan, ke đa nhan
tam bien ho thanh nan nhan
Trong qua khư, bat cư khi nao toi bi gan cho nhưng đieu khong thien ch , toi rat phien
long v toi rat quy trong h nh anh ve ban than như mot ngươi cong bang. Giơ đay, neu toi bi
coi la xao tra va tan nhan, toi mac ke
Con ngươi tao ra thưc te cua ho tuy theo nhan thưc ca nhan cua ban than ho. Thưc te
khong thay đoi, nhưng nhan thưc th đươc thay đoi. Như toi đa noi ơ phan trươc: "Neu ban
cam thay ban đang bi lưa, th co the đung la như the". Thưc ra, nhan xet nay nen đươc noi ro
them: ban phai khach quan đe suy ngam kinh nghiem cua ban mot cach đung đan. Neu mot
tam gương phang mot cach hoan hao, th no co the phan chieu h nh anh khong he meo mo.
Tuy nhien, neu tam gương cong th h nh anh no phan chieu se bi meo mo. Toi khong he nghi
ngơ ve viec hau het chung ta phan anh thưc te cua chung ta qua mot tam gương hơi cong. V
the, t co ai trong chung ta co the thoat khoi chuyen đoi luc chiu nhưng sư đa nh gia khong
thien ch
p dụng cách tách a
Mot trong nhưng cong cu hưu hieu ban co the dung khi đoi pho vơi nhưng ke xao tra va
tan nhan la ap dung cach tach xa; tư choi tham gia. Neu ban ngơ rang nhưng ngươi ba n
đang quan he khong he co ranh giơi đao đưc trong viec đat nhưng ham muon cua ho, đưng
đe ban lien quan vao. Ly do duy nhat khien ban co the khong co kha nang cat đưt sư d nh l u
cua ban la ky vong cua ban ve mot ket qua co lơi. Khi ban co the lam chu thai đo lanh đam
đoi vơi nhưng ham muon va long tham cua ch nh m nh, ban dưt bo đươc kha nhieu mat mat
va noi đau buon khong can thiet
n mạnh trong ch nh mình

Mot yeu to đơn gian nhưng quan trong can phai hoc trươc khi ban co the lơn manh giưa
nhưng ngươi khac la kha nang đe lơn manh trong ch nh ban - the chat cua ban. Mot tinh
than khoe manh ơ trong mot than the khoe manh. Nhưng lơi gia o huan cua đao Hindu day
rang luan ly cao nhat cua mot ca nhan la cham soc than the cua anh ta. Đieu nay tham ch
đươc ưu tien trươc viec ren luyen tinh than. Khong co than the, khong co g co the đat đươc
trong the giơi vat chat. Noi mot cach đơn gian, nen tang cua mot cuoc đơi thanh cong la
khoe manh ve the chat. Qua sư tap luyen va che đo an hơp ly, mot trang thai tinh than minh
man se đen
Đam m tình dục m i gọi s s hãi
Cac trương phai triet hoc phương đong khac nhau - bao gom cac nen van hoa co xưa cua
n Đo, Trung Quoc va Nhat Ban - day rang tinh kh la thư quy gia ma ngươi ta khong nen
hao ph mot cach khong can thiet. Tinh kh la mot phan cot yeu cua sưc song, ma tư đo toan
bo con ngươi đươc sinh ra
Truyen thong phương đong cung khuyen kh ch sư tiet che va đieu đo ve t nh duc. Khi
tinh kh bi suy kiet se dan đen sư yeu ơt ve tinh than. Sưc sang ta o, kh lưc va nhưng ngon
lưa cua cuoc song se tat lim va đe lai mot con ngươi cam thay kiet que. The la thay v ban
che ngư cuoc song, cuoc song bat đau che ngư ban. Nhưng l thuyet nay khong co cơ sơ khoa
hoc nhưng đa đươc chap nhan rong rai trong hang ngan nam
Napoleon Hill trong cuon sach Think and Grow Rich (Tư duy lam giau) cua ong đa tr ch
dan mot nghien cưu cho thay so đong đan ong khong thanh cong trong nhưng nam tuoi tre
v ho co khuynh hương tieu hao sinh lưc trong chuyen đam m nh vao hoat đong t nh duc
Sinh lưc khi khong bi tieu hao co the đươc đoi hương va bien thanh mot sưc manh ho
trơ cho nhưng cong viec kinh doanh cua ban va nhưng muc tieu xưng đang khac. Theo tư
tương phương đong, co mot moi lien he gan gui giưa khoe manh the chat, sư minh man tinh
than va hanh vi t nh duc. Quan he giưa chung đa đươc quan sat qua hang ngan nam. Sau
nam quan sat cua ban than toi, toi cung cho rang đieu nay la co that. Sư đinh hương đung
đan cho nguon sinh lưc co the đem lai ch nh lơi the ma ban can đe thanh cong trong the giơi
ca lơn nuot ca be nay
KẾT U N
Ban khong the cam ngươi khac co lơi dung ban. V the ban se phai san sang vơi tat ca
kha nang cua ban đe bao ve cac quyen lơi cua m nh bat cư luc nao trươc nhưng ke xao tra
va tan nhan. Khi ngươi ta phan đau la mot ngươi cao thương va cong bang, can thiet phai
lam chu nghe thuat tư ve. Mot ngươi yeu hoan hao cung la mot chien binh hoan hao
Mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen biet rang đe cưng ran vơi ngươi khac, đau tien
ban phai cưng ran hơn the vơi ban than va hoc cach ren luyen cac suy ngh va hanh đong
cua ban. Cho du ban đang khang cư hay khuat phuc, trong đau đơn hay sung sương, trong
no lưc hay đang thư gian, ban phai khong bao giơ đe lơi mat khoi muc tieu đa đinh cua ban
T M TẮT NH NG ĐI M CH NH

☻Neu ban khong bao ve nhưng g la cua ban mot cach chan ch nh, khong ai se lam đieu
đo. Ngay ca khi ban benh vưc cho quyen lơi cua ban, nhieu ngươi se co lam ban e ngai
☻Loai ngươi phat trien nhơ canh tranh va quy luat canh tranh la ke thang đươc tat ca
☻Ch co ke manh se ton tai
☻Nhưng ke xao tra va tan nhan mot cach tư nhien luon co the nhan ra nhưng ngươi ca
tin va đang men đe lơi dung. Het như trong the giơi loai vat, con sư tư luon co the chon ra
mot con nghe om yeu hay sơ set trong mot bay trau rưng đong hang ngang con
☻Hay giư mot khoang cach vơi con cho dư
☻Hay giư g n lơi the quan trong va khong quan trong
☻Khong phai la viec lơi noi hay hanh đong cua ban cưng ran hay diu dang, ch nh tinh
than ơ đang sau hanh đong va lơi noi cua ban se cho biet trang thai ben trong cua ban
☻Đoi vơi ngươi bat đau thưc hanh Mat Day, Tam Đen, đieu quan trong nhat la phai lam
chu sưc manh cua sư khuat phuc
☻Tuy hanh đong ben ngoai cua ban co ve nhun nhương va khong đang sơ, trong tham
tam đưng bao giơ quen lang muc đ ch cua ban
☻Khi ban co the thang mot tran chien bang cach đanh up kheo leo, tai sao lai dung đen
mot cuoc tan cong trưc dien
☻Neu ban khong đươc tin tương mot ai đo, th ban luon co the tin tương anh ta
☻Tat ca moi quan he lam an bat đau khi ngươi ta mong muon ket hơp nhưng co gang
cua ho đe đat nhưng muc tieu lơi ch chung. Tuy nhien, khi thơi gian va cac sư viec boc lo ra,
sư xung đot quyen lơi trong khoi lien ket ban đau co the bat đau hien ra
☻Bat ky thong tin dương như vo hai nao cung co the quay trơ lai lam hai ban, va đieu
nay se đưa ban vao vi tr co kha nang bi ton thương
☻Hay giư nhưng ke cap sư b nh yen va thanh than cach xa mot tam tay. Nhưng ngươi
nay la bac thay ve "giet ngươi bơi mot ngh n nhat cat"
☻B quyet khong phai la thuyet phuc tat ca moi ngươi ma tot hơn het hay biet cach lam
the nao khien cho the giơi chia thanh hai phe đoi lap trong quan điem cua no ve ban va hoc
cach sư dung sưc manh nay cho lơi ch cua ban
☻MAHATMA GANDHI noi: "Hau het ngh rang bat bao đong la khong chien đau. Ngươc
lai, bat bao đong la sưc manh v đai nhat. No khuat phuc đươc sưc manh cua bao lưc... T n
ngương bat bao đong cua toi la sưc manh cưc ky t ch cưc. No khong co cho cho sư hen nhat
hay tham ch sư yeu đuoi. Co hy vong cho mot ke bao lưc cho mot ngay nao đo trơ thanh
khong bao lưc, nhưng khong co hy vong nao cho mot ke hen nhat"
☻Trong the giơi chung ta, neu mot quoc gia muon co hoa b nh, no trang bi vu trang cho
ch nh m nh. Khong co đu sưc manh tư ve, hoa b nh khong khac g mot giac mơ khong tương
☻Tương tư, nhưng ngươi t nh khong the yeu ngươi khac neu ho khong cam thay đu tin
tương đe yeu ban than ho trươc het. Neu cuoc đơi ban đay nhưng cam xuc khung khiep như
gian dư va that bai v ban đa phơi m nh ra đe bi lơi dung, th se kho co đươc nhưng cam xuc
t ch cưc đoi vơi ngươi khac
☻Jim Brown, mot trong nhưng cau thu v đai nhat trong lich sư bong đa My, đa noi: "Khi
ngươi ta co can toi, đieu đo lam cho toi trơ nen manh hơn. Toi tiep nhan sưc manh tieu cưc
đo, cam nhan no trong khap cơ the va nem no trơ lai cho ho"
☻The roi xuat hien mot ngươi lương thien: sau mot thap k song trong bau khong kh o
ue, bi thoi thuc thuan tuy bơi long tham va nhưng moi lơi ch ky, chung ta co the đa san sang
đon nhan mot luong gio tươi mat: sư giai phong nhơ lao đong can cu va trung thưc

☻Qua viec lien he vơi ban, ngươi ta co nhưng ky vong khong thưc te, tương tươ ng ve
nhưng g ma ho se thu đươc tư moi quan he vơi ban. Khi ket qua cuoi cung khong đươc như
the, khong can biet cac đong cơ cua ban co the đa cao quy the nao, ban se khong thoat đươc
viec bi gan cho la mot ke xao tra va tan nhan, ke đa nhan tam bien ho thanh nan nhan
☻Loai ngươi tao ra thưc te cua ho tuy theo nhan thưc ca nhan cua ban than ho. Thưc te
khong thay đoi, nhưng nhan thưc th đươc thay đoi
☻Mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen biet rang đe cưng ran vơi ngươi khac, đau
tien ban phai cưng ran hơn the vơi ban than va hoc cach ren luyen cac suy ngh va hanh
đong cua ban
☻Cho du ban đang khang cư hay khuat phuc, trong đau đơn hay sung sương, trong no
lưc hay đang thư gian, ban phai khong bao giơ đe lơi mat khoi muc tieu đa đinh cua ban
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Đe thanh cong trong cuoc song trong the giơi ngay nay, ban phai co y ch va sư kien tr
đe hoan tat cong viec. Trong so nhưng tay đau bo, rat nhieu ngươi co the mua kiem trươc
nhưng cap sưng, the hien long dung cam tuyet vơi va ky thuat xuat sac, nhưng nhưng ngươi
v đai đươc nhan ra bơi cach ma ho the hien ban than m nh trong thơi khac quyet đinh, ra
tay ha sat nhanh le va gon gang
Sư dung cam đe ket thuc cong viec nhanh va gon - đo la ban nang sat thu, goc re cua Tam
đen. Moi v nhan va moi ke đai ac đeu co no. Ban nang sat thu nay co the giup mot ca nhan
hoan thanh nhưng nhiem vu lơn lao hưu ch cho nhan loai, va no cung co the đay mot ca
nhan mang đen sư huy diet tren trai đat. Mot con dao co nhieu hưu dung, va khong co no
cuoc song se rat bat tien. The nhưng con dao con la mot thư vu kh chet choc
Ban nang sat thu la mot kh a canh khac cua Mặt Dày, Tâm Đen. No đam bao sư ton tai
cua con ngươi trươc nhưng yeu to thu đich cua tư nhien cung như trươc nhưng ke khac
ngay tư thơi tien sư. Trong cac xa hoi van minh ngay nay, nhưng yeu to tho bao hơn trong
hanh vi con ngươi đa đươc got dua va tinh loc, va ban nang sat thu đa trai qua mot sư bien

đoi be ngoai. Nhưng ơ mot so vung tren the giơi, ngay ca ngay nay, ban chat thu vat cua Ban
năng sat thu van con nguyen ven. Cach ưng dung đa thay đoi, nhưng ban chat van y nguyen
Trong chương nay, chung ta se xem xet hieu lưc cua Ban nang sat thu trong hanh đong,
chư khong phan xet gia tri đao đưc cua no. Tuy nhien, xin hieu la toi khong co y đinh
khuyen kh ch cach cư xư tho bao. Ban nang sat thu ma toi đang đe cap ơ đay khong phai la
mot hanh đong ben ngoai. Đung hơn, no la mot trang thai ben trong, ch nh no hương dan y
ch đe đieu khien cac hanh đong cua ban nham đat cac muc tieu. Neu chung ta co chut hy
vong nao ve viec khac phuc ban t nh nhut nhat của m nh, chung ta khong đươc quay mat lai
trươc kh a canh đen toi cua thưc te. Neu nhưng ke thu cua chung ta co Ban nang sat thu va
bien chung ta thanh nan nhan, th chung ta khong co cai may man tranh đươc đe tai nay.
Như nha chien lươc quan sư v đai Ton Tư đa noi: "Biet ngươi, biet ta; tram tran, tram
thang"
C I NH N PHƯ NG Đ NG V

ẢN N NG S T TH

Hy sinh cai nho cho cai lơn la đieu tư nhien trong van hoa phương Đong, trong khi đoi
vơi ngươi phương tay, đieu nay la man rơ va vo nhan đao. Theo quan niem phương Đong,
no la mot phương hương hanh đong tư nhien. Đay la ly do tai sao ngươi Nhat khong gap
kho khan g trong viec tuyen mo đu nhưng phi cong lai may bay cam tư cho cac điep vu cam
tư trong giai đoan cuoi The chien thư hai. Van đe duy nhat cua Nhat Ban la ho khong co đu
may bay
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nam sư sach cua Trung Quoc la con so khong lo nhưng nhan vat
đa chien đau khong ngưng v quyen lưc va danh vong. Cac sach sư Trung Quoc trơ thanh
sach giao khoa đe hoc hoi va phat huy nghe thuat Ban nang sat thu. Cac sach nay đươc
nghien cưu rong rai bơi ngươi Han Quoc va Nhat Ban, khong phai v gia tri lich sư cua
chung, ma như la nhưng hương dan ve đoi nhan xư the. Ho hoc cach ma cac anh hung thơi
xưa cua Trung Quoc vach ra nhưng chien thuat rac roi cua ho va quan trong nhat la, cach ho
thi hanh nhưng chien thuat tan nhan nay đe đat muc tieu cua ho
Cac nhan vat anh hung phương Đong, hau het trong so ho, la nhưng ngươi sơ hưu Ban
nang sat thu hoan hao. Đoi khi, Ban nang sat thu đươc sư dung v muc đ ch ch nh đang.
Trong nhưng trương hơp khac, no bi lam dung. Sau đay la nhưng cau chuyen tư Trung Quo c
thơi xưa đe minh hoa cach ưng dung Ban nang sat thu đe đat nhưng muc đ ch cu the
ưu ang
Mot trong nhưng cuoc thư hung đươc minh chưng bang tư lieu đay đu nhat trong lich sư
Trung Quoc la Han Sơ tranh hung, giưa Lưu Bang va Hang Vu. Sau sư sup đo cua nha Tan
vao the ky thư trươc cong nguyen, hai nhan vat nay đanh nhau đe gianh quyen tri v
Trung Quoc. Hang Vu bat đau vơi moi lơi the. Ong ta co quan đoi manh nhat, đa chiem đươ c
phan lơn Trung Quoc, va ong ta la mot chien binh v đai va mot chien lươc gia xuat chung
Trong 3 nam tranh hung, Hang Vu đa đanh vo so tran va ch thua mot tran. Nhưng khi
thua mot tran, cuoi cung ong đa đe mat Trung Hoa vao tay mot ngươi đa la ke thua kem ong
ta ve moi phương dien trư viec thưc hanh Mat Day, Tam Đen
Trong mot trong nhưng lan thang tran trươc, Hang Vu bat song Lưu Bang. Ngai vang đa
trong tay Hang Vu, nhưng ong ta lai đe vuot mat. Đe bay to sư ngương mo cua m nh đoi vơi

Lưu Bang như mot bac đai tương, va theo cam nhan của ban than ve danh dư quan nhan,
Hang Vu ban cho ke thu bai tran mot cho tru than thay v xư tư ong ta. Hanh đong sai lam
nay đa cho Lưu Bang cơ hoi tron thoat, va hau qua la ong ta đa gay dưng lai lưc lương va
quay trơ lai đanh bai quan cua Hang Vu
Nh n be ngoai, sư nhan tư cua Hang Vu co the co ve la mot hanh đong cao thương,
nhưng sư cao thương thưc sư le ra đa khien Hang Vu tieu diet Lưu Bang khi ong ta co cơ
hoi. Neu ong ta đa lam the, ong ta đa cham dưt đươc nhưng nam loan lac ơ Trung Quoc va
vo so sư kho sơ ma hang trieu dan thương phai chiu đưng
Hang Vu đa v ca nhan ma nhan lay so phan trơ thanh ngươi tri v Trung Quoc, v muc
đ ch nay ma ong ta đa tien hanh cuoc noi chien đam mau ban đau. Ong ta đa lam đo mau
hang tram ngan ngươi bang tay ong ta, mau cua Lưu Bang đa co the ch la them mot ke nưa.
That khong hơp ly khi ong ta quen mat muc tieu cua m nh vao mot thơi điem như the. Dan
chung Trung Quoc ch mong thai cai chet cua mot trong hai ngươi. Ho khong ban tam ai cai
tri Trung Quoc, ho ch mong muon sư ket thuc cua cuoc chien khon kho nay
Sau that bai duy nhat cua Hang Vu, cung ch nh danh dư quan nhan đa ngan ong ta quay
lai đat nươc cua m nh đe khoi phuc lai. Ong ta khong the đoi mat vơ i dan chung cua m nh
sau khi đa lam chet bao nhieu ngươi con cua ho. Thay vao đo, ong ta tư van
Đai tương cua Lưu Bang, Han T n, đa mo ta nhưng điem yeu cua Hang Vu qua cach noi
ong ta co long nhan hau cua đan ba va cai dung cua ke that phu. Hang vu giet ngươi khong
ghe tay khi lam tran, nhưng vao thơi điem quyet đinh, khi ong ta đưng trươc ke thu bi đanh
bai, ong ta tư bo muc đ ch va tron trong mot h nh anh gia tao ve sư cao thương cua ban
than, che đay sư yeu đuoi cua m nh bang "sư gia mang cao thương" cua mot bac đai tương
đoi vơi mot vien tương lơn khac
Lưu Bang khong co chien t ch cua Hang Vu, nhưng ong ta cung khong bi can trơ bơi
quan niem cua Hang Vu ve danh dư. Trong nhưng nam đanh nhau, Lưu Bang bai tran trươc
Hang Vu het lan nay đen lan khac, nhưng ong ta khong bao giơ xau ho khong dam quay lai
đat nươc cua m nh đe gay dưng mot đoi quan khac. Tam ong ta cung đen hơn tam Hang Vu.
Ong ta co the lam bat ky đieu g đe hoan thanh tham vong cua m nh va khong chut ban tam
đen cai gia đoi vơi ngươi khac
Khi Hang Vu cam thay chien thang đang vuot khoi tay trong tran chien cuoi cung, ong ta
ra lenh đưa cha cua Lưu Bang, ngươi ong ta đang cam tu tư nhieu nam, ra troi vao mot vac
dau soi. Lưu Bang bi ra đieu kien rut het quan hoac la phai chưng kien cha ong bi thieu
song. Lưu Bang đa cươi ngưa len trươc ba quan va het lơn: "Ngươi va ta đa tưng la anh em,
hơi Hang Vu. Cha ta cung la cha cua ngươi. Neu ngươi muon nau cha chung ta, hay chia cho
ta mot bat nươc sup"
Mặt Dày, Tâm Đen cua Lưu Bang khong ch danh cho ke thu cua ong ta. Nhưng thu ha
than can nhat cua ong cung thanh nan nhan. Trong khi đanh nhau vơi Hang Vu, Lưu Bang
đươc pho ta bơi 3 quan sư cưc ky gioi: Han T n, Tieu Ha va Trương Lương. Chu yeu qua sư
gang sưc cua nhưng ngươi nay ma nha Han, dong ho tri v Trung Quoc trong 4 the ky, đa
đươc lap nen
La mot ngươi xuat than b nh dan đau tien trong lich sư Trung Quoc len ngoi thien tư,
Lưu Bang đa quyet đinh lam cho nhưng ke tham vong khac khong dam co tư tương rang bat
cư ai cung co the đoat đươc ngoi Hoang đe Trung Quoc. Đe đam bao ngoi vi cua m nh, Lưu
Bang thay can phai loai bo nhưng cong than trươc kia cua ong ta

Trương Lương hieu biet sau sac ban chat con ngươi. Sau tran tha ng cuoi cung trươc
Hang Vu, ong đa khon ngoan rơi bo hoang đe va lui ve lam mot an s xa lanh cuoc đơi ơ chon
tham sơn cung coc. Ong biet ch nh nhưng tai nang đa khien ong co gia tri đoi vơi Lưu Bang
trong nhưng nam tranh hung se chac chan khien ong mat mang neu ong con ơ lai trieu
Đai tương cua Lưu Bang, Han T n, ch nh la ngươi thơi tre đa chiu khinh miet v bi ep
chui qua hang nhưng ke vo lai. Bat chap tieng đon cua Han T n la mot ke hen nhat, Lưu Bang
đa dung ong dươi trương cua m nh, va Han T n đa trung thanh phuc vu ong ta suot đơi. Sau
that bai cua Hang Vu va Lưu Bang len ngoi, Han T n trơ thanh ngươi co quyen lưc đưng thư
ơ Trung Quoc. Quan cua Han T n đa đưa Lưu Bang len ngoi, ho cung co the pho ta Han T n
de như the. Nhưng Han T n khong the quen viec Lưu Bang đa cat nhac ong ta len tư đia vi
hen ha va cho ong ta cơ hoi đe trơ thanh mot đai tương. Ong ta khong muon tin rang ong ta
bi ket trong mot tran chien mot mat mot con vơi an cong lau ngay cua m nh. Trong luc đo,
Han T n bi du do bơi nhưng thanh vien khac trong trieu am mưu lat đo Lưu Bang
Khi Lưu Bang mơi Han T n vao trieu dư yen, Han T n vưt bo nhưng nghi ngơ cua m nh
sang mot ben va rơi bo sư an toan nơi doanh trai cua ong. Ket qua cua sư tin tương nay la,
khi Han T n tơi trieu, Hoang đe đa cho bam vam ngươi can than lau nam cua m nh
Trong nhưng nam chien tranh, Tieu Ha lanh trong trach theo sau ba quan đe cai quan
nhưng vung đat đanh chiem đươc. Sau thang lơi cuoi cung, Lưu Bang cư Tieu Ha lam te
tương. Tieu Ha la mot te tương thien tai. Ong đa đat ra loi đieu hanh cac cong viec cua ch nh
quyen qua mot he thong quan lai vơi quyen lưc va trach nhiem. He thong quan ly quan lieu
nay ngay nay van đươc sư dung rong rai bơi cac ch nh phu tren the giơi
Do cach cai tri hieu qua va cong bang cua ong, Tieu Ha rat đươc long dan chung đen mưc
Lưu Bang trơ nen lo sơ. Hoang đe t m mot cai cơ đe tong giam Tieu Ha cho đen tan luc ong
đau bac rang long, khong con la mot moi đe doa nưa
Trong viec thưc hien thanh cong nhưng muc đ ch cuoc đơi va tham vong cua ban, co mot
moi quan he trưc tiep giưa pham vi tham vong cua ban va kha nang sư dung Ban nang sat
thu cua ban. Tham vong cua ban cang lơn, ban cang phai sa n sang va co kha nang thưc hanh
Ban nang sat thu cua ban. Neu muc đ ch cua ban la trơ thanh Hoang đe Trung Quoc, th ban
phai hoan toan san sang giet ngươi hoac la bi giet. Lich sư Trung Quoc đa chưng minh rang
ch nhưng ai san sang đi đen cho thưc hanh Ban nang sat thu cua ho mơi co thang lơi cuoi
cung. Cau chuyen sau minh hoa cho điem nay
Hoàng đế đ u ti n của nhà Minh
Nam 1368, Chu Nguyen Chương, mot ke an xin xuat than nong dan, đa lanh đao dan
chung Trung Quoc lat đo nha Nguyen hung manh ma quan Mong Co đa lap nen sau khi ho
trơ ve tư thang lơi trong cuoc chinh phuc Chau u. Chu đa lap nen nha Minh tri v Trung
Quoc hơn 3 nam
Nhưng nong dan đa đi theo Chu trong cuoc khơi ngh a luc nay đang chơ đơi nhưng phan
thương xưng đang. Neu Chu giư ho lai trong trieu đ nh va ban cho ho nhưng chưc vu cao
quy, nhưng ngươi nay se khong ton k nh ong ta v ho van nh n ong ta như trươc kia, ch la
mot ga nong dan. Như the, ong ta se khong the tri v vơi quyen uy tuyet đoi
Tuy nhien, neu Chu ban thương tien bac cho ho ve nha ma khong ban chưc tươc, ho se
trơ nen bat man va co the am mưu lat đo ong ta. The la Chu quyet đinh hanh đong vơi muc
đ ch cung co ngoi vi cua ong ta

Chu mơi tat ca nhưng chien hưu nong dan cua ong ta tham dư đai yen mưng khai lap
trieu Minh. Ong ta đinh ngay va can than chon mot dinh thư biet lap. Ong ta sap đat sao cho
thưc an dư thưa va rươu chay tran khong ngơt ơ đo. Đung luc cao trao cua buoi yen tiec,
ong ta b mat len đi, khoa chat moi loi ra, va đot lưa thieu chet moi ngươi ben trong
Tài lãnh đạo của Khổng Minh
Ban nang sat thu khong ch danh cho nhưng ke xao tra va tan nhan, no co the hưu ch
cho tat ca nhưng ngươi đưc hanh va đưng đan
Khong Minh, mot quan sư v đai va mot nha lanh đao nhan tư, song vao khoa ng
TCN. Ong đươc mot so sư gia Trung Quoc ca ngơi la ngươi thong minh tai tr nhat trong
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nam lich sư cua Trung Quoc
Khong Minh rat yeu thương vien tương ho Ma, mot trong nhưng vien tương tai tre tuoi
cua ong. Khong Minh nhan ra kha nang cua Ma co the trơ thanh mot danh tương v đai va hy
vong ren luyen Ma trơ thanh ngươi ke nghiep ong. Vơi tai nang như cua Ma, Khong Minh
cam thay co hy vong cho sư nghiep đanh bai cac ke thu ma nh va khoi phuc nha Han cho vi
au chua cua ong
Trong mot trong nhưng chien dich quyet đinh cua ong, Khong Minh đa lenh cho Ma ra
tran va lap đi lap lai menh lenh cho anh ta chiem mot thanh nho kia đe lam bay du đich đen
đo. Khong Minh biet rang mot ngươi tre tuoi, co tai va kieu ngao như Ma giong mot con
ngưa non hau đa can đươc siet chat day cương. Khong Minh đa cư theo Ma hai quan sư gioi
nhat cua ong đe bao đam Ma co thang lơi nhanh chong ma khong co bat trac g
Khi tương Ma vao tran đanh nhau vơi quan đich, anh ta hoan toan quen mat lơi dan cua
Khong Minh. Bat chap sư phan đoi cua cac quan sư, tương Ma dan quan len đ nh nui. Đich
cat đưt nguon lương thao va nươc uong tư ben dươi cua Ma. nh ta nhanh chong bi đanh
bai, v the lam Khong Minh khong thưc hien đươc ke hoach chien đau tong the cua ong
Khi tương Ma trơ ve, Khong Minh ra lenh xư tư anh ta. Mot đai tương gia rat đươc k nh
trong xin Khong Minh tha mang cho Ma. Ong noi: "Nươc ta bi vay quanh bơi nhưng đoi lien
quan cua cac nươc rat hung manh. That đang xau ho neu lang ph mot vien tương tai".
Nhưng Khong Minh tra lơi: "Luat phap va menh lenh phai đươc tuan thu. Đe giư quan luat,
ta phai lam gương"
Khong Minh gat nươc mat ra lenh chem đau tương Ma
M T MẶT HÀNG Đ NG TI N
Nhưng ngươi co tham vong lơn lao ơ Trung Quoc thơi trươc, ket hơp vơi sư tư do thưc
hanh Ban nang sat thu đieu luyen cua ho, thương đat đươc ket qua
Cach đay chưa lau, nhưng ke khung bo Trung Đong bat giư ngươi Nga lam con tin. Cac
nhan vien KGB đa phan ưng nhanh chong bang cach bat giư ngươi than cua cac lanh đao
khung bo chiu trach nhiem. KGB cat nhưng phan than the cua nhưng ngươi ho hang nay va
gưi đi kem theo lơi canh bao rang vơ va con cai cua nhưng ten khung bo se la muc tieu tra
tan tiep theo neu nhưng con tin Nga khong đươc tha ngay lap tưc. Nhưng con tin nhanh
chong đươc tha va khong mot ngươi Nga nao bi bat lam con tin ke tư đo
Trong the giơi van minh cua chung ta, hau het chung ta khong giet bat ky ai v muc đ ch
đam bao nhưng quyen lơi rieng tư. Nhưng cong cu đe đat muc đ ch cua ngươi ta đa thay đoi,

nhưng cai tinh than dan dat no van khong đoi, va ket cuc đoi vơi cac nan nhan th tan khoc
tương đương
Trong thap k vưa qua, the giơi tai ch nh My đa trơ thanh long ap l tương nuoi dương
nhưng ai co mot mưc đo nhat đinh thư Ban nang sat thu va ren giua ho cuoi cung trơ thanh
nhưng sat thu hoan hao trong the giơi tai ch nh cao cap. Vai ngươi trong so nay bi thuc đay
thuan tuy bơi long tham. Trang bi bơi mot Ban nang sat thu đa đươc hoan thien va vi tr xa
hoi khong che vao đau đươc, ho hau như khong the bi đanh bai. Mac du co mot so t bi tom,
nhieu ngươi đa thoat đươc bua r u cong ly. Mot ngươi ban ơ pho Wall đa noi chuyen rieng
vơi toi rang cư mot ke bi tom th đa co 1 ke thoat đươc
đat nươc nay, tai san phu mot vang hao quang danh gia len nhưng ngươi sơ hưu no,
va ho đươc đưng trong vong giao thiep cua nhưng ngươi quyen cao chưc trong va nhưng
nha doanh nghiep đang k nh nhat. Mac du ho co the kiem đươc tai san nay bơi viec cươp
đoat mot cach vo lương tam hang trieu đo la cua cong chung vo danh va đay nhieu ngươi
đen cho suy kiet ve tai ch nh, mien la ho khong bi bat qua tang trong qua tr nh nay, ngươi
My chung toi ton sung ho
Sư that đang buon la ngươi ma sơ hưu va san sang sư dung mot thư Ban nang sat thu
hoan hao đa, đang va se luon luon la mot hang đang tien
QUYẾT H I TI N
Trong khi mot thư Ban nang sat thu đieu luyen va manh me co the trơ giup mot ke tham
lam, no cung co the trơ giup chung ta đe hoan thanh nhưng nhiem vu chan ch nh hoac giup
chung ta vươt qua nhưng bat trac trong cuoc đơi. V the, đieu quan trong đoi vơi chung ta la
kham pha nhưng yeu to cau tao va tư tương đang sau thư ban nang sat thu đo
Cach tot nhat đe xem xet tư tương tinh te nay la nh n vao mot kinh nghiem cu the ma
nhieu ngươi chung ta đeu co chung. Moi viec kho khan đoi vơi nhưng ngươi nhay cam la hoi
tien ngươi khac. Bat cư khi nao phai lam đieu đo, co rat nhieu nhưng t nh cam mau thuan
nay sinh tư ben trong chung ta
Tap đoan lơn co the de dang huy đong tien so vơi doanh nghiep nho mơi bat đau hoat
đong. Nhưng nha doanh nghiep nho muon huy đong nguon von can thiet thương thay kho
mơ lơi đe hoi tien. Tuy nhien, kha nang huy đong tien la mot ky nang thiet yeu đoi vơi bat
ky nha doanh nghiep nao
T.Boone Pickens trong cuon tieu sư cua ong đa nhơ lai rang cong viec cua ong chu yeu
tap trung vao viec huy đong tien. Trong nhưng nam đau, ong huy đong tien cho cac quy cho
thue đat hay khoan gieng dau. Ong xac nhan rang đo la mot nhiem vu khong bao giơ ket
thuc
Don la mot bac thay trong viec hoi tien ngươi khac. Toi chưa tưng gap Don; nhưng qua
mot ngươi ban cua toi, Edward, Don đa trơ thanh mot thưc the song đong trong đau toi
Vao giưa thap nien 196 , Edward đa gap Don. Luc đo, Don đang bi truy na ơ 13 Bang ve
toi lưa đao va bien thu. Bat ke sư vo đao đưc cua Don, ban phai kham phuc anh ta ve kha
nang "huy đong tien". Khong co y hoc hoi nhưng đong cơ va cac chuan mưc đao đưc cua anh
ta, chung ta co the hoc hoi cach anh ta thưc hanh hoan hao thư Ban nang sat thu trong viec
kiem tien

Khong Tư noi: "Bat cư khi nao ta đi canh ngươi khac, khong ke đen đia vi xa hoi va tai
nghe cua ho the nao; t nhat mot ngươi trong ho se co kha nang day ta đieu ma ta khong
biet"
Don đoi khi huy đong tien cho nhưng dư an khong ton tai. Th nh thoang, anh ta đem lai
nhưng g đa hưa. Mot lan, Don yeu cau 5
USD cho mot vu lam an "tuyet dieu" tư mot
nhom ngươi co moi lien he vơi the giơi ngam. Ngay sau khi anh ta nhan đươc 5
USD,
anh ta lay het tien va lao đen mot quan bar gan nhat. nh ta chieu đai đo uong cho tat ca
moi ngươi va bay mat 1
USD. Ngay hom sau, anh ta mơi Edward đen Reno va đanh bac
thua het so tien con lai
Khi nhưng "nha đau tư" cua Don tom đươc anh ta, ngay trươc mat Edward, ho ch a sung
vao anh ta va đoi lai tien cua ho. Don noi vơi nhưng tay anh chi bang mot giong noi than
nhiên, b nh t nh va tư chu rang mot bang nhom đoi đich đa lay trom hang cua ho. The roi
anh ta nhe nhang dan mot bươc rang cơ hoi duy nhat đe ho lay lai so tien đa mat la đưa
them cho anh ta 5
USD. Don giong như mot tay đau bo lao luyen đưng trươc mot con bo
tot đang đien tiet va kheo leo ra đon sat thu cuoi cung. Edward khong the tin vao mat m nh
- nhưng ke bơm trơn nay thưc sư đa ha sung xuong va đưa cho Don them 5
USD
Mot lan Edward đa hoi Don: "B quyet hoi tien cua anh la g ?". Don tra lơi: " nh cư hoi
bang cach hoi ma thoi". Edward noi: "Nhưng toi cam thay kho ma mơ mieng. Đau toi co
nhieu đieu can nhac khien toi khong the mơ mieng đươc". Don nh n thang vao mat Edward
va noi: " nh khong the lo lang ve đieu đo đươc. nh phai hoan toan phơt lơ bat cư đieu g
trong đau anh va bat cư đieu g anh đang cam thay. Ch tap trung het tam sưc vao nhiem vu
cua anh: hoi tien"
Đo la tư tương đang sau cua Ban nang sat thu. Bac thay kiem thuat Nhat Ban the ky 16
đa noi: "Bat ke trang thai tư tương cua anh the nao, hay phơt lơ no. Ch ngh đen nhat chem"
Don co đươc Ban nang sat thu mot cach tư nhien. No la mot phan cua anh ta. Tuy nhien,
tai nang cua anh ta đa đi cưc ky lech hương. Neu anh ta dung tai nang cua m nh đe huy đong
von cho nhưng sư nghiep chan ch nh, anh ta se trơ thanh mot tai san vo gia cho ch nh ban
than va cho ngươi khac. Du sao đi nưa, nhưng lơi noi cua anh ta la đung đan. nh ta mo ta
trang thai tư tương hoan toan tach biet khoi moi suy t nh ngoai trư viec hoan thanh muc
tieu trươc mat. Mot trang thai tinh than hoan toan tap trung la đong lưc thiet yeu đang sau
Ban nang sat thu. Khong co no, nhưng hanh đong va lơi noi cua ban se bat lưc va khong co
tac dung
Đ NG
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Co mot thơi gian toi đa lam viec cho mot cong ty My đe phat trien thi trương cua ho ơ
Trung Quoc, Hong Kong va Đai Loan. Wally va toi thoa thuan mieng rang cong ty cua ong se
tra toi ph hang thang va mot khoan phan tram doanh thu
Ngay sau khi toi bat đau lam viec vơi Wally, toi đa đưa mau hơp đong lam viec thương le
cua toi cho ong. Chung toi cung nhau sưa vai điem nho ve chư ngh a, va Wally hưa se cho
đanh may lai ban hơp đong. Khi toi trơ nen than thiet hơn vơi Wally, toi bi me hoac bơi t nh
ch nh trưc va pham chat chat chuyen mon cua ong. V đieu nay ma toi quen mat viec lam
tiep ban hơp đong đang dơ dang. Neu co mot ngươi ma toi co the tin tương, Wally ch nh la
ngươi đo. Trươc khi toi đe y đen, 3 nam đa troi qua va ban hơp đong van chưa đươc ky. Du
vay toi khong thay lo lang

The roi Wally ban 5
co phan cua ong cho đoi tac ben Đưc cua m nh. Toi van khong
ban tam ve ban hơp đong chưa ky. Du sao th con re cua Wally, Peter, van con lam chu tich
cong ty, va Peter biet ro toi đa ton nhieu cong sưc the nao đe đươc hương so tien cua m nh.
Ngoai ra, toi la ban than thiet vơi vơ Peter va gia đ nh co ay
Sau khi Peterđam nhan dư an Chau , toi đa đe cap đen ban hơp đong chưa đươc ky vơi
anh. nh lap lai vơi toi rang la anh se xem xet no va rang anh khong thay co van đe g ca
Sau khi lam viec vơi Peter trong 1 nam, toi đa quyet đinh toi muon rut khoi trach nhiem
cua m nh va bo bơt mot so ganh nang cong viec. Toi noi vơi Peter rang toi muon ban hơp
đong đươc ky đe toi co the tiep tuc nhan khoan ma toi đươc hương. Peter noi: "Vay th ,
chung ta xem xet chi se tiep tuc đươc nhan khoan hoa hong nay trong bao nhieu nam nưa,
co the la 3 nam, hoac 5 nam". Toi nhac anh ta rang thoa thuan đau tien khong co thơi han
Sau 6 thang, viec đam phan cua toi chang đi đen đau. Van đe la, toi khong co cho dưa đe
mac ca. Toi phu thuoc vao sư tư te cua anh ta, va anh ta th ch giư tien cua m nh hơn la to ra
khoan dung. nh ta đang the hien quyen lưc mơi co cua m nh va co chưng to vơi ch nh
m nh, anh ta la mot ngươi gioi thoa thuan như the nao
Peter cư xư như 1 con bo tot hung hang trươc mot tay đau bo vơi cay kiem gay. Toi cam
thay bat lưc, tưc gian va bi lam nhuc. The roi toi nhơ đen nhưng lơi cua kiem sư Nhat Ban
Musashi: "Bat ke ban đang ơ trang thai tinh than nao, quen no đi. Ch ngh đen nhat kiem".
Toi tư nhu: "Peter đang cư xư cưng ran, nhưng neu m nh co the t m ra điem yeu cua anh ta,
m nh co the đam nhat quyet đinh, tham ch la bang cay kiem gay"
Toi goi đien cho anh ta va noi ro rang rang neu anh ta khong giai quyet van đe nay trong
thơi gian hơp ly, toi se khong co lưa chon nao khac ngoai viec thong bao cho tat ca cac
Khach hang Chau ma toi đa giơi thieu rang anh ta đang co lưa doi toi đe lay đi nhưng
quyen lơi tai ch nh ma toi đươc hương. Toi đam bao vơi anh ta rang đay khong phai la mot
lơi ham doa suong ma la mot bien phap tuyet vong. Toi đa ra đon va tiep tuc tac đong đen
cam nhan cua anh ve danh dư, v Peter cho m nh la mot t n đo Cơ đoc giao tan tuy
"Peter, toi đang ơ t nh the hoan toan bat lưc va phu thuoc vao sư tư te cua anh - co g đo
giong t nh canh cua mot co gai điem đa khong nhan đươc tien trươc khi len giương vơi
khach. Khi moi viec xong xuoi, co ta muon nhan tien cua m nh. Neu ngươi khach khong ton
trong thoa thuan cua ho, co ta khong the lam g đươc. Ngươi khach đa co nhưng g anh ta
muon. Toi ơ chung t nh canh như co gai điem đo, yeu cau anh ton trong mot thoa thuan ma
anh đa thu đươc het cac lơi ch tư đo. Toi đang đe doa anh v toi khong co lưa chon nao
khac; toi khong con con bai nao nưa. Neu anh don mot con cho vao ngo cut, no se nhay qua
tương cho du no co muon hay khong?"
The ma, đieu nay co ket qua. Peter nhan ra noi nhuc cua toi lơn đen mưc toi co the lam
bat cư đieu g đe tra thu. Kha nang huy hoai tieng tam cua anh ta va cua cong ty anh ta trong
nhưng khach hang Chau la rat thưc te. Chung toi đa đat mot thoa thuan la anh ta se tra
tien hoa hong cho toi them 1 nam nưa
Vao cuoi cuoc chuyen tro cua chung toi, anh ta hoi: "Chu đe cuon sach chi đang viet la
g ?"
Toi bao anh ta: "Lam the nao đe khong bi lưa bơi ngươi khac"
nh ta cươi va noi: "Chi van khong bi mat t nh khoi hai". Thưc sư, anh ta khong biet rang
cau noi cua toi đung theo ngh a đen
T PHẢI TÀN NHẪN, CH V T
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Yeu to tiep theo toi muon thao luan hơi lech đe tai cua chương nay, nhưng chương nay
khong the hoan thien neu thieu no. Cau hoi la, trong luc chung ta ban ve chu đe Ban nang
sat thu, khi nao th chung ta ngưng thưc hanh Ban nang sat thu va the hien long nhan ai
bam sinh cua chung ta?
Như Shakespear đa noi trong Hamlet: "ta phai tan nhan, ch v tư te". Ban khong bao giơ
nen ngưng thưc hien long nhan ai cua m nh. Giư t nh yeu trong tim, nhưng hay khon ngoan
va bay to long nhan ai cua m nh vơi sư kiem che va thai đo lanh đam
Moi con ngươi đeu co khao khat to ra rong lương va cho đi mot ca ch thoai mai. Đieu nay
bao gom t nh yeu, long thương, sư k nh trong va nhưng cua cai vat chat. Sau ben trong, la
con cai cua đang Thương đe thieng lieng, tat ca chung ta đeu ao ươc thưc hien cong sưc cua
m nh mien ph , ch như mot cach bay to t nh yeu. Đong thơi, chung ta muon tương tương
cho ngươi khac vươt qua sư mong đơi cua ho. Nhưng thưc te cua sư sinh ton hang ngay
khien nhieu ngươi cam thay de chưng va sơ hai. Du the nao đi nưa, vao luc nay hay luc khac,
chung ta đa chia se nhưng nguon nang lưc cua m nh vơi nhưng ngươi can đen nhieu kha
nang cho phep
Tư tư, chung ta nhan thay, se de dang cam thong va giup đơ nhưng ngươi kho khan vo
danh t nh hơn la nhưng ngươi ma chung ta coi la "nhưng ngươi đac biet đoi vơi m nh". Đieu
nay la v , qua kinh nghiem, chung ta thay sư hao phong t nh thương cua chung ta thương bi
lam dung. Dương như vơi mot so ngươi, ban cang cho ho nhieu th ban cang phai cho them
nhieu hơn nưa. Nhưng ngươi nay cư xư như the ban mac nơ ho. Tư khao khat muon chưng
to ra tư te cua ban, ban đa phơi m nh ra ma khong co mot lơp vo bao ve
Đieu la lung nhưng rat that la chung ta thương đoi xư te vơi nhưng ngươi ung ho va yeu
thương chung ta nhat
Beth va Lisa đa biet nhau hơn
nam. Lisa la mot phu nư đa ly hon va song mot m nh
hơn 1 nam. Gan đay, Beth nghe chong co thong bao la ong ta muon ket thuc hon nhan cua
ho. Beth chuyen đen ơ Lisa trong khi nha cua Beth đươc ban
Lisa thong cam vơi Beth va muon giup co ay tat ca nhưng g co co the lam đươc. Co cho
Beth ơ cung khong lay tien đe giam bơt chi ph sinh hoat cho Beth. Lisa mơ rong vong tay va
tam long đoi vơi 1 ngươi ban bi thương ton. Co cham lo moi nhu cau cua Beth. 6 thang sau
Beth don đi va hai ngươi ho chưa noi chuyen vơi nhau tư luc đo. Lisa cam thay đau long va
bi xuc pham bơi sư viec nay. Co noi vơi toi: "Toi đa mơ rong ca trai tim va v tien cua m nh
đoi vơi Beth ma khong e ngai g . Toi cho đi moi thư trươc khi đươc yeu cau. Toi khong the
lam g hơn đươc the, nhưng nhưng đoi hoi cua Beth th khong ngưng tang"
Ch nh v tư te, chung ta phai tan nhan. Mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen biet sư
can thiet cua viec kiem che va kiem soat mong muon the hien qua mưc long trac an cua
m nh. Long trac an la mot trang thai tinh than, khong phai la mot cuoc canh tranh mu quang
ve mưc đo ban co the cho ngươi khac nhieu đen the nao. Thong thương, đe tư te, chung ta
phai kiem soat mong muon lam qua mưc cua m nh. Theo cung phương cham nay, bac cha
me tot biet tam quan trong cua viec kiem soat sư thoi thuc muon nuong chieu con cai qua
mưc cua ho. Ho biet rang "thương cho roi vot", ho phai to ra tan nhan ch v muon tot
VIỆC C ĐƯ C ẢN N NG S T TH

Ban nang sat thu la mot kh a canh cua Mặt Dày, Tâm Đen. Khong co no, Mặt Dày, Tâm
Đen se khong hơn g nhưng y đinh tot ma khong co sưc manh va kha nang đe hanh đong
Ban nang sat thu la sưc manh đưa chung ta đen cho co nhưng hanh đong th ch hơp bat
chap ban than, giư cho chung ta tren con đương đi tơi muc tieu. Ban nang sat thu nay nam
trong moi chung ta như mot phan gien di truyen. Do sư quy đinh cua xa hoi, y tươ ng ve mot
Ban nang sat thu bam sinh gay cam giac phan khang, va chung ta đe nen no. V ban nang nay
nam trong chung ta, chung ta ch can lam quen lai vơi no
Hay nhơ lai lan đau tien ban hoc cach tap trung cai banh ke p trong chiec chao ran. Ban
bat đau bang viec lac chao đe lam cho cai banh trươt tơi trươt lui trong chiec chao. Sau đo
vơi mot cu tung tren khong, chiec banh lat ngươc lai va ban hưng no bang chiec chao
Khi ban qua nhat va lo lang ve viec lieu chiec banh co bay qua cao hay rơi ra ngoai chiec
chao hay khong, ket qua la chiec banh cua ban ch bay len co vai in-sơ va khong đu đo cao
đe lat. Khi no rơi xuong, ban se co mot mơ tum lum trong chao. Ngươc lai, khi ban qua lo
lang rang chiec banh se khong lat đươc, ban dung nhieu sưc qua va ket qua la chiec banh
cua ban co the rơt xuong bep khong trung chao
Khi ban hoc lam banh kep, ban can tham do lanh đia ben trong ch nh ban, đe cham đươc
trang thai tinh than cho ban sưc manh hoan hao, sư kiem soat hoan hao, va sư dung cam
lanh lung hoan hao. Hay quan sat can than trang thai ben trong cua ban. Hay quan sat
khoanh khac ngay trươc khi ban tung chiec banh kep len cao đe no rơt xuong that hoan hao.
Khi ban t m thay trang thai tinh than đo, hay thương xuyen tai tao no. No se giup ban ren
luyen Ban nang sat thu hoan hao cua ban
Viec hoc cach tung chiec banh kep co ve de dang va khong co y ngh a lam. The nhưng,
chan ly cua cuoc song an trong moi cho như nhau. Bai hoc đe co đươc Ban nang sat thu
hoan hao khong ch ơ trong cac man đau bo tot va trong the giơi kinh doanh tai ch nh cao
cap; no cung ton tai dươi dang đay đu trong cu tung mot chiec banh kep
Trang thai tinh than trơ giup chung ta trong viec thưc hien mot nhiem vu tran tuc như
viec tung chiec banh kep cung ch nh la trang thai tinh than thưc hien Ban nang sat thu. Khi
toi noi ve viec tung chiec banh kep, đo khong phai đe noi ve cai banh ma la viec cham đươc
vao đieu g đo ben trong ban ma ch nh no đem lai cho ban sư dung cam đe khac phuc sư
nhut nhat va do dư ben trong ban. Đo ch nh la viec khơi day đươc sưc manh hoan hao, sư
kiem soat hoan hao, sư than nhien hoan hao trong viec hoan thanh nhưng muc đ ch xưng
đang cua ban
S c mạnh của nhà giải ph u
Mot lan toi noi chuyen vơi mot nha giai phau tre tưng phuc vu tai Viet Nam. nh ta ke:
"Trương y khoa đa khong day đươc g cho toi ve sư khung khiep cua chien tranh va nhưng
huy hoai tren than the ma con ngươi đo co the gay ra cho nhau. Trong thơi gian ơ Viet Nam,
toi thưc hien bon phan cua m nh ch v sư tan tuy đoi vơi đong bao m nh va cam nhan cua
toi ve long trung thanh vơi bon phan manh hơn noi sơ hai cua toi. Long trung thanh đo đa
bien noi sơ hai cua toi thanh sư dung cam thuan tuy va sưc manh bat chap ban than"
Gan đay, toi đa trai qua mot cuoc giai phau nho đe cat bo mot khoi u tren ngưc. Bac s ch
cho tôi gây te bo phan, v the toi van t nh tao trong suot ca mo. Mac du toi khong cam thay
đau đơn g , toi co the cam thay ngưc m nh bi keo rat manh tư moi ph a, giong như bac s

phau thuat đang cat mot con bup be cao su vay. Ba ay tien hanh cong viec vơi sư than nhien
va lanh đam, nhưng thai đo nay khong he lam toi kho chiu
Ngươc lai, toi thay rat yen tam ve đieu nay. Trong khi ba ay lam viec, toi cam thay mot
t nh cam yeu thương tran tre tuon chay tư đoi tay cua ba ay. T nh yeu thương nay ma toi
cam nhan đươc xuat phat tư sư lanh đam tan tuy cua ba trong khi hoan thanh muc tieu. Hay
xem mot đưa be bi mac cai gai trong ban tay. Đieu g la tư te hơn giưa viec rut nhe cai gai
khien no van con nam trong vet thương va mưng mu, va viec kien quyet lay no ra cho du
ban co the lam đưa be bi đau mot luc?
Nhưng hoan canh lam the hien sưc manh ben trong cua hai nha giai phẫu tren th khac
nhau, nhưng ca hai đeu trung thanh vơi muc đ ch nghe nghiep cua ho. Trong sưc manh lanh
lung nay co mot tam bien ch đương đen b an cua Ban nang sat thu - goc re cua Mặt Dày,
Tâm Đen
T M TẮT C C ĐI M CH NH
☻Đe thanh cong trong cuoc song trong the giơi ngay nay, ban phai co y ch va sư kien tr
đe hoan tat cong viec
☻Sư dung cam đe ket thuc cong viec nhanh va gon - đo la Ban nang sat thu, goc re cua
Tam đen. Moi v nhan va moi ke đai ac đeu co no
☻Ban nang sat thu nay co the giup mot ca nhan hoan thanh nhưng nhiem vu lơn lao hưu
ch cho nhan loai, va no cung co the đay mot ca nhan mang đen sư huy diet tren trai đat
☻Mot con dao co nhieu hưu dung, va khong co no cuoc song se rat bat tien. The nhưng
mot con dao con la vu kh giet choc
☻Ban nang sat thu la mot kh a canh khac cua Mặt Dày, Tâm Đen. No bao đam sư ton tai
cua con ngươi trươc nhưng yeu to thu đich cua tư nhien cung như trươc nhưng ke khac
ngay tư thơi tien sư
☻Neu chung ta co chut hy vong nao ve viec khac phuc ban t nh nhut nhat cua m nh, th
chung ta khong đươc quay mat lai trươc kh a canh đen toi cua thưc te
☻Neu nhưng ke thu cua chung ta co Ban nang sat thu va bien chung ta thanh nan nhan,
th chung ta khong co cai may man tranh đươc đe tai nay. Như nha chien lươc quan sư v
đai Ton Tư đa noi: "Biet ngươi, biet ta, tram tran, tram thang"
☻Sư that đang buon la ngươi ma sơ hưu va san sang sư dung mot thư Ban nang sat thu
hoan hao đa, đang va se luon luon la mot mat hang đang tien
☻Ta phai tan nhan, ch v tư te. Ban khong bao giơ nen ngưng thưc hien long nhan ai cua
m nh. Giư t nh yeu trong tim, nhưng hay khon ngoan va bay to long nhan ai cua m nh vơi sư
kiem che va thai đo lanh đam
☻Ban nang sat thu la mot kh a canh cua Mặt Dày, Tâm Đen. Khong co no, Mặt Dày,
Tâm Đen se khong hơn g nhưng y đinh tot ma khong co sưc manh va kha nang đe hanh
đong
☻Ban nang sat thu la sưc manh đưa chung ta đen cho co nhưng hanh đong th ch hơp bat
chap ban than, giư cho chung ta tren con đương đi tơi muc tieu. Ban nang sat thu nay nam
trong moi chung ta như mot gien di truyen
☻Chan ly cua cuoc song an trong moi cho như nhau. Bai hoc đe co Ban nang sat thu
hoan hao khong ch ơ trong cac man đau bo tot va trong the giơi kinh doanh tai ch nh cao
cap; no cung ton tai dươi dang đay đu trong cu tung mot chiec banh kep. Trang thai tinh

than trơ giup chung ta trong viec thưc hien mot nhiem vu tran tuc như viec tung chiec banh
kep cung ch nh la trang thai tinh than thưc hien Ban nang sat thu
☻Viec tung chiec banh kep khong phai la ve chiec banh kep ma la ve viec cham đươc
vao đieu g đo ben trong ban ma ch nh no đem lai cho ban sư dung cam đe khac phuc sư
nhut nhat va do dư ben trong ban. Đo ch nh la khơi day đươc sưc manh hoan hao, viec kiem
soat hoan hao, va sư than nhien hoan hao trong viec hoan thanh nhưng muc đ ch xưng đang
cua ban

Anh không trông nom con người,
Mà trông nom công việc
Anh lãnh đạo con người
GRACE HOPPER

Chương 13
Tài n ng lãnh đạo
Mặt Dày, Tâm Đen

Moi chung ta, ơ mưc đo lơn hay nho, la mot nha lanh đao. Mot so ngươi co mot chưc
danh ch nh thưc cho vai tro lanh đao cua ho, trong khi nhưng ngươi khac co lanh đao anh
chi em hay ban be cua m nh trong san chơi. Tai lanh đao la mot trang thai tinh than - đieu
ban lam vơi ch nh m nh, khong phai đieu ban lam vơi ngươi khac
Gan đay, nhieu ngươi dan My đa len tieng to y khong hai long vơi he thong ch nh tri hien
tai cua chung toi. Van đe khong lien quan nhieu đen viec he thong can đươc cai to (mac du
đung la như the); quan trong hơn la, chung toi vo cung can xem xet lai nhưng tieu chuan ve
sư ch nh trưc cua cac nha lanh đao ch nh tri cua m nh. Sư b nh on cua mot quoc gia, mot tap
đoan, mot doanh nghiep nho, hay mot gia đ nh gan chat vơi pham chat cua nhưng ngươi
lanh đao cua no
TÀI
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Ngươi Trung Quoc thơi xưa tin rang pham chat cua nhưng nha lanh đao cua ho trưc tiep
quan he đen sư ton vong cua quoc gia. Đao ly lanh đao đa đươc ban luan trong nhieu sach

binh phap co. Trong so nhưng sach nay, nghien cưu sau rong nhat ve van đe tai lanh đao.
Khong Minh, đa đươc nhac tơi trong mot chương trươc, đươc coi la nha lanh đao tai ba tưng
xuat hien trong suot nam ngh n nam lich sư cua Trung Quoc. Sach cua ong tương đoi xa la
vơi phương Tay, đinh ra mot cach chi tiet đieu g tao nen mot ngươi lanh đao gioi va mot
ngươi lanh đao roi
Mo ta cua Khong Minh ve mot nha lanh đao gioi co nhieu điem tương tư mot ngươi thưc
hanh Mat Day, Tam Đen. Ngươi Trung Quoc thơi xưa luon đat nang gia tri cua pham chat
tinh than va sư can trương cua ngươi lanh đao cua ho. Ngay ca thơi nay, ngươi Trung Quoc
đat chư đưc len tren chư tai khi đanh gia mot nhan vien cong ty hay mot quan chưc ch nh
phu
Mot ngươi co tai ma thieu đưc se khong co ch lơi cho to chưc cua anh ta, ma la mot hoa
cho ban than anh ta va nhưng ngươi khac. Moi ngươi se tuan theo mot cach tư nhien ngươi
co nhưng pham chat tinh than manh me ben canh kha nang chuyen mon cua anh ta. Như
ngươi Trung Quoc th ch noi: "Gap đươc minh chua th du phai vươt qua nươc soi lưa bong
đe thơ chua cung cam long"
Sach cua Khong Minh danh đe dung trong quan sư; tuy nhien, nguyen ly ch dan cho cac
tương l nh thơi xưa khong khac vơi nhưng nguyen ly ch dan cho cac nha lanh đao trong
thương trương hay ch nh trương thơi nay. Toi đa cung cap dươi đay mot ban dich sat ngh a
tư Binh phap Khong Minh, như the ban co the nhan ve đoc đao trong cach viet cua ong
QUY N
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Quyen lưc va trach nhiem, ay la hai bo mat chia se mot cơ the, chung khong the tach rơi.
Ngươi chu tương la trung tam quyen lưc cua mot nươc phai cung luc chiu trach nhiem ve
thanh cong cung như that bai cua nươc đo. Quyen lưc la cai ho trơ ngươi ta ra lenh va lanh
đao. Quyen lưc lien quan đen uy the cua tương soai. Ngươi chu tương gioi đieu đong ba
quan th như hum dư them canh, tư do ngao du bon be, lam đươc như y muon, to ro tai
nang. Ngươi chu tương khong co kha nang ra lenh th như ca ra khoi nươc, du muon tư do
giơn song, ha co the đươc ư
U ĐU I K
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Nguyen nhan that bai cua bat cư to chưc nao co goc gac tư nhưng ke sau:
. ẻ thích kết b kết c|nh với những đầu óc tầm thường để ch a mục tiêu v{o tiêu diệt
những c| nh}n kiệt xuất
. ẻ trở th{nh nô lệ của thói ăn tiêu xa xỉ
. ẻ thích bới lông tìm vết, g}y chia rẽ nội bộ, chỉ vì tư lợi bản th}n
. ẻ chỉ chăm chăm v{o chuyện được mất c| nh}n, v{ h{nh động thuần theo c|ch bất
chấp c|i gi|
Nhưng ke noi tren th hiem đoc, gia nhan gia ngh a va xau xa. Ngươi ta phai tranh xa bon
chung
NH NG PHƯ NG PH P Đ NH N IẾT T NH C CH C NHÂN

Đieu kho khan nhat la phat hien ban chat thưc cua ngươi ta. Ngươi ta co the be ngoai tư
te, nhưng ben trong xau xa. Ke khac co ve chan that, nhưng lai lang tranh. Mot so nh n th
dung cam, nhưng lai hen nhat. So khac th man can, nhưng khong đang tin cay
Dươi đay la bay phương cach đe phat hien t nh cach ca nhan:
. D ng lời nói thị phi để thăm dò quan điểm sống của anh ta
. D ng ngụy biện để g}y khó khăn cho anh ta để quan s|t xem anh ta có giỏi ứng biến
không
. ng đ{m đạo mưu lược để xem x t trí tuệ anh ta
. ạch ra cho anh ta những khó khăn v{ nguy hiểm trước mắt, nhờ đó biết được lòng
dũng cảm của anh ta
. huốc rượu cho say mềm, rồi quan s|t bản chất thật của anh ta
. Trao cho anh ta quản lý t{i vụ, sẽ biết được đức hạnh
. iao việc cho anh ta, sẽ kh|m ph| được năng lực
Ngoai nhưng đieu tren, dươi đay la nhưng phương cach đươc neu trong nhưng sach co
khac:
. Trong l c hoạn nạn, quan s|t xem anh ta kết bạn với ai
. Trong l c ph|t đạt, quan s|t xem ai được anh ta ban ơn
3. Trong l c quyền cao chức trọng, xem ai được anh ta tuyển dụng
. Trong l c khó khăn, anh ta có xử sự phi đạo đức
. Trong l c ngh o khổ, anh ta có bị tha hóa
. D ng sắc để thử, quan s|t sự vững v{ng của anh ta
S U O I TƯỚNG
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1. Nhân tướng: Ngươi co the dung đao đưc, khuon phep quan ly quan l nh. Ngươi quan
tam đen kho khan cua quan l nh va qu trong sư tan tuy cua ho
2. Ngh a tướng: Ngươi khong tư choi trach nhiem, khong mang đen danh lơi ban than.
Ngươi ch biet vinh ma khong them song nhuc
3. Lễ tướng: Ngươi đươc thơi ma khong kieu ngao, chien thang ma khong tư man.
Ngươi khon ngoan ma nhun nhương, manh me ma nhan nhin
4. Tr tướng: Ngươi khi lap chien thuat th linh hoat đa bien, hanh đong th lam mưu
nhieu ke, co the chuyen nguy thanh yen, chuyen bai thanh thang
5. Mãnh tướng: Ngươi ma đat vao t nh huong b nh thương th ue oai, nhưng thach thưc
cang lơn th cang dung manh
6. Đại tướng: gap ngươi hien tai th cung k nh, biet lang nghe lơi khuyen can. Ngươi
rong rai ma cưng ran, dung cam va lam mưu nhieu ke
T MT T
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1. Tham lam
. hen gh t t{i năng
. Tin lời gi m pha v{ thích được xu nịnh
. uy ngh tình hình đối phương m{ không suy ngh tình hình của bản th}n
. Do dự không quyết đo|n
. Hoang d}m vô độ, đắm chìm trong tửu sắc

. ian |c v{ h n nh|t
. ư ng từ đoạt lý, giỏi ngụy biện m{ không tu}n thủ l ngh a
Sau đay la mot so điem bo sung đươc đưa ra trong nhưng sach binh phap khac cung rat
quan trong
. Thiếu năng lực nhưng lại luôn cho mình l{ quan trọng
. H{nh động nóng vội
. Trì trệ v{ biếng nh|c
. Thiếu dũng cảm
. ó t{i nhưng thiếu sức khỏe để thực ý tưởng
. T{n |c
. Thiếu uy tín
CH N ĐI U THIẾT YẾU C
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. Biết tìm hiểu tình thế của bên địch
. Biết phương ph|p tiến lui
. Biết được giới hạn nguồn lực của mình
. Biết tìm hiểu thiên thời
. Biết sử dụng địa lợi v{ hiểu ưu khuyết của m i ho{n cảnh nhất định
. Biết lập mưu tính kế độc đ|o để l{m cho kẻ th ho{n to{n bất ngờ
. Biết giữ bí mật mưu kế không lộ một ch t gì
. Biết tạo sự hòa hợp giữa ba qu}n
. Biết tạo mục tiêu chung cho ba qu}n đồng lòng
NHU VÀ CƯ NG
Tương gioi th manh ma khong cưng nhac, linh đong ma khong do dư. Cho nen lay yeu
chong manh, lay nhu khac cương, mem va cưng ho trơ lan nhau. Neu như ch toan la mem
yeu ma khong co cưng ran th chac chan se yeu đi. Neu như ch toan cưng ran ma khong co
mem yeu th chac chan tư chuoc lay diet vong. Ch co manh ma khong cưng, mem ma khong
yeu, mơi hơp vơi le thương cua đao
H I TI U CHU N C
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1. Mot tương l nh gioi khong the kieu ngao. Kieu ngao th that le, that le se khien long
ngươi li tan. Long ngươi li tan se dan đen thuoc ha lam phan
. Mot tương gioi khong the keo kiet, keo kiet th se khong ban thương. Khong đươc ban
thương th binh s se khong doc het sưc lưc. Viec nay cuoi cung se khien quoc gia lam nguy
( Trung Quoc thơi xưa, viec thay đoi long trung thanh tư nươc nay sang nươc khac de
dang như ngay nay chung ta thay đoi cho lam)
NGƯ I GI I THU S KH NG GẶP HỌ DIỆT VONG
Điem nay đa đươc đe cap rong rai trong mot chương trươc

QU C GI PH NG T T S KH NG
S
NƯỚC KH C ÂM Ư C
Viec phong bi la thiet yeu đoi vơi mot quoc gia, cung như con ong va con bo cap co noc
đoc tư nhien bao ve sư sinh ton cua chung
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Nam điem manh:
. gười có tiết khí cao có thể khích lệ kẻ kh|c
. gười hiếu thảo với cha mẹ v{ tử tế với anh em
. gười tín ngh a có thể kết giao với bạn b
. gười khoan dung với mọi người
. gười d ng sức h{nh động có thể lập được công nghiệp
Tam điem yeu:
. gười không thể ph}n biệt đ ng sai
. gười không bổ nhiệm hiền t{i
. gười không giữ hình ph|p nghiêm minh
. gười không cứu tế cho kẻ ngh o khổ
. gười không dự đo|n được việc chưa xảy ra
. gười suy ngh không thể tinh tế bí mật
. gười không thể tiến cử người xứng đ|ng
. gười khi thất bại thì o|n hận phỉ b|ng
THỨ PHẢI C Đ I VỚI NGƯ I TƯỚNG GI I
1. Người tâm ph c: Ngươi tam phuc như trai tim va da day, la nhưng bo phan thiet yeu
trong cơ the. Chung vo cung than thiet va gan gui đoi vơi chung ta. Ngươi tương gioi nhat
đinh phai co ngươi thong minh hieu biet nhieu lam ngươi tam phuc. Neu khong co ngươi
tam phuc th cung giong như ngươi đi trong đem đen, khong biet đat tay chan ơ đau, hoang
loan khong yen
2. Tai mắt: Ngươi tương gioi phai co ngươi tram t nh, xem xet ky, can than, b mat đe
lam tai mat cho m nh. Khong co tai mat th như ngươi đi trong bong toi, khong biet hoat
đong như the nao
3. Móng vuốt: Mong vuot rat quan trong khi can cao xe ke khac. Ngươi tương gioi phai
co ngươi dung manh thien chien đe lam mong vuot. Đoi luc can phai can xe, cao cau đe hoan
thanh nhưng muc tieu ch nh đang, va mong vuot con hưu ch khi tư ve. Khong co mong vuot
th cung giong như ngươi đoi de an phai thưc an co đoc, khong the khong chet
TUY N CHỌN INH S THEO
KHẢ N NG THI N
MC
M I NGƯ I
Moi ca nhan nen đươc đat vao nơi ma tai nang của anh ta đươc phat huy tot nhat. Mot
ngươi co bươc chan nhe nhang di chuyen mau le nen đươc phien vao nhom tap k ch, con
mot binh s cham chap ma khoe manh co the phien vao nhom ban cung
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. uy ngh tính to|n nhiều lần về tin tức tình hình bên địch do tình b|o gửi về, sẽ hiểu rõ
tình hình bên địch
. ặng hỏi nhiều lần c|c loại tin tức, cực k c n thận chờ đợi thời cơ
. Dũng cảm chiến đấu, bên địch có đông cũng không chịu khuất phục
. iêm khiết, thấy lợi vẫn ngh đến ngh a
. ông b ng, thưởng phạt không ph}n biệt trên dưới
6. Nhẫn nhịn, nhưng không chấp nhận sỉ nhục
. ộng r~i, có thể khoan dung đối với mọi người
. h ý giữ chữ tín, không nuốt lời hứa
. Tôn kính nh}n t{i, không l{m tr|i với l ngh a
. hông nghe theo lời gi m pha
11. C n thận, không l{m tr|i với l ngh a
. h}n ngh a, giỏi nuôi dư ng binh s
. Trung th{nh, lấy th}n b|o đền ơn nước
. iữ đ ng chức phận, không thể vượt qu| quyền hạn
. ưu lược, suy ngh về bản th}n, suy ra những vấn đề kh|c
N QUY PH M QU N TRỌNG C
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. ấy quy tắc tiến lui nói cho binh s , cho nên mọi người trong qu}n hiểu được qu}n k
ph|p lệnh
. D ng nh}n ngh a dạy bảo cho qu}n s , khiến cho họ biết được l ngh a
. ăn đe binh s ph}n biệt rõ đ ng sai, do đó qu}n s trong qu}n đều có thể khích lệ lẫn
nhau
. hen thưởng v{ trừng phạt binh s phải công b ng chính trực, do đó mọi người trong
qu}n đều biết phải giữ chữ tín như thế n{o
C C ĐI M
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Điem bao thang lơi:
. Hiền t{i được trọng dụng, kẻ bất t{i bị loại bỏ
. Ba qu}n hăng h|i nghe theo mệnh lệnh
. Ba qu}n được khích lệ, h{o hứng phấn chấn
. Ban thưởng v{ hình phạt nghiêm minh
Điem bao that bai:
. Ba qu}n nhuệ khí thấp, lười biếng chểnh mảng nhiệm vụ h{ng ng{y
. Ba qu}n nhấp nhổm không yên, chưa có lý do gì đ~ hoảng hốt khiếp sợ
. Tướng l nh đề cao qu| hay hạ thấp qu| sức mạnh của qu}n địch
. Ba quan chỉ ham lợi
. Tướng l nh phản bội bổn phận, mưu lợi ngấm ngầm
TH I Đ ĐÚNG C

TƯỚNG TRƯỚC

QUÂN

Tương gioi thơi xưa, nuoi dương quan s cung giong như nuoi dương con trai cua m nh.
Co kho khan nguy hiem th tương đi trươc binh s
Khi co cong th tương l nh nhan sau. Neu như binh s bi thương th khoc va an ui ho, neu
như binh s bi chet th đau buon chon cat ho. Neu như binh s bi đoi th nhương phan thưc
an cua m nh cho ho, neu như binh s bi lanh th cơi quan ao cua m nh đe nhương cho ho
mac. Neu như binh s co ngươi co tr tue th ton trong va ưu đai ho, neu như binh s dung
cam thien chien th ban thương va kh ch le ho
N M C CH KH CH Ệ

QUÂN

. D ng tước vị v{ lương bổng hậu h nh để thu h t người t{i năng l i lạc
. D ng l ngh a để đối xử với qu}n mình, tín nhiệm khả năng của họ
. Đặt ra chu n mực rõ r{ng, theo đó m{ thưởng phạt
. hích lệ ba qu}n b ng c|ch đi trước l{m gương
. hi nhận tất cả những việc tốt nhỏ nhất của họ để ngợi khen họ. Ban thưởng qu{ c|p
tặng vật cho h{nh động xuất sắc
Như vay, ba quan khong ai la khong hang hai gang het sưc

ậc thượng s (sáng suốt) nghe Đạo thì gắng sức thi hành
tầm thường nghe Đạo thì nửa tin nữa ngờ
tối tăm nghe Đạo thì cười rộ cho là hoang đường
Nếu không cười thì Đạo đâu còn là Đạo nữa
O T - Đ O ĐỨC KINH
Chương 14
Dày t
Đen t

N KH NG TH GIÀNH

Y ĐI U

n trong,
n ngoài

NS NC

B quyet cua viec lam the nao đat đươc trang thai Mặt Dày, Tâm Đen la khong co g đe
đat lay v Mặt Dày, Tâm Đen la trang thai tư nhien cua ban. Ban khong the gianh lay đieu
ban san co. Ban ch phai dơ bo nhưng rao can va kham pha nhưng g ma ban đa co san

Mot con Ho khong can hoc cach đe to ra hung dư. Đai dương khong can hoc cach đe trơ
thanh đai dương. Ngon lưa thieu rui canh rưng ma khong hoi: "Ta chay như the nao?". Cung
như the, con ngươi khong can hoc nhưng bai hoc đe lam mot sinh vat tư nhien. Đang sang
tao đa đat san tr thong minh hoan hao ben trong ban chat cua moi thư
Qua sư giao duc xa hoi "đung đan", chung ta đa lam bien dang nhan thưc ban nang ve
quy luat tư nhien cua chien thang von nam trong moi chung ta. Chung ta đa lam meo mo
kha nang tư nhien ve Mặt Dày, Tâm Đen, von đươc dư đinh đe trơ giup cho sư trương
thanh ve the chat va tinh than cua chung ta. Bay giơ nhiem vu cua chung ta la tai kham pha
va khoi phuc lai đieu ma chung ta san co
S

M Y MẮN VÀ T I Ư NG C

CH T

NGUYỆN

Tôi có thể kính yêu thượng đế của tôi
ì ng{i cho tôi quyền tự do chối bỏ g{i
RABINDRANATH TAGORE
Moi con ngươi đươc trang bi đay đu vơi y ch tư nguyen - mot tr thong minh sieu pham
hoan hao ma đang sang tao đa đat vao đe chung ta sư dung theo cach ma chung ta thay
th ch hơp trong viec hoan thanh lơi ch cao nhat cua m nh. Vơi y ch tư nguyen, them kha
nhieu sư ngu dot va nham lan, chung ta thương xoay xơ vơi cuoc đơi m nh như mot ngươi
mu lai xe gan may. Cach duy nhat ma ta dưng lai đươc la nhơ đam xe
Mon qua y ch tư nguyen ma đang sang tao ban cho moi chung ta la may man lơn nhat,
đong thơi la tai ương lơn nhat
ẢY GI I ĐO N H MỞ
Mưc đo ban thau hieu vu tru trong đo ban song tương quan trưc tiep vơi mưc đo ban
thau hieu ch nh ban than m nh. Ngoai ra, thanh cong cua nhưng viec lam cua ban tương
quan trưc tiep vơi kha nang vươt qua nhưng can trơ tren hanh tr nh cuoc đơi ban
Đe kham pha trang thai song tư nhien cua m nh, ban phai xoa bo nhưng sai lam đa đươc
ap đat cho ban ke tư luc chao đơi. Bươc đau tien la nh n lai m nh va kham pha ch nh m nh
Sau đay la bay giai đoan he mơ ban than trong trang thai Mặt Dày, Tâm Đen
1. Khao hát làm điều đ ng
Ban cam thay khao khat manh liet muon lam ngươi tot, lam đieu đung. giai đoan nay,
ban cung cam thay bat lưc. Cuoc song cua ban đay nhưng moi mau thuan ca ben trong lan
ben ngoai. Trong kinh nghiem cua ban, nhưng ngươi tot va nhưng hanh đong tot co the
đươc đen đap ve tinh than, nhưng trong thưc te ho dương như luon chiu thiet. Ban thay
phan thương duy nhat cua viec lam đieu tot ch la ban than đieu tot ma thoi. Ch nh v đieu
nay, ban cam thay tuyet vong, bi choi tư va chan nan
giai đoan nay, ban khong co chut khoan dung nao đoi vơi Mặt Dày, Tâm Đen. Ban
ngh rang no ch danh cho nhưng ke nham hiem
2.

i r i và ti u c c

Cuoi cung, ban bat đau co đươc cai nh n thau đao. Cho đen luc nay, ban ngh ban đa thưc
hien sư hy sinh cao quy, trong khi thưc te la ban khong phai đang hy sinh g ca. Đung hơn,
ban đa cư tư tư choi va han che m nh, khong dam nh n nhan nhưng nhu cau cua ban
Trươc khi ban la mot ngươi con, ngươi chong, ngươi vơ, ngươi nhan vie n, quan ly, ch nh
tri gia, doanh nhan, luat sư hay canh sat, ban la mot con ngươi co nhưng nhu cau tư nhien
cơ ban. Bơi viec bo qua nhưng nhu cau ca nhan cua m nh va hoan toan cham lo cho nhưng
nhu cau ca nhan cua m nh va hoan toan cham lo cho nhưng nhu cau cua ngươi khac theo vai
tro ma ban đang giư, ban đa phan boi ban chat ben trong cua ban va hy sinh hanh phuc ban
than. Thưc sư, ban đa tư bien m nh thanh nan nhan bơi viec han che m nh
Ban bat đau cam thay gian giư va cam ghet, đong thơi ban cam thay co toi v nhưng cam
xuc đang khinh nay, chung khong th ch hơp cho nhưng ngươi vơi t nh cach như ban
giai đoan nay, ban bi roi tr . Ban bat đau đa nh gia lai tat ca cac quan niem trươc đay
cua ban ve Mặt Dày, Tâm Đen
3. Trận chiến đ đ u hàng
Cuoi cung ban đi đen ket luan rang that qua kho sơ khi song mot cuoc đơi ma thieu vang
sư tư do boc lo m nh va cham soc ban than. Ban khong the đong gop cho ai neu ban khong
the đong gop cho ch nh m nh. Noi kho phai song theo nhưng tieu chuan cua ngươi khac trơ
nen khong the chiu đưng noi
Đen luc nay ban đang thuyet phuc m nh chap nhan nhưng cam xuc "đang khinh" cua
ban. Sư gian dư va toi loi xam chiem ban va la mot phan con ngươi ban luc đo. Ban đi đen
ket luan rang cuoc đơi van kho sơ như the du ban song ep xac theo nhưng ky vong cua
ngươi khac hay cư boc lo ban than đe roi cam thay toi loi ve đieu đo. Ban cam thay t nhat,
lưa chon sau tao cơ hoi cho nhưng bien chuyen ben trong ban
4. Ch p nhận s hoàn hảo c

hiếm huyết của ạn

Ban đang tien đen cho bơt phan xet sư gian dư va thai đo cam ghet cua ban. Ban bat đau
nhan thay m nh la hoan hao co khiem khuyet. Ban cam nhan t nh yeu đoi vơi sư hoan hao
va nhưng khiem khuyet cua m nh. Ban bat đau nhan biet ve mot sư dung cam to lơn ton tai
ben trong ban, sưc manh dung cam cho phep ban nh n nhan sư ton tai cua ch nh m nh va
nhưng nhu cau cua ch nh m nh. Nhu cau cham soc ban than cua ban con quan trong hơn
nhưng ky vong ma ngươi khac đa đat cho ban
Ban bat đau mot lap trương mơi va đat nhưng tieu chuan mơi cho ch nh m nh. thơi
điem nay, tat ca nhưng ngươi biet ban nhan thay ban đang thay đoi, chac chan la xau đi. Họ
se ngh ban bat đau ch biet m nh va khong biet đen ngươi khac. Ban pha vơ ky vong cua
nhưng ngươi than thuoc. Ban đang đap ưng tieng gao thet ben trong: "Neu toi co mot cuoc
đơi đe song, toi muon la ch nh m nh"
Ban ngay ngat trươc nhưng lanh đia mơi co the đang chơ ban, nhưng cung đau đơn v
viec bo rơi cai cu. Như trong thơi điem trươc luc nhay du khoi may bay, ban đay sơ hai va
hao hưc
Tuy nhien thơi ky chuyen tiep nay đoi khi se rat kho sơ. Đay la giai đoan khi rjuna bi
boi roi va đoi đau vơi noi đau ve viec chien đau chong lai nhưng ngươi m nh thương yeu.

Tren het, anh bi buoc phai nho tan goc quan niem han hep cua m nh ve đieu tot va đi theo
đưc hanh rong hơn
5. Nh ng hả n ng m i
Cuoi cung, cai cu khong th ch đang se rơi xuong ben le. Chung se rơi khoi cuoc đơi ban.
Như mot thanh nam cham, ban se hut nhưng sư kien va nhưng con ngươi mơi me va thu vi,
bơi v nhưng thư giong nhau se hap dan nhau
giai đoan nay, ban bat đau phat trien sưc manh tư nhien cua Mặt Dày, Tâm Đen. Sưc
manh nay cho phep ban đưng len chong lai nhưng hanh đong va suy ngh tư đong theo thoi
quen va đi vao nhưng ranh giơi mơi. Khi moi sư kien xay ra tren con đương cua ban, ban se
khong con phan ưng mot cach tư đong theo nhưng cach thưc cu cua m nh. Ban se co mot
khoanh khac t m kiem ben trong ch nh m nh sư ch dan va kham pha phương hương hanh
đong tot nhat
Đau tien, tien tr nh nay se cham chap, va thương la phan ưng theo thoi quen xuat hien
trươc co gang co y thưc cua ban. Qua thưc hanh, ban se nam ro hơn trang thai ben trong cua
Mặt Dày, Tâm Đen nay. Trong nhưng cuoc cham tran rieng tư hay trong cong viec, ban trơ
nen vưng vang va tap trung hơn
6. S quân ình

n trong

Bang viec pha bo quan niem cua ban ve nhưng tieu chuan va ky vong cua ngươi kha c,
ban cam thay dang trao mot sư quan b nh noi tam: cam giac yen b nh va t nh lang mơi la
Ban bat đau cam nhan t nh yeu thương thưc sư đoi vơi ngươi khac - khong phai v ban
đươc cho la the hoac v ban thay co toi neu khong như the, ma la nhơ t nh yeu cua ch nh ban
đoi vơi ban than. Ban nhan ra ngon lưa t nh yeu bung chay trong ban cung hien dien tương
tư trong nhưng ngươi khac, mac du ch nh ho co the khong nhan biet đươc no
giai đoan nay, khi ngươi khac tat vao mat ban, ban se khong con cam thay la nan nhan
cua y thưc đao đưc cua m nh. Ban co mot lưa chon: đanh tra gap hai hoac la ch a not ma ben
kia. Quyet đinh phan ưng như the nao se tuy thuoc vao ket qua ma ban mong đơi. Mặt Dày,
Tâm Đen đa trơ thanh ngươi ban đong hanh thương trưc cua nhưng suy ngh cua ban. Qua
thưc hanh va suy ngam, Mặt Dày, Tâm Đen đa vươt len tư mot y thưc map mơ thanh mot
phan khong the tach rơi cua trang thai tư nhien cua ban
7. S lạnh l ng Nguồn g c của s c h t
Quy tac song cao nhat la giư thai đo lanh lung. Khong co sưc manh nao cao hơn sưc
manh cua sư lanh lung. Khi mot ngươi lam chu đươc thai đo lanh lung, anh ta trơ thanh hien
than cua sư b nh than va khong sơ hai. giai đoan nay, khong co thư g ma anh ta co se
chiem hưu anh ta. nh ta trơ thanh chu nhan nhưng tai san cua m nh thay v chung am anh.
nh ta trơ thanh chu nhan vu tru cua anh ta
Thai đo lanh lung la ch a khoa b mat đe gianh đươc moi thư ban "muon". Đa bao giơ
ban đe y khi ban "ngưng" mong muon đieu g đo, đoi tương ma ban khao khat đen vơi ban
mot cach tư nhien? Ban khong the ngan no đưng đen vơi ban. Đay la đieu huyen b trong

cach thưc van hanh cua the giơi. Nguyen tac b an nay dương như đung vơi cac đoi tương
vat chat cung như con ngươi
giai đoan nay, ban đoi vơi the giơi như mot bong sen nơ trong ao bun. Mac du đoa hoa
moc trong ao bun, no khong he vương mui bun. Xet ve nhưng tai san vat chat, co hay khong
co chung khong con khac biet nưa; đoi vơi ban cung vay ca thoi. Ban ơ trong the giơi, nhưng
ban cung vươt len tren the giơi. giai đoan nay, tư tương cua ban ve sư thanh cong vat chat
la mot bat man đa đươc man nguyen. Ban se thach thưc nhưng han che cua m nh ch v
niem vui thuan nhat cua sư thach thưc, v sư vươn len khong ngưng la bieu hien tư nhien
cua sư ton sung ch nh ban
PH M CH T C

CON NGƯ I

Theo suy ngh phương Đong, ban chat con ngươi co the chia lam ba pham cha t. Moi
ngươi đieu co ba pham chat nay ơ nhưng mưc đo khac nhau. Tuy nhien, moi ca nhan bi chi
phoi ch nh bơi mot trong ba pham chat ma anh hương đen t nh cach va đieu khien cach cư
xư cua anh ta nhieu nhat
Nhưng pham chat nay đươc goi la "3 Guna" trong tieng phan. Mac du tat ca moi ngươi
sinh ra b nh đang, nhưng thanh tưu trong cuoc đơi cua ho khac nhau. Nguyen nhan la do
t nh kh bam sinh va sư thanh thao cua ho trong no lưc ban than trong quan he vơi 3 Guna:
Tamas (Bat đong), Rajais (Hanh đong), va Sattva (Tr tue). Nguon goc cua 3 Guna nay la
nghiep bao (nhưng tac đong tư nhưng hanh vi qua khư) va cac dang nhan thưc khac nhau
ma chung ta đa thu lươm qua cuoc đơi m nh
Tamas
Cac t nh chat cua Tamas gom tr tre, can trơ, ngu dot va kieu ngao. Khi ngươi ta ơ trang
thai nay, ngươi ta cam thay the chat ue oai, thơ ơ, va khong nang đong; đau oc mơ ho, cham
chap va nang ne, co khuynh hương chan chư; tinh than khong nhiet huyet, khong nhanh
nhay va buon chan. Trong trang thai nay, khi ngươi ta hanh đong, lưc dan dat hanh đong bi
chi phoi bơi sư ngu dot
Nha tien tri the ky 13 Jnaneshwar đa mieu ta trang thai khi Guna Tamas chi phoi tam
than cua chung ta:
Th}n x|c hư hỏng, ch ng còn kh|t vọng lao động,
{ người ta cứ luôn miệng ng|p ngắn ng|p d{i
hư một hòn đ| rơi xuống không thể tự lật lại
nh ta không thể thay đổi bộ dạng của mình
gay cả nếu tr|i đất có rơi xuống cõi }m ty,
Hay bầu trời đổ sụp trên người, anh ta cũng chắng ngh đến chuyện đứng lên
nh ta muốn ngủ đến chừng n{o tr|i đất còn tồn tại
ì anh ta không có kh|t khao n{o kh|c
Trang thai nay cung đươc mieu ta trong cuon The Philokalia, mot hơp tuyen cac bai tung
ca tư kinh sach tu vien Cơ Đoc giao Hy Lap, đươc tuyen soan trong the ky 18: "Sư yeu đuoi
the chat va sư buon chan len loi vao tam hon qua t nh lươi bieng va cau tha va lam tam hon
mơ dan". Khi mot ngươi ơ trang thai nay, anh ta ơ trong mot trang thai "cai chet song"

Rajas
Rajais tương trưng cho hanh đong va sư tranh đau, bi anh hương bơi cai toi. Trong trang
thai nay, ngươi ta hang hai thưc hien nhưng nhiem vu cua m nh. Đau oc đươc kh ch đong,
phan khơi, tranh đau va đoi khi bi đau đơn. Tinh than thương khong ngưng ngh . Cac hoat
đong co the mang lai sư vui th ch tam thơi, nhưng ban chat cua sư vui th ch nay la mong
manh
Nhưng ngươi kieu nay la nhưng ngươi dam ngh dam lam. Ho xong xao lao vao qua tr nh
kiem tien. Ho lơn manh len tư sư hưng phan hoat đong. Nhưng hanh đong cua ho co the đưa
đen nhưng ket qua ma ho t m kiem; tuy nhien, niem vui cua thanh cong co the khong keo
dai, v nguon động lưc cua hanh đong la coi m nh la trung tam va vi ky. Hau het cac hoat
đong trong the giơi kinh doanh ngay nay la tap trung vao pham chat Rajais
Qua hanh đong thuoc pham chat Rajais, tien tuon ve va cac thu vui đươc mua, nhưng
Rajais khong đem lai sư man nguyen noi tam, v ban chat cua Rajais khong phai la sư man
nguyen, ma ch nh la noi kho va sư tranh đau. Khi ban khong co đươc sư man nguyen, ban
cam thay ban can phai lam nhieu hơn đe kiem them tien, nhơ đo ban co the mua them sư
thoa man, chu tr nh cư tiep tuc. Ban trơ thanh no le cua nhu cau hoat đong đe duy tr cuoc
đơi ban. Lưc đay cua pham chat Rajais ch nh la đong lưc thưc đay chung ta va khien chung
ta rơi vao cho ma chung ta khong thuoc ve
Đay la nguyen nhan ma tư xưa đen nay, nhưng bac thay chan ch nh khong day phương
phap nhanh chong, đo la thoi phong sư nhiet t nh cua ngươi ta, như mot giai phap cho sư
phat trien con ngươi. Ho chon con đương vưng chac, ch dan chung ta, va t m toi tan sau
trong coi nguon nhiet tam cua đang thieng lieng. Muc đ ch cua nhưng cuon sach, bang đ a,
hoi thao tao sư kh ch le la gay cam hưng cho nhưng ngươi tham gia trơ nen nhiet t nh vơi
cuoc song cua ho va chuyen tư trang thai bat đong sang trang thai hanh đong. Nhưng cong
cu nay th hưu ch nhưng khong đu
Mot tam hon yeu đuoi la nguon goc cua mot đau oc met moi, dan đen sưc hoat đong yeu
ơt. Nhưng ky nang kh ch le nay khong đu đe đưa ban đen trang thai Sattva, sư man nguyen
sieu pham. Chung co the đưa ban tư trang thai Tamas (Bat đong) sang trang thai Raijas
(Hanh đong), nhưng qua cua lao đong cua ban khong lam nen rươu tien. Khi ban chuyen tư
bat đong sang hoat đong trong bat cư l nh vưc đươc tap trung nao, se co nhưng tien trien
nh n thay đươc trong chat lương cuoc song cua ban. Vơi nhieu ngươi, chuyen tư trang thai
"cai chet song" sang trang thai t ch cưc la đu. Tuy nhien, v nhưng hoat đong nay bi anh
hương mot phan bơi cai toi ngu ngoc cua con ngươi, thanh cong cua ho thương ngan ngui
va pha tron vơi noi đau va sư tranh đau. Lao đong, nhoc nhan va hoat đong cua ban cuoi
cung trơ thanh nguon goc noi kho cua ban
Ngay ca khi cong viec cua ban đươc phong tang mot cach thieng lieng; tuy nhien, do sư
thieu hieu biet ve nghe thuat giư thai đo lanh lung trong khi hoan thanh cong viec, cong viec
đo nhan ch m ban va ch nh no trơ thanh nguon goc sư phan boi cua ban
V du cua mot so t nhưng thanh cong v đai trong thơi gian gan đay se lam ro hơn rang
hanh đong mot m nh no co the đem lai thanh cong va niem vui, nhưng ket qua cuoi cung
thương khien ban vơ mong va khong man nguyen
Tong thong Lyndon Johnson, sau khi ong ay đa cong hien toan bo cuoc đơi cho viec phuc
vu cong chung man can như mot ngươi đau tranh cho nhưng ngươi ngheo kho, đa "tư

nguyen" tư chưc khoi Nha Trang. Sau khi ong tư chưc, theo nhưng ngươi ban than thiet cua
ong, ong cam thay chan nan đen mưc ong đa uong rươu cho đen chet
Nhưng hanh đong v cai toi cua tong thong Nixon đa khien ong te nga ngay tai đ nh cao
cua sư nghiep ch nh tri
Cưu thu tương Margaret Thatcher, ngươi đa chien đau suot cuoc đơi va giư ghe thu
tương lau nhat trong lich sư nươc nh, bi buoc phai rơi bo chưc vu bơi ch nh đang cu a ba
vao giưa nhiem ky
Sưc manh cua Rajais la đong. No đem đen sư giau co va vinh quang, nhưng qua cua no
th khong ben va khong thieu noi đau kho va sư vơ mong
Sattva
Ban chat cua Sattva la sư mơ rong, niem vui, tri thưc va tr tue. Ngươi ta hanh đong bang
cach hoa hơp vơi sư dan dat cua tr tue noi tam đo. Giưa chon cong khai, anh ta manh me va
qua quyet. Con rieng m nh, anh ta nhun nhương can trong. nh ta tư van lieu nhưng ha nh
đong cua m nh co theo đung qui luat cua Dharma hay khong? Nhơ the, ket qua cua nhưng
hanh đong nay luon co lơi cho lơi ch cao hơn, cung như cho so phan ca nhan cua anh ta
Trang thai Sattva la niem vui sương đươc đem lai tư nhưng hanh đong do tr tue va tri
thưc dan dat. Ngươi ta hanh đong vơi muc đ ch va thai đo lanh lung. nh ta hieu rang phan
thương quan trong cua hanh đong la niem vui cua ban than hanh đong. Phan thương vat
chat ch la lơp kem phu tren chiec banh
Mac du anh ta đon nhan moi vinh quang ma the giơi co the dang tang, anh ta đa vươt len
tren nhưng ky vong thoi thuc cai toi. Kha nang that bai khong nghien nat đươc anh ta. nh
ta than nhien đoi vơi đau kho va tranh đau. T nh huong co the tan khoc, nhưng anh ta khong
bi đanh guc. nh ta kheo leo ngư tren nhưng ngon song cuoc đơi qua vinh quang va ho then
Hamlet cua Shakespeare đươc coi la mot vơ dien ve bi kich con ngươi. Song toi lai thay
no la sư ngơi ca tinh than con ngươi chien thang ch nh ban than no, chien thang trong cuoc
chien giưa ban chat thap kem hơn va ban chat cao ca hơn cua con ngươi. Hamlet đa trai qua
sư chuyen bien tư Tamas(ngu dot) sang Rajas(hanh đong), roi chet trong trang thai
Sattva(mơ rong)
Mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen đươc ngư tri bơi hoac la pham chat Rajas hoac
la Sattva, tuy theo t nh kh ca nhan ngươi đo. Tuy nhien, trang thai Sattva ch nh la khat vong
manh me cua moi ca nhan
ắt chư c đ c t nh của

n s c mạnh

" Khong co g het"
Va ta ngh khong co g ca;
Nhưng hay lang nghe, tieng vong đo tra lơi k a
THI N NG NH T ẢN
Trang thai Sattva ton tai dươi dang hoan ch nh cua no trong sư the hien cua tư nhien, va
no la trang thai cao nhat cua Mặt Dày, Tâm Đen. Bang cach quan sat va nghien ngam ve tư
nhien, chung ta bat gap trang thai nay, như vi thanh Cơ Đoc giao v đai Francis xư ssisi
trong lơi nguyen cam đong nhat cua ong, B{i th|nh ca của con người, trong đo ong ca ngơi
sư van hanh tư nhien cua the giơi cua Thương đe

in ngợi ca gười h a của con về anh em của gió, về không khí v{ những đ|m m}y, bầu
trời trong vắt v{ mọi thời tiết m{ qua đó gười bảo bọc tất cả tạo vật của gười
in ngợi ca gười h a của con về người chị em ước. {ng thật hữu dụng v{ khiêm
nhường, quí gi| v{ thuần khiết
in ngợi ca gười h a của con về người anh em ửa, nhờ đó m{ đêm tối của ch ng con
được gười thắp s|ng, v{ ngọn lửa thật đẹp đẽ v{ vui tươi, dữ dội v{ mạnh mẽ
in ngợi ca gười h a của con về người mẹ Đất của ch ng con, mẹ nuôi dư ng v{ bảo
bọc tất cả ch ng con, sinh ra biết bao loại quả, những bông hoa sắc thắm v{ cỏ thơm
Tư nhien tuan theo qui luat ly tương. Qui luat nay the hien ch nh no dươi dang qui tac ly
tương, cong ly ly tương, sưc manh ly tương, sư qui thuan ly tương, sư lanh lung ly tương, sư
cho đi ly tương, sư hi sinh ly tương, sư chinh phuc ly tương, sư hai hoa ly tương va sư tan
nhan ly tương. Tư nhien la hien than cua Mặt Dày, Tâm Đen
Qui luat cua tư nhien la trang thai Sattva va sư the hien hoan hao cua Mặt Dày, Tâm
Đen. Bang cach suy ngam ve nhưng lưc lương tư nhien, ngươi ta đat đươc trang thai Mặt
Dày, Tâm Đen
Nhưng thanh phan cua tư nhien dưng dưng trươc sư phan xet cua con ngươ i. Chung
khong thoa hiep vơi nhưng tieu chuan cua con ngươi. Chung sơ hưu sư tư do va sư dung
cam trong hanh đong. Hanh đong nay co the la qui phuc hay hung han, tan nhan hay diu
dang, yeu thương hay hưng hơ, nhưng no luon luon la manh me, thiet thưc va co qui tac. No
luon trung thanh vơi Dharma cua m nh, va no luon lanh lung
TU DƯ NG C I T I THẦN TH NH
VÀ S KHI M NHƯ NG THẦN TH NH
Cai toi đươc cac triet ly phương Đong coi la ke thu lơn nhat cua mot con ngươi. Cac nha
tam ly hoc phương Tay ghi cong no cho tat ca cac thanh tưu cua nhan loai. Ngươi phương
Đong muon loai trư cai toi; ngươi phương Tay muon nuoi dương no
Cái t i th n thánh
Gan đay, mot đong nghiep cua toi hoi: "Chi noi chuyen trươc cong chung rat nhieu. Chi
lam g đe khong thay sơ?"
Toi tra lơi: "Toi chưa bao giơ thay sơ. Toi khong biet tai sao. Co le v toi co mot tinh than
kieu ngao phi thương"
Van đe ve cai toi la khong phai viec chung ta nen loai trư no hay giư no, no tot hay co hai
cho chung ta. Van đe thưc sư cua cai toi la chung ta khong co cai toi th ch hơp. Kieu cai toi
duy nhat đang đe suy ngam la cai toi cua thương đe: tuyet đoi, toi cao, hung v va lơn lao.
Mot khi cai toi than thanh nay đi vao nhan thưc cua ban, no tư đong tieu diet sư nho nhat va
mơ rong nhan thưc. Kha nang ban đat đen trang thai Mặt Dày, Tâm Đen co quan he trưc
tiep vơi kha nang ban sat nhap cai toi than thanh nay vao nhan thưc cua ban
Cai toi than thanh khong phai la thư ma toi co the mieu ta cho ban, cung như toi khong
the mieu ta mot mieng trai cay tuyet dieu ma co lan toi đa đươc an ơ Thai Lan. No ch co the
đat đươc qua trai nghiem trưc tiep. Sơ hưu mot cai toi than thanh la ket qua cua viec cai toi
chung ta tiep xuc vơi đang thieng lieng

S

hi m như ng th n thánh

Mơi đay, khi toi gap nhưng ngươi ban cua m nh, nhưng tư "dep sang mot ben" lien tuc
xuat hien trong cac t nh huong khac nhau. Mot điem chung ơ nhưng ngươi ban nay la cach
cua ho dung nhưng tư nay trong ngư canh dep cai toi be nho cua ho sang mot ben nhơ the
cuoc đơi cua ho se tot đep hơn. Neu ban co the tach m nh ra khoi "cai toi nho be", sư nho
nhat cua ban, va thay vao đo thau hieu ban chat moi lien he cua ban vơi đang thieng lieng,
th ban co the đe cuoc đơi m nh tư đong trai ra. Ban giai phong m nh khoi nhưng lo lang tam
thương va t m thay sư b nh yen ma ban t m kiem trong "bưc tranh lơn hơn"
Mat kia cua cai toi than thanh la sư khiem nhương than thanh. Đay cung la mot muc tieu
cua mot ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen: co kha nang dep sư nho nhat qua mot ben va
đong thơi lam chu t nh khiem nhương tot bac. Ve sưc manh, anh ta khong the bi đanh bai;
ve sư ha m nh, anh ta la vo đich
Toi thương tư nhu thương đe mơi that sư khiem nhương lam sao. Đieu nay đac biet ro
rang nhưng khi nao toi an toi muon va đi ngu ngay, hoac la khi toi đa nhet qua nhieu thưc
an vao da day va bat no phai lam viec. Da day toi bi đau va kho chiu, nhưng no khong bao
giơ tư choi thưc hien bon phan cua m nh đen het kha nang cua no. Neu thương đe khong
đat sư khiem nhương cua ngươi vao trong nhưng cơ quan cua chung ta đe chung phuc vu
chung ta vo đieu kien, nhưng cơ quan nay chac chan se co quyen đ nh cong va tư choi hoat
đong trư khi chung ta coi trong chung hơn
Mac du phương Đong va phương Tay co the khong đong y vơi nhau ve thuat ngư va đinh
ngh a cua tư "cai toi", ca hai đeu đong y tam quan trong trong viec phat trien sư nhan biet
trơ giup cho y thưc cua chung ta ve moi lien he vơi đang sang tao va ho trơ chung ta trong
viec the hien mot y thưc manh me ve viec ta la ai đe đat đươc lơi ch cao nhat cua chung ta.
Đong thơi, ho cung đong y rang chung ta nen bo tan goc nhưng pham chat thap kem va
khong xưng đang tư sau trong tam hon m nh
T NH PH QU T C

MẶT DÀY, TÂM ĐEN

Mặt Dày, Tâm Đen la thư vu kh vo h nh cua sưc manh noi tam mot ngươi, no bao ve,
trơ giup va che chơ chung ta trong nhưng giao dich cong viec va cuoc song hang ngay.
Nguon goc cua sưc manh nay va sư vưng chac tinh than cua Mặt Dày, Tâm Đen nam trong
sư sau tham khong the lay chuyen trong tinh than chung ta
Hanh tr nh t m đen Mặt Dày, Tâm Đen la mot van đe thuoc ve tinh than. Mot khi chung
ta xac đinh đươc nguon goc cua Mặt Dày, Tâm Đen, chung ta co the tư do ap dung khai
niem nay vao moi kh a canh cua cuoc song
Trong nhưng nguyen cưu cua toi, toi khong thay co sư khac biet nao ma ch thay sư
thong nhat giưa nhưng lơi day cua phương Đong va phương Tay. Phương Đong va phương
Tay co the dung nhưng an du va ky hieu khac nhau, nhưng sư khac nhau ch ơ lơp giay boc
ngoai, chư khong phai la ơ ban chat
Cac tac pham cua nhưng nhan vat than b ơ Tay Ban Nha the ky 16 như Thanh John xư
Cross va Thanh Teresa xư vila, cung như nhan vat the ky 13, Thanh Francis xư ssisi, tat
ca đieu noi ve cung mot trang thai sieu pham đươc t m thay trong cac ban ghi chep cua đao
Phat va Hindu. Sư mieu ta ve 7 trang thai cua tinh than cua Thanh Teresa xư vila trong
cuon sach Interior Castle (Lau đai ben trong) cua ba giong đen ca nhưng chi tiet vơi nhưng

ban ghi chep đao Hindu ve cuoc hanh tr nh tinh than qua 7 Chakras (7 trung tam cua linh
hon trong cơ the con ngươi) đen đ ch la Cai Toan the thieng lieng
Toi đa mieu ta lap đi lap lai nhieu lan, ơ ca hai mưc đo ưng dung va the tuc, t nh pho
quat cua Mặt Dày, Tâm Đen. Lao Tư, braham Lincohn, Mahatma Gandhi - tat ca ho đeu
noi đen Mặt Dày, Tâm Đen. Mac du ho cach xa nhau bơi nen van hoa, thơi đai, khong gian
va dan toc, trang thai tinh than cua ho la mot. The giơi bieu hien no qua vo so cac h nh dang;
chung ta tat ca, ve ban chat, la con cai cua Thương đe duy nhat
T M TẮT C C ĐI M CH NH
☻Day la tư ben trong, đen la tư ben trong. Chung ta khong the gianh lay đieu chung ta
san co
☻Qua sư giao duc xa hoi "đung đan", chung ta đa lam bien dang nhan thưc ban nang ve
quy luat tư nhien cua chien thang von nam trong moi chung ta. Chung ta đa lam meo mo
kha nang tư nhien ve Mặt Dày, Tâm Đen von đươc dư đinh đe trơ giup cho sư trương
thanh ve the chat va tinh than cua chung ta. Bay giơ nhiem vu cua chung ta la tai kham pha
va khoi phuc lai đieu ma chung ta san co
☻Bay giai đoan he mơ ban than
1. Khao khat lam đieu đung. Khao khat manh liet muon lam ngươi tot, lam đieu đung.
giai đoan nay, ban khong co chut khoan dung nao đoi vơi m nh
. Boi roi va tieu cưc. Viec nhan ra rang ban đa tư bien m nh thanh nan nhan bơi viec
han che m nh va ao tương hy sinh ban than khơi len sư gian dư va cam ghet trong ban. Ban
bi boi roi nhưng cam giac đang khinh nay ma ban đang trai qua
3. Tran chien đe đau hang. Đen luc nay ban đang co gang thuyet phuc ban than chap
nhan nhưng cam xuc "đang khinh" cua m nh
4. Chap nhan sư hoan hao co khiem khuyet cua ban. Ban bat đau nhan thay m nh la hoan
hao co khiem khuyet. Ban bat đau mot lap trương mơi va đat nhưng tieu chuan mơi cho
ch nh m nh
5. Nhưng kha nang mơi. giai đoan nay, ban bat đau phat trien sưc manh tư nhien cua
Mặt Dày, Tâm Đen. Sưc manh nay cho phep ban đưng len chong lai nhưng hanh đong va
suy ngh tư đong theo thoi quen va đi vao nhưng ranh giơi mơi
6. Sư quan b nh ben trong. Bang viec pha bo quan niem cua ban ve nhưng tieu chuan va
ky vong cua ngươi khac, ban cam thay dang trao mot sư quan b nh noi tam: cam giac yen
b nh va t nh lang mơi la
7. Sư lanh lung: nguon goc cua sưc hut. Quy tac sống cao nhat la giư thai đo lanh lung.
Khong co sưc manh nao cao hơn sưc manh cua sư lanh lung. giai đoan nay, khong co thư
g anh ta co se chiem hưu anh ta. nh ta trơ thanh chu nhan nhưng tai san cua m nh thay v
bi chung che ngư
Thai đo lanh lung la ch a khoa b mat đe gianh đươc moi thư ban "muon". Đa bao giơ
ban đe khi ban "ngưng" mong muon đieu g đo, đoi tương ma ban khao khat đen vơi ban
mot cach tư nhien?
giai đoan nay, ban đoi vơi the giơi như mot bong sen nơ trong ao bun. Mac du đoa hoa
moc trong ao bun, no khong he vương mui bun
☻Ba pham chat cua con ngươi

1. Tamas: sư tr tre, can trơ, ngu dot, cai toi thong tri. Khi ngươi ta ơ trang thai nay,
ngươi ta cam thay the chat ue oai, thơ ơ va khong nang đong; đau oc mơ ho, cham chap va
nang ne, co khuynh hương chan chư; tinh than khong nhiet huyet, khong nhanh nhay va
buon chan. Trong trang thai nay, khi ngươi ta hanh đong, lưc dan dat hanh đong bi chi phoi
bơi sư ngu dot
. Rajas: hanh đong, sư tranh đau, bi anh hương bơi cai toi. Trong trang thai nay, ngươi
ta hang hai thưc hien nhưng nhiem vu cua m nh. Đau oc đươc k ch đong, pha n khơi, tranh
đau va đoi khi bi đau đơn. Tinh than thương khong ngưng ngh . Cac hoat đong co the mang
lai sư vui th ch tam thơi, nhưng ban chat cua sư vui th ch nay la mong manh
3. Sattva: sư mơ rong, niem vui, tri thưc va tr tue. Ngươi ta hanh đong bang cach hoa
hơp vơi sư dan dat cua tr tue noi tam đo. Giưa chon cong khai, anh ta manh me va qua
quyet. Con rieng m nh, anh ta nhun nhương, can trong. nh ta tư van lieu nhưng hanh đong
cua m nh co theo đung qui luat cua Dharma hay khong. Nhơ the, ket qua cua nhưng hanh
đong nay luon luon co lơi cho lơi ch cao hơn, cung như cho số phan ca nhan cua anh ta
☻Bat chươc đưc t nh cua bon sưc manh
Tư nhien tuan theo qui luat ly tương. Tư nhien la hien than cua Mặt Dày, Tâm Đen
Qui luat tư nhien la trang thai Sattva va sư the hien hoan hao cua Mặt Dày, Tâm Đen.
Bang cach suy ngam ve nhưng sưc manh tư nhien, ngươi ta đat đươc trang thai Mặt Dày,
Tâm Đen
1. Ngươi chi em nươc: diu dang, tuan phuc, khiem nhương va bat tan
. Ngươi anh em Lưa: hưu dung, manh me, bao liet, tan pha va tinh loc
3. Ngươi anh em Gio: vo h nh dang, manh me va dư tơn
4. Me đat: ban phat, hy sinh va bao boc
☻Cai toi than thanh. Kieu cai toi duy nhat đe suy ngam la cai toi cua Thương đe: tuyet
đoi, toi cao, hung v va lơn lao. Mot khi cai toi than thanh nay vao nhan thưc cua ban, no tư
đong tieu diet sư nho nhat va mơ rong nhan thưc. Kha nang ban đat đen trang thai Mặt
Dày, Tâm Đen co quan he trưc tiep vơi kha nang ban sat nhap cai toi than thanh nay vao
nhan thưc cua ban
☻Sư khiem nhương than thanh. Neu ban co the gat bo "cai toi nho be" qua mot ben, th
cuoc đơi cua ban se tư đong trai qua. Mat kia cua cai toi than thanh la sư khiem nhương
than thanh. Đay cung la mot muc tieu cua mot ngươi thưc hanh Mat Day, Ta m Đen: co kha
nang dep bo sư nho nhat qua mot ben va đong thơi lam chu t nh khiem nhương tot bac
☻Mac du phương Đong va phương Tay co the khong đong y vơi nhau ve thuat Ngư va
đinh ngh a cua tư "cai toi", ca hai đeu đong y ve tam quan trong trong viec phat trien sư
nhan biet trơ giup cho y thưc cua chung ta ve moi lien he vơi đang sang tao va ho trơ chung
ta trong viec the hien mot y thưc manh me ve viec ta la ai đe đat đươc lơi ch cao nhat cua
chung ta. Đong thơi, ho cung đong y rang chung ta nen bo tan goc nhưng pham chat thap
kem va khong xưng đang tư sau trong tam hon m nh
☻Trong nhưng nghien cưu cua toi, toi khong thay co sư khac biet nao ma ch thay sư
thong nhat giưa nhưng lơi day của phương Đong va phương Tay. Phương Đong va phương
Tay co the dung nhưng an du va ky hieu khac nhau, nhưng sư khac nhau ch ơ lơp giay boc
ngoai, chư khong phai la ơ ban chat

Hầu hết những n lực là vô vọng
hi ta cố gắng thỏa mãn cơn khát
Cuộc đời không thể dịu bớt
CHIN - NING CHU

Chương 15
Nh ng con đư ng đến
Mặt Dày, Tâm Đen
H i người, báu vật n m trong lòng ngươi
Sao ngươi tìm kiếm ở mọi nơi nào khác
TH THI N NH T ẢN
M I I N KẾT DI TRUY N
Thang 1 nam 1991, toi trai qua 6 tuan le ơ ustralia, thương thưc mot mua Đong tuyet
dieu, tam nang dươi vang mat trơi mua he cua Sydney. Ngoai viec đoc sach va ngam nhưng
con song, toi thương rơi vao trang thai thien đinh tư nhien
Trong mot lan như the, toi co mot linh anh huy hoang. Toi thay toan the vu tru tran đay
nhưng tia nang lương vang choi. Nhưng tia sang mau vang nay đen tư moi hương, tuon ao
at xuong mot lo nho h nh ong. Trong cai lo đo la mot lưc hap dan manh đen mưc khong co
the thoat ra đươc. Moi tia sang mau vang đeu đươc lap tr nh ve mat di truyen đe tuon vao lo
nho nay
Khi toi t nh khoi trang thai nay, toi nhan ra cai lo nho ch nh la trung tam cua con ngươi
toi, khơi nguyen thieng lieng cua linh hon toi va nguon goc cua tat ca sưc manh va niem vui.
Toi hieu rang ch chung ta, la nhưng con ngươi giưa tat ca cac tao vat cua vu tru, đươc ma
hoa bang di truyen đe đươc keo đen vơi sưc manh thieng lieng nay. Khi chung ta pha vơ
trang thai tư nhien nay cua con ngươi, tat ca moi thanh to trong vu tru, ke ca ch nh chung
ta, se chong lai chung ta
Moi thư trong đơi - du la viec khơi dưng mot doanh nghiep, kiem tien, ket hon, sinh con
đe cai, ly di, thay đoi cong viec, t m mot ban gai hay ban trai mơi, uong rươu, hut thuoc, hay
dung ma tuy - đươc thuc đay bơi noi khat khao cơ ban đươc "cảm thấy d chịu", đươc trai
nghiem moi lien ket vơi coi nguon thieng lieng đo ben trong moi chung ta
Cho du nhưng hanh đong cua chung ta co the đươc dan dat bơi sư ngu dot hoac tr tue,
tao ra nhưng ket qua tieu cưc hay t ch cưc, đong cơ cua chung ta luon luon cao quy: niem
khao khat thương trưc đươc đam m nh trong trang thai an sung than thanh đo
Hau het chung ta dung phương phap duy nhat ma chung ta biet đe tiep xuc vơi niem vui
noi tam nay: nhưng hoat đong ben ngoai cua chung ta. Neu viec yeu hay co mot ngươi yeu

mơi thoa man cơn khat đoi vơi trang thai nay, th chung ta se thay đoi ngươi yeu thương
xuyen. Neu thay đoi cong viec đem lai cam giac mơi me va hưng phan, th chung ta se đoi
viec thương xuyen. Nhưng ngươi ngoc nghech chay theo niem vui sương noi tam nay, như
mot con cho rươt theo cai đuoi cua ch nh no. Ho luon ơ trong hanh đong va khong bao giơ
đươc thoa man
S CH HƯỚNG DẪN V N HÀNH CU C Đ I N M Ở ĐÂU
Lam the nao ngươi ta đi t m niem vui sương noi tam nay? Mot so ngươi đo trach nhiem
cho Thương đe ve cai cach chung ta đưa cuoc đơi m nh đi lech hương, v ho tin rang
Thương đe đa quen trao cho ho quyen hương dan. Toi đa tưng cam thay the như the, nhưng
giơ đay toi nh n nhan khac đi. Thương đe khong bo mac con cai cua ngươi khong đươc ch
dan; đung hơn la, chung ta ch khong biet cho đe t m cuon hương dan nay hay khong biet
cach đoc no
Khi chung ta kham pha ra cuon sach nay nam ơ cho nao va cach đoc no, th chung ta se
đat đen trang thai Mặt Dày, Tâm Đen
Cuon hương dan van hanh huyen b nay khong đươc viet bang giay mưc. No luon nam
ben trong ban va ben ngoai ban. Khong co khong gian va thơi gian nao trong đo cuon hương
dan nay khong hien dien
S CH CH DẪN C NG VIỆC VÀ S CH CH DẪN CU C Đ I
Cong viec la mot phan ch nh yeu cua cuoc đơi chung ta. Ngươi co đươc nhưng ky nang
can thiet cho cuoc đơi cung se kheo leo trong cong viec. Đo la v cong viec dưa tren sư
tương tac vơi con ngươi - tat ca moi ngươi, ke ca chung ta. Cuoc song ch nh la viec lien he
vơi con ngươi, nhưng ngươi khac va ban than m nh. Nen tang đe co đươc ky nang lien he
vơi nhưng ngươi khac bat nguon tư mưc đo ma chung ta co the hieu va thong cam vơi ch nh
m nh
Toi đa noi ve gia tri thưc dung cua viec dung sưc manh cua Mặt Dày, Tâm Đen khi
chung ta gap gơ nhưng ngươi khac trong l nh vưc cong nghiep hay cac quan he thong
thương. Toi đa nhan manh nhieu lan rang nguon goc cua Mặt Dày, Tâm Đen nam trong
chung ta như la trang thai tư nhien cua tam hon chung ta. Bay giơ chung ta đa san sang đe
bươc vao mot cuoc hanh tr nh se cho phep chung ta trưc tiep trai nghiem nguon goc đong
lưc cua Mặt Dày, Tâm Đen
Đ NG

C Đ NG S U MẶT DÀY, TÂM ĐEN

Nguon goc sưc manh cua Mặt Dày, Tâm Đen th cung hien dien khap nơi trong vu tru
như the. Sưc manh nay, ma moi thưc the đeu đo ve đo, la coi nguon sinh ra thưc tai sang tao
Sau khi phat trien thuyet tương đoi, lbert Einstein đa danh hau het cuoc đơi ong vao
viec chưng minh thuyet trương thong nhat. Ong tin rang co mot lưc duy nhat trong vu tru
gan ket tat ca cac thanh to đa dang cua sư sang tao lai vơi nhau. Nhieu nha khoa hoc ngay
đo va bay giơ đa ch tr ch quan điem "đơn giản" cua Einstein ve vu tru. Einstein co the chưa
chưng minh đươc ly thuyet cua ong trươc khi chet, nhưng cam nhan ban nang cua ong ve
mot thuyet trương thong nhat th phu hơp vơi tat ca quan điem phương Đong ve vu tru

Ph m hạnh của s t

nh ng gì đã học

Mot vi Thien Sư cua Nhat Ban the ky 16 song dươi gam mot cay cau. Ong bay to nguyen
ly song đơn gian hoa cua ong ch vai tư chan thưc: "Hầu hết mọi người cố gắng biết nhiều
hơn để m i ng{y một trở nên khôn ngoan hơn, trong khi tôi cố trở nên đơn giản hơn v{ bớt
phức tạp hơn m i ng{y"
Cau chuyen phong đai nhưng ganh nang ma chung ta đat len ch nh m nh trong cuoc
song hang ngay. Luc ra đơi, chung ta đươc sinh ra tran trui nhưng co đươc mot đong lưc tư
nhien - goc gac cua Mặt Dày, Tâm Đen. Khi chung ta lơn len, chung ta xoa bo nguon lưc tư
nhien nay bơi viec tuan theo nhưng đưc hanh, y tương va nguyen tac nhan tao
Nhưng tieu chuan nhan tao nay can trơ va lam ta phan tam, v the đe đat đen Mặt Dày,
Tâm Đen, khong co g nhieu đe hoc hơn la nhưng g can tư bo
iết ơn tri th c
Ta được tạo hình bởi c|c ý niệm của ta
Ta trở th{nh c|i m{ ta ngh
hi t}m trí thuần khiết, niềm vui sẽ theo sau
hư một chiếc bóng không bao giờ đi mất
PH T TH CH C
Toi đa mat mot nam rươi đe viet xong cuon sach nay. Luc bat đau, cuon sach nay la mot
y niem trong tam tr va mot cam giac trong tim toi. Khi toi tiep tuc lam sang to "cảm gi|c "
nay va đat no len trang giay, toi bat đau thay ro rang hơn trong tư tương cua ch nh toi ve
Mặt Dày, Tâm Đen. Sau khi song vơi nhưng tri thưc nay ca luc thưc lan luc ngủ, toi cam
nhan mot sư chuyen bien lơn trong m nh
Toi khong con la con ngươi như luc bat đau cuon sach nay nưa. Tinh than cua toi đươc
tap trung hơn, tam tr toi hương vao cac muc tieu hơn, hanh xư cua toi hieu qua hơn, va
nhưng cam xuc cua toi co kiem soat hơn. Nhưng khi toi th nh thoang dao bươc qua thung
lung bong toi cua tư than trong tro chơi canh tranh co ten goi "kiếm sống", toi tap trung ban
than va goi đen nhưng tri thưc trong cuon sach nay, tư no toi t m thay sưc manh lơn lao. Tư
ngư khong đơn thuan la tư ngư, chung la hien than cua sưc manh
Tư tương truyen đat trong cuon sach nay la chan thưc va ch nh xac. Toi cam đoan rang
ban đat tơi mot tam voc khac khi ban suy ngam nguyen ly Mặt Dày, Tâm Đen va đe no trơ
giup cho moi no lưc rieng tư va trong nghe nghiep cua ban
ẢY C CH Đ T P TRUNG
on người chịu bao phiền phức để có được hiểu biết về thế giới vật chất
Họ học đủ ng{nh khoa học trần thế
Họ th|m hiểm tr|i đất v{ thậm chí lên cả mặt trăng
hưng họ không bao giờ cố tìm ra điều gì tồn tại bên trong họ
Bởi lẽ họ không ý thực được sức mạnh khổng lồ n m n trong họ
Họ đi tìm sự trợ gi p từ thế giới bên ngo{i
ẢN V N HINDU C

Ngay 6 thang 11 nam 199 , cau chuyen tren trang b a cua tap ch Newsweek viet ve
cach ngươi My cau nguyen Thương đe. Bai bao cho biet 91 phu nư cau nguyen, con nam
giơi la 85 . Hơn 78 ngươi My cau nguyen t nhat 1 lan 1 tuan, va hơn 57 cau nguyen t
nhat 1 lan 1 ngay. Gan như la tat ca ngươi My, khong xet đen ton giao cua ho, đong y rang
nguon goc cua tat ca sưc manh, tri thưc, sư sang tao va cua cai nam trong đang Sang tao v
đai. Nhơ tiep xuc vơi quyền lưc cua Ngai, chung ta co quyen nang hanh đong va đươc phuc
hoi
Qua cau nguyen, chung ta goi len tinh than cua đang Toan nang, va Ngai ơ cung chung ta.
Như kinh thanh đa noi: " ứ sở của thiên đường l{ ở bên trong". Thương đe khong ngư trong
nhưng kien truc dưng bang đa cam thach như nha thơ hay đen đai. Ngai ngư tri trong trai
tim con ngươi
Đe noi chuyen vơi thương đe, chung ta can lang nghe Thương đe. Chung ta can hoc ngon
ngư cua Ngai: ngon ngư thinh lang
Sau đay la nhưng cach đe tap trung va lam tam tr lang xuong. Muc đ ch cua viec giơi
thieu nhưng cach thưc nay khong phai la muc đ ch ton giao. Lang đong tam tr cho phep
chung ta nam đươc sưc manh ben trong, goc re cua Mặt Dày, Tâm Đen. Khi tam tr lang
xuong, moi đieu huyen b se đươc tiet lo va sưc manh cua Thương đe đươc an giau trong
chung ta se tư phat lo
Tuy thuoc vao ban than va niem tin cua moi ngươi, phương phap nay co the th ch hơp
hơn cach thưc khac. Nhưng cach thưc nay khong co g huyen b ; chung thưc dung va đa
đươc chưng minh qua hang ngh n nam. V du, đa bao giơ ban thac mac tai sao nhưng cai ghe
x ch đu lai đươc ưa chuong như the? B mat khong phai ơ cai ghe, ma la ơ chuyen đong đung
đưa. Khi cai ghe đung đưa, tam tr con ngươi trơ nen lang diu va tinh than cam thay thanh
than hơn
Kinh Hindu co Vijnanabhairava đa mo ta 11 phương phap khac nhau đe lam lang tam
tr . Mot phương phap la đung đưa nhe cơ the khi ngoi tren xe hoac thưc hanh cach tư đung
đưa, đieu nay đem lai trang thai tinh than thư thai
Nhưng cach thưc sau đay hưu ch cho bat ky ai, đac biet la nhưng ngươi ban biu co mot
cuoc song soi đong. Nhưng cach thưc nay đơn gian nhưng hieu nghiem
I. Th c hành s hi n di n của thư ng đế
H~y đời đời vui sướng,
ầu nguyện m~i không dừng
FIRST THESSALONIANS V, 16 - 17
Viec thưc hanh sư hien dien cua Thương đe va cau vien quyen nang cua đang thieng
lieng tao cam hưng cho ban đong hoa vơi đang sang tao cua ban. Đe thưc hanh sư hien dien
cua Ngươi, đơn gian la hay lap lai ten ngươi khong ngưng. Trong tat ca cac phương phap
lam diu tam tr va nap lai sinh kh cho no, đay la cach de thưc hien nhat trong thơi đai hien
nay
Lap lai ten goi cua Thương đe khong ch đươc thưc hanh theo cac truyen thong phương
Đong; no cung pho bien trong nhưng nha hoat đong ton giao phương tay. V du như Thanh
Francis xư ssisi khuyen kh ch cach ren luyen nay trong nhưng t n đo cua ong
Tam tr de dang bi phan tan; no mat tap trung va trơ nen bon chon. Neu no khong đươc
đieu khien mot cach t ch cưc, sưc manh cua no se lui dan

Trong khi chung ta cho cơ the m nh an uong, chung ta thương bo đoi tam tr m nh. Bơi
viec chung ta khong cung cap cho tam tr thưc an va sư ren luyen th ch hơp, no se trơ nen
kho chiu va cang them bon chon. Do ma di truyen tư nhien cua chung ta, tam tr cua ta se
khong ngưng lam phien chung ta cho đen khi ta cung cap cho no cai no them muon: đươc
cham vao Đang sang tao. Bang cach lien tuc thot len ten goi cua đang thieng lieng, ban se
cham đen ngươi va ngươi se cham lai vao ban
Khi ban bat đau thưc hanh cach lap lai nay, tam tr ban co the chong cư. Ban se thay
khong quen cach ren luyen nay, nhưng vơi thơi gian va kinh nghiem, ban se hoc đươc cach
đe đam ch m tam tr cua ban trong sư hien dien cua đang thieng lieng. Ban se bay bong
trong cam giac hưng phan, trong khi con tim ban vơ tung v sung sương. Qua viec lap lai ten
ngươi, tr oc cua ban se sac ben va sưc manh tinh than cua ban se cưng cap hơn
Thưc hanh sư hien dien cua Thương đe co the đươc tien hanh mot cach lang le trong khi
ban đang lam nhưng bon phan tran the cua m nh. Lan trang hat cung la mot cach co ch, v
viec lan trang hat la mot cach nhac nhơ tam tr tap trung vao đang thieng lieng, Khi Gandhi
bi am sat, ong đang thot len ten đang thieng lieng "Ram, Ram". Tham ch ơ thơi điem cua cai
chet đot ngot v ban, tam tr cua Gandhi hoan toan đam ch m trong hương vi rươu tien cua
đang thieng lieng
II. Ngh thuật h t th
Trong tieng phan, hơi thơ đươc goi la Prana, sinh kh . Trong tieng Hoa, no đươc goi la
Chi. Hơi thơ co quan he mat thiet vơi sư khoe khoan cua tam ch . Hay quan sat hơi thơ cua
ban. Ban se thay la khi hơi thơ ngan va nong, tam tr ban đang bon chon. Khi ban thơ sau,
tam tr ban trơ nen lang diu va thư thai, tr oc ban sac ben va tap trung
Trong Phuc am Hoa b nh, sach II, Jesus noi: "ch ng ta tôn thờ Hơi thở thần th|nh được
đặt cao hơn tất cả những thứ kh|c đ~ được tạo nên. hìn kìa, vũ trụ rực s|ng v nh h ng v{
tối thượng, nơi ngự trị của vô v{n vì sao, l{ không khí m{ ta hít v{o v{ không khí m{ ta thở
ra. { trong thời khắc giữa hơi thở v{o v{ hơi thở ra n giấu tất cả những điều huyền bí của
khu vườn vô hạn"
Đieu tương tư đươc ghi trong Vijnanabhairava(24): "có sự thở ra v{ sự hít v{o. B ng
c|ch đặt t}m trí v{o khoảng không giữa những hơi thở, người ta có thể trải nghiệm được bản
chất trọng vẹn của thượng đế"
Ngay nay, cac tu s Cơ đoc giao dong Luyen tam thương ap dung ky thuat h t thơ đe tap
trung tam tr ho va hương ve Thương đe
Sau đay la mot vai bươc đơn gian đe thưc hanh nghe thuat h t thơ:
. họn một ch yên t nh, s|ng sủa trong nh{ bạn, tốt nhất l{ một căn phòng d{nh riêng
cho việc cầu nguyện v{ thiền định. ếu không được, h~y d{nh một góc riêng cho việc n{y
. ặc đồ b ng chất liệu tự nhiên khi thiền định nên mặc đồ lụa, bông hay len
. ặc c ng một bộ quần |o trong những buổi tập hít thở v{ thiền định điều đặn của bạn
4. Lập một b{n thờ, v{ nếu bạn muốn tôn thờ một vị thần cụ thể, h~y đặt hình ảnh của vị
thần bạn chọn lựa ở đó để khích lệ sự d}ng hiến của bạn
. ến hay hương cũng có thể d ng để tạo một t}m trạng thư th|i. ời khuyên l{ nên chọn
c ng một loại hương m i lần, như thế bạn liên hệ m i hương với sự thiền định của bạn

. gồi yên lặng trên một tấm thảm len trên nền, hoặc một chiếc ghế phủ đệm len, lưng
th ng đứng, cơ thể thư gi~n, dạ d{y trống r ng hoặc không qu| đầy. uôn d ng c ng một
tấm thảm len sẽ gi p bạn liên hệ nó với sự thiền định
. hắm mắt lại. Dồn sự ch ý v{o hơi thở của bạn
. uan s|t hơi thở tự nhiên đi ra v{ đi v{o cơ thể bạn
. ắng nghe tiếng thở. hi bạn hít v{o, có tạo ra một tiếng ham v{ khi hơi thở ra, nó có
tiếng sa . on người hít v{o v{ thở ra .
lần một ng{y, v{ m i lần hơi thở lặp lại
Ham a . esus đ~ nói Hơi thở thần th|nh được đặt cao hơn tất cả những thứ kh|c đ~ được
tạo nên . H~y lặng lẽ nghe hơi thở của bạn khi bạn hít v{o v{ thở ra, quan s|t khoảng trống
giữa l c hít v{o v{ thở ra
. D ng t}m trí theo dõi hơi thở trong bạn v{ quan s|t khoảng không nơi hơi hít v{o gặp
hơi thở ra, khoảng
ngón tay từ mũi. H~y để ý khoảng không giữa những hơi thở, vì nó l{
c|nh cổng đến sự huyền bí của vũ trụ n{y v{ xa hơn nữa
. Đầu tiên, ngồi năm ph t m i ng{y. hi t}m trí bạn trở nên thư th|i hơn, k o d{i thời
gian ngồi lên nửa tiếng hoặc l}u hơn
III. Tr i l n đi u nhạc n t tâm
bat k giai đoan nao trong qua tr nh thien đinh tren, trong khi tam tr lang đong va thư
thai, ban co the tư nhien bo viec gắng sưc đieu hoa hơi thơ cua m nh. Khi tam tr b nh lang
hơn qua sư can cu tap luyen cach ngoi thư thai, ngươi ta co the nghe thay mot tieng nhac tư
noi tam, am thanh ay co the khac nhau ơ moi ngươi: tieng ong vo ve, tieng nươc roc rach,
tieng th tham cua đieu sao than tien, tieng chuong go xa xa, mot hoi tu hay la mot ban hoa
ca tat ca nhưng am thanh nay trong mot nhip đieu hai hoa va thanh b nh. Cư đam m nh
trong trang thai đe me cua tieng nhac noi tam. Neu ban khong nghe thay g , hay cư ngoi
thương thưc tieng noi thinh khong
Nhieu nam trươc, đang trong ngay lam viec, toi dưng lai ơ mot nha thơ, ch đe ngoi ơ đo.
Khi tam tr toi dan b nh lang, toi nghe thay tieng chuong chua ngan vang tuyet tran. Tieng
chuong ngan vang vong qua toi tưa như mot cơn mưa xuan mat lanh đa got sach tat ca met
moi trong ngay cua toi va tam mat cho toi trong be han hoan va vui sương
Khi toi rơi ngoi nha thơ, toi noi vơi ngươi đoi tac đa ngoi canh toi trong nha thơ rang
tieng chuong chua ngan vang mơi tuyet vơi lam sao. Ngươi đoi tac noi vơi toi rang khong he
co tieng chuong chua nao đau. The la toi nhan ra tieng chuong ma toi nghe la đieu nhac noi
tam cua toi ve niem vui thieng lieng. Toi đa tưng nghe thay đieu nhac noi tam trươc đo,
nhưng chưa bao giơ toi nghe ro mon mot như the
Thưc sư la, tieng chuong chua, tieng chuong nha thơ, tieng tu va Tay Tang, tieng oc
Hindu va tat ca nhưng nhac cu hanh le ton giao khac đeu nham tai tao đieu nhac noi tam
đươc nghe thay trong thien đinh
IV. Giải ph ng cái nhìn n i tâm
Khi ban thưc hanh cach tap trung h t thơ, ban co the thay nhưng linh anh anh sang mơ
ao, hay nhưng tia anh sang xanh, tham ch la nhưng ngoi sao hay nhưng thien ha
Hay can than. Muc đ ch cua thien đinh khong phai đe nghe va thay nhưng canh tương
nay. Đay đơn thuan ch la nhưng bien ch đương cho thay ban đang tren loi đi đung. Trai

nghiem tinh than se tư he mơ theo cach rieng đoi vơi ban, tuy thuoc vao kh chat cua ban, v
the đưng lo lang neu trai nghiem thien cua ban khong giong nhưng ngươi khac. Đơn gian la
hay thương ngoan sư hien dien cua Đang thieng lieng trong mot trang thai trai rong va han
hoan
Đoi vơi ngươi thien đinh, trai nghiem trong sư thien đinh rat rieng tư. Ngươi ta khong
tuyen bo no neu khong co ly do ch nh đang. Toi ch đang chia se mot so trai nghiem cua toi
đe đam bao vơi ban rang no lưc ma ban bo ra se khong bi lang ph
5 nam trươc, toi đa trai qua 6 thang tai can nha tren nui cua toi ơ Mosier, Oregon. Vung
đat ơ đo cao gan 1
m, ngươi lang gieng gan nhat cua toi ơ cach xa trong vong 4 hec-ta.
Toi đa trai qua kha nhieu thơi gian trong nhưng lan thien đinh. Toi cang ơ mot m nh lau,
trang thai noi tam va trang thai ben ngoai cua toi cang hoa tron lai. Đen mot điem toi co the
thưc sư nh n thay tam tr toi hoat đong, thay no co gian theo nhip va toa ra nang lương
Đoi khi vao ban đem đi tơi trung tam cua Ngan Ha. Nhưng ngoi sao sang choi loa, mot
vai ngoi sao toa sang đơn le trong khoang đen, nhưng ngoi sao khac ket thanh chom lam
anh sang cua chung hoa tron vao nhau va tao nen mot canh tương tuyet dieu
Vao nhưng đem khac, nhưng ngoi sao chuyen sang mau đo. Toi khong biet ch nh xac sư
thay đoi bao hieu đieu g . V sư that la nhưng trang thai tinh than gan bo mat thiet vơi hien
thưc vat ly, toi đa t m kiem mot lơi giai th ch ve sư thay đoi mau sac ơ trong thien nhien. Toi
đa hoi tham va biet đươc rang trong vat ly hoc thien the co mot hien tương đươc biet đen
như la sư hoa đo, đo la sư keo dai bươc song cua mot ngoi sao khi no tach ra tư mot thien
the khac, lam cho anh sang nh n thay cua no chuyen tư trang sang đo. Trong nhưng đem đo
khi nhưng ngoi sao co mau đo, toi đa di chuyen tiep tuc ve noi tam đen nhưng trang thai
mơi chưa đươc kham pha
V. Suy tư ng về hoảng h ng m nh m ng
Khi ban nh n đam đam vao bau trơi, sa mac rong mơ, hay đai dương, hay h nh dung
nhưng khoang khong menh mong nay la nhưng bieu hien cua Đang thieng lieng va sau đo
hay đe h nh anh nay tan trong đau ban. Khi tam tr ban hoa tron vơi khoang khong menh
mong, hien thưc ben ngoai va noi tam hoa lam mot. Vao giơ khac đo, ban se cam nhan toan
the vu tru tam m nh trong nh sang cua Đang thieng lieng
Moi ngươi đeu quen thuoc vơi nhưng t nh cam phat sinh khi ngam nh n bau trơi hoac
đai dương; mot cam giac thanh than tran ngap trong chung ta. Mac du ban khong cam nhan
trang thai cao nhat ngay lap tưc, lơi ch cua đieu nay đoi vơi tam tr that ro rang
phương phap dươi đay khong theo thong le, nhưng toi liet ke chung đac biet v lơi ch
cua nhưng ngươi khong theo thong le
VI. Đ n l y s lãng qu n hạnh ph c
Khoai cam t nh duc phan anh niem hanh phuc cua Đang thieng lieng. Đieu toi sap tiet lo
khong phai la mot lơi tuyen bo khuyen kh ch viec đam m nh vao thu vui nhuc duc. No đơn
thuan ch ra rang niem vui sương cua Thương đe hien dien ơ moi nơi, va chung ta co the bat
gap no trong nhưng cuoc ai an
1. Khi đam ch m trong vong tay cua ngươi t nh, ngươi ta hoan toan tan bien đi trong cam
giac hoa hơp va mat het y thưc ve bat ky đieu g ben trong hay ben ngoai. Tương tư, khi tam

tr hoan toan tan bien trong Nang lương than thanh, ngươi ta mat het y thưc ve t nh hai mat
va cam nhan niem vui cua y thưc hoa hơp. Vao thơi điem giao hơp, sư thu hut vao ngươi
phoi ngau nay sinh tư sư hưng phan, va trang thai đe me cuoi cung ch ro niem vui sương
cua Đang thieng lieng. Niem vui sương nay, trong thưc te, la niem hanh phuc thieng lieng
cua ch nh ban. Sư say đam t nh duc nay ch la bieu tương cua sư đam ch m trong nang
lương than thanh cua ban
. Trong thơi điem cưc khoai, thay v tap trung vao khoai cam nay, hay tap trung vao
nguon goc cua khoai cam đo. Bang viec lan trơ lai đen nguon goc, ngươi ta kham pha ra
rang nguon goc cua tat ca niem vui sương ch nh la niem vui sương cua Đang thieng lieng.
Niem vui sương nay khong đen tư mot nguon ben ngoai. Ngươi ban t nh ch la chat xuc tac
lam the hien niem vui sương nay
3. Ngay ca khi thieu vang ngươi ban t nh, co mot dong hưng phan tran tre bơi noi nhơ da
diet ve nhưng niem vui an ai. V niem vui an ai co the đat đươc qua hoi tương, ngay ca khi
thieu vang ngươi ban t nh, đo la bang chưng rang nguon vui la co hưu ben trong
4. Nhưng luc vui sương v gap mot ngươi ban hay ngươi than xa cach lau ngay, hay suy
ngam ve ban than niem vui đo va đam ch m trong đo. Khi đo tam tr se hoa vao vơi nguon
goc cua niem vui
VII. Tìm niềm vui t th vui n u ng
Khi cam giac vui sương trao len trươc vien canh đươc nham nhap mot bư a an ngon, hay
suy ngam ve trang thai cua ban than niem vui nay. Khi đo niem hanh phuc toi cao se đen
theo
Mot lan co mot đo đe hoi thay m nh: "Trạng th|i của hật l{ gì
Ngươi thay đap: " hi con ăn, con ăn khi con ngủ, con ngủ khi con l{m việc, l{m việc . Đ}y
l{ quan niệm giống với điều m{ MAHATMA GAN HI đã b{y tỏ Bất kể bạn đang ở đ}u, h~y
chắc chắn đ ng l{ bạn đang ở đó". Bat cư khi nao tam tr ban hoan toan đam ch m trong bat
ky hoat đong nao ban đang thưc hien, tam tr ban se b nh yen va khoan khoai, va niem hanh
phuc của Thương đe se tư tiet lo ch nh no
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Hai banh xe chơ Mặt Dày, Tâm Đen la hieu biet va trai nghiem ve cac van đe tinh than
ket hơp vơi nhan thưc ve cac nganh khoa hoc thưc dung cua sư ton tai
Sư suy ngam tinh than co lơi cho đơi song ngươi ta cung như kha nang ngươi ta xoay trơ
trong the giơi tran the. Sư suy ngam như the mai sac va đanh bong tư tương, khien no th ch
hơp đe hoan thanh cac muc tieu; no tang kha nang tap trung; no giup ngươi ta than nhien
trươc nhưng xet đoan va tac đong ben ngoai; no ban sưc manh cua long yeu thương cung
như sư bao thu thieng lieng. Tat ca nhưng đac t nh nay, ket hơp vơi nhưng ky nang đơi
thương thưc dung, la nhưng g tao kha nang cho ngươi ta van hanh hieu qua trong the giơi
xao tra va canh tranh cua chung ta. Nhưng yeu to nay cung nhau tao nen tam voc hoan
ch nh cua Mặt Dày, Tâm Đen
T M TẮT NH NG ĐI M CH NH

☻Thương đe khong bo mac con cai cua ngươi khong đươc ch dan; đung hơn la, chung
ta ch khong biet cho đe t m cuon hương dan nay hay khong biet cach đoc no. Cuon hương
dan van hanh huyen b nay khong đươc viet bang giay mưc. No luon nam ben trong ban va
ben ngoai ban. Khong co khong gian va thơi gian nao trong đo cuon hương dan nay khong
hien dien
☻Moi thư trong đơi đươc thuc đay bơi noi khat khao cơ ban đươc "cam thay de chiu",
đươc trai nghiem moi lien ket vơi coi nguon thieng lieng đo ben trong moi chung ta. Cho du
nhưng hanh đong cua chung ta co the đươc dan dat bơi sư ngu dot hoac tr tue, tao ra
nhưng ket qua tieu cưc hay t ch cưc, đong cơ cua chung ta luon cao quy: niem khao khat
thương trưc đươc đam m nh trong trang thai an sung than thanh đo
☻Con ngươi chiu bao phien phưc đe co đươc hieu biet ve the giơi vat chat, nhưng ho
khong bao giơ co t m ra đieu g ton tai ben trong ho. Bơi lẽ ho khong co y thưc đươc sưc
manh lơn lao nam an trong ho, ho đi t m sư trơ giup tư the giơi ben ngoai
☻Bay cach tap trung
1. Thưc hanh sư hien dien cua Thương đe. Cau vien quyen nang tư ten goi cua Đang
thieng lieng tao cam hưng cho ban đong hoa vơi Đang thieng lieng. Trong tat ca cac phương
phap ren luyen tinh than, đay la cach de thưc hien nhat cho ngươi ban ron
. Prana Yama, Nghe thuat h t thơ. Khi ta lam chu tam tr m nh, ta lam chu the giơi cua
chung ta
a. Ngoi yen lang tren mot tam tham len tren nen, hoac mot chiec ghe phu đem len, lưng
thang đưng, cơ the thư gian, da day trong
b. Nham mat lai. Don sư chu y vao hơi thơ cua ban
c. Quan sat hơi thơ cua ban tư nhien đi ra va đi vao cơ the ban
d. Lang nghe tieng thơ. Khi ban h t vao, no tao ra mot tieng "ham"; va khi hơi thơ đi ra,
no co tieng "sa". Hay quan sat khoang trong giưa luc h t vao va thơ ra
e. Dung tam tr theo doi hơi thơ trong ban va quan sat khoang khong nơi hơi h t vao gap
hơi thơ ra. Hay đe y khoang khong giưa nhưng hơi thơ, v no la canh cong đen sư huyen b
cua vu tru nay va xa hơn nưa
3. Troi len đieu nhac noi tam. Khi tam tr b nh lang va thư thai, hay ngoi yen lang va lang
nghe thay mot tieng nhac noi tam. Ngươi ta co the nghe thay tieng ong vo ve, tieng nươc roc
rach, tieng th tham cua đieu sao than tien, tieng chuong go xa xa, mot hoi tu va, hay la mot
ban hoa ca tat ca nhưng am thanh nay trong mot nhip đieu hai hoa va thanh b nh. Cư đam
m nh trong niem hanh phuc noi tam đo
4. Giai phong cai nh n noi tam. Khi tam tr ban trơ nen lang diu, ban co the thay nhưng
linh anh co dang anh sang trang mơ ao, hay nhưng tia sang xanh, tham ch la nhưng ngoi
sao hay nhưng thien ha
5. Suy tương ve khoang khong menh mong. Khi ban nh n đam đam vao bau trơi, sa mac
rong mơ, hay đai dương, hay h nh dung nhưng khoang khong menh mong nay la nhưng
bieu hien cua Đang thieng lieng va sau đo hay đe h nh anh nay tan trong đau ban. Khi tam
tr ban hoa tron vơi khoang khong menh mong, hien thưc ben ngoai va noi tam hoa lam
mot. Vao giơ khac đo, ban se cam nhan toan the vu tru tam m nh trong nh sang cua Đang
thiêng liêng
6. Đon lay sư lang quen hanh phuc. Khoai cam t nh duc phan anh niem hanh phuc cua
Đang thieng lieng. Niem vui sương cua Thương đe hien dien ơ moi nơi, va chung ta co the
bat gap no trong nhưng cuoc an ai

a. Vao thơi điem giao hơp, sư thu hut vao ngươi phoi ngau nay sinh tư sư hưng phan, va
trang thai đe me cuoi cung ch ro niem vui sương cua Đang thieng lieng
b. Trong thơi điem cưc khoai, thay v tap trung vao khoai cam nay, hay tap trung vao
nguon goc cua khoai cam đo. Bang viec lan trơ lai đen nguon goc, ngươi ta kham pha ra
rang nguon goc cua tat ca niem vui sương ch nh la niem vui sương cua Đang thieng lieng
c. Ngay ca khi thieu vang ngươi ban t nh, co mot dong hưng phan tran tre ch bơi noi
nhơ da diet ve nhưng niem vui an ai
d. Nhưng luc vui sương v gap mot ngươi ban hay ngươi than xa cach lau ngay, hay suy
ngam ve ban than niem vui đo va đam ch m trong đo. Khi đo tam tr se hoa vao vơi nguon
goc cua niem vui
7. T m niem vui tư thu an uong. Khi ngươi ta cam nhan niem vui sương trao len, hay
nham nhap sư th ch thu tư viec an uong hay suy ngam ve trang thai cua ban than niem vui
nay. Khi đo niem hanh phuc toi cao se đen theo
☻Hai banh xe chơ Mặt Dày, Tâm Đen la hieu biet va trai nghiem ve cac van đe tinh than
ket hơp vơi nhan thưc ve cac nganh khoa hoc thưc dung cua sư ton tai

Người dùng binh giỏi nhất là không cần giao chiến
Mà khiến đối phương hàng phục, không cần vây hãm
Mà hạ được thành
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Chương 16
Con cá hổ n th t
M t con cá mập như thế nào

Theo mot so nha kinh te th tieu chuan ơ My đa khong đươc cai thien trong 3 thap ky
vưa qua. Thưc sư la, no đa xuong cap. Nhưng nguyen nhan dương như kho nam bat mot
cach b an đoi vơi hau het cac chuyen gia. Y kien cua toi la đe giai quyet bai toan kho nay,
moi chung ta can "quay ngươi lai 18 đo". Nh n chung, bat ky sư chuyen bien loai nao cung
bat đau tư mot thưc the đơn le. Chung toi, la nhưng ngươi My, can quay lai vơi nhưng yeu to
cơ ban ma ban đau khien cho nươc My trơ nen v đai
Trong cuon sach nay, toi đa nhieu lan ch ra gia tri cua Mặt Dày, Tâm Đen, đieu ma
chung ta mang trong m nh va the he cha ong lap quoc cua chung toi, nhưng ngươi tien

phong, cung co. Chung ta khong mat đi nguon sưc manh ben trong nay, chung ta ch can
kham pha lai no như mot phan trong qua tr nh chuyen bien cua chung ta
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rnold Schoenberg, nha soan nhac v đai cua the ky , co lan đa phat bieu rang van đe
cua con ngươi hien đai la ho khong co sưc chiu đưng sư thieu tien nghi. Schoenberg han se
sưng sot neu đươc chưng kien sư hoang ph cua nhưng nam 8
Nh n vao nhưng yeu kem cua xa hoi My hien tai, ta phai cam ơn Chua ve nhưng nha
doanh nghiep My. Khi nhưng ngươi khac đang đam m nh trong sư hoang ph , nhưng nha
doanh nghiep nay luon mải miet vơi viec bien nhưng vien canh cua ho thanh thưc te
Mot ngươi ban cua toi co lan đa noi rang nha doanh nghiep la ngươi ma đe tranh lam
viec 8 tieng 1 ngay, th lam viec 16 tieng 1 ngay. Theo toi thay, giai phap cho sư phat trien
cua nươc My la mot đieu đơn gian. He thong cua chung ta nen ho trơ va khuyen kh ch
nguon tai nguyen tư nhien lơn nhat cua chung ta: tinh than cua nha doanh nghiep My.
Nhưng nha doanh nghiep nay chien đau vơi sưc manh va y ch lơn lao, mao hiem sư bao
đam tai ch nh va sư yen on cua gia đ nh ho, trong khi bơi trong mot đai dương menh mong
đay ca map, nhưng khong bao giơ mat nhiet tam va lơi la nhưng muc tieu cua ho
Gan đay, toi nhan đươc mot cuoc đien thoai tư mot đoc gia, mot doanh nhan tre đang
phat trien mot thiet bi thoi nhưng mui hương tư nhien vao cac toa nha đe cai thien chat
lương cua khong kh . nh noi vơi toi, anh đa rat th ch thu nhưng cuon sach trươc cua toi the
nao va hoi toi co ngh đen viec viet mot cuon sach mơi ve nhưng cach đe nhưng doanh
nghiep nho co the canh tranh hieu qua vơi nhưng cong ty lơn hơn va hung manh hơn. Toi
đa noi vơi anh rang Mặt Dày, Tâm Đen se cung cap nhưng cong cu can thiet đe hoan thanh
nhưng muc tieu cua anh va toi cung se them mot chương co tưa đe " on c| hổ ăn thịt một
con c| mập như thế n{o đe cung cap them nhưng chien thuat thiet thưc dung bo sung co
the ap dung vao the giơi c| lớn nuốt c| b "
I. C O MƯ N O I H M
Cao la mot con vat rat tinh khon ma do thieu sưc manh va khong to lơn, bi ơ t nh the bat
lơi. Con cao khong đươc k nh ne trong rưng, va khong ai thưc sư coi trong no. Đe vươt qua
đieu nay, cao ta xin đươc lam ban vơi mot con ho. Nhơ luon can ke vơi con ho hung manh va
oai phong, cao ta co the đi ben canh con meo lơn nay va hương sư k nh ne sơ set danh cho
con ho. Ca khi khong co ho ben canh cao ta, tin tưc rang cao rat than thiet vơi ho cung đu đe
bao đam sư ton tai cua cao trong rưng hoang
Neu mot con cao khong the lam ban vơi mot con ho, th cao ta phai tao ra ao tương ve
mot sư lien he mat thiet bang cach can than theo sau vet chan ho va khoac lac ve t nh ban
than thiet giưa chung. Bang cach nay, no tao ra an tương rang ho rat quan tam đen sư an
nguy cua no
Cao va Ho ch la nhưng an du va trong thưc te co the đai dien nhieu thư. Sau đay la mot
so kha nang:
1. Hổ l{ một nh}n vật quyền lực có ảnh hưởng, người chia sẻ quan điểm của bạn v{ s n
s{ng gi p đ bạn

. Hổ có thể l{ một nh}n vật quyền lực s n s{ng gi p đ những mục đích vì lợi ích đôi bên.
Trong một ví dụ tương tự, đ~ bao giờ bạn để ý thấy rất nhiều những con chim đậu trên lưng
bầy tr}u nước h ng gi p lũ tr}u thấy d chịu khi bắt bọ ch t v{ mu i trên lưng ch ng,
trong khi bầy tr}u cung cấp ch đậu v{ sự bảo vệ cho những con chim
. Hổ có thể l{ một tổ chức hay hiệp hội chia sẻ quan điểm v{ tầm nhìn của bạn. B ng c|ch
liên kết sức mạnh với những kh|c, bạn có thể tạo ra sự hiện diện cần thiết của một con hổ
. Hổ có thể l{ mối liên hệ chính trị của bạn. B ng c|ch ủng hộ ứng cử viên thích hợp ,
bạn có thể tạo ra một đối t|c quyền thế. ì lý do n{y, người gi{u thường rộng r~i quyên góp
những món tiền to lớn để có được con hổ cưng cho mình
. Hổ có thể l{ vị trí hoặc chức danh công việc của bạn. ột c| nh}n đơn lẻ thường không
g}y ấn tượng. Tuy nhiên, nếu bạn đang l{m cho một ông chủ quyền thế v{ có ảnh hưởng, bạn
sẽ không còn l{ một thực thể vô danh tiểu tốt
hững người trong bộ m|y chính quyền hiểu rất rõ điều n{y. ếu bạn đang đại diện một
chính quyền tiểu bang hay liên bang trong một chuyến viếng thăm ngoại quốc, bạn sẽ được
đối xử kh|c h n với khi bạn đến đó với tư c|ch c| nh}n. Bạn sẽ tự động tạo được quyền lực
cho mình nhờ sự gắn kết với chính phủ ỹ. ột
của một tập đo{n khổng lồ nhận được sự
đối xử đặc biệt ở bất cứ ch n{o ông ta đến, nhờ v{o thực tế l{ quyền lực của ông trả rộng
trên những nguồn lực của to{n bộ công ty ông
|c thượng nghị s , hạ nghị s v{ c|c tổng thống ỹ ngời ngời vẻ quan trọng đặc biệt
trong suốt những nhiệm k của họ. au khi họ rời chức vụ, |nh h{o quang n{y tắt mất
. Hổ có thể l{ t{i năng của bạn hoặc công việc của bạn. ếu saac tern không chơi v
cầm, ông sẽ ch ng bao giờ trở th{nh saac tern m{ ch ng ta biết đến ng{y hôm nay. hờ
khả năng sử dụng điêu luyện nhạc cụ của mình, saac tern đ~ trở th{nh nổi tiếng trên to{n
thế giới. Theo c|ch tương tự, bất kể l nh vực chuyên môn của bạn l{ gì, công việc của bạn có
thể l{ con Hổ của bạn
. B ng c|ch kết hôn với người thích hợp , bạn sẽ có con hổ của bạn. Đ}y l{ s|ch lược cổ
điển nhất để đạt được quyền lực v{ sự công nhận ngay lập tức
II. Đ NH CH NG CH
Trung Quoc thơi xưa, mot con cho đi lang thang khong đươc ưa v co nhieu ngươi bi
can. Neu ban thay mot con cho kha nghi nh n co ve han hoc, ban se thao dep ra hoac t m
mot cay gay đe đanh cho no bo chay. Tuy nhien, trươc khi ban lam the, ban se hoi xung
quanh xem no thuoc chu nao. Neu con cho la cua mot nha giau co va quyen the, đanh no
khong phai la mot viec khon ngoan. Neu con cho cua mot ngươi ngheo hoac vo chu, th ban
co the thoai mai đanh no. Cau cach ngon Trung Quoc nay dung đe mieu ta cach xư sư cua
con ngươi. Neu ban khong muon bi đanh, th hay gan bo vơi nhưng ngươi giau co va quyen
the
Ngu y cua cau chuyen nay tương tư vơi cau chuyen ve Ho va Cao. Viec thau hieu khai
niem nay rat quan trong. Đay la ly do ngươi ta hoc cach "noi ra vai cai ten". Mot lan mot
ngươi xuat ban hoi ngươi đai dien cua toi ve nhưng khach hang cua toi va nhưng ngươi toi
quen biet. Ngươi xuat ban nay khong co y muon biet toi co bao nhieu khach hang ten John
Does hay Joe Blows; ong ta đang hoi ve nhưng cai ten co tieng tam
III. G P GI THÀNH

O

Hay nhan sưc manh cua ban tư mot len nhieu lan. Mot con ca ho le loi co the khong co
tac đong g , tuy nhien hang tram con ca ho chac chan se nuot tron con ca map. Hoi Cac Ba
Me Chong Tai Xe Say Rươu (M DD) đươc thanh lap tư no lưc nho nhoi cua mot ngươi me.
Mot ngươi me co kha nang to chưc tat ca nhưng ngươi me khac chia se quan điem cua ba.
Sư dung sưc manh tap the, M DD đu manh đe đoi thay đoi nhưng đieu luat ve lai xe trong
t nh trang say rươu đa loi thơi
IV. S
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Đanh lưa ke san moi bang cach nguy trang la vo cung quan trong đoi vơi sư sinh ton
trong the giơi loai vat. Như toi đa đe cap ơ phan trươc, khi đoi mat vơi ke đich manh, tai sao
lai co tan cong trưc dien khi ban co the sư dung cach chien đau kheo leo?
Sau đay la cac quan niem pho bien cua phương Đong ve kinh doanh: Thương trương la
chien trương. Điem cot yeu cua chien tranh la lưa doi. Khi ban san sang tan cong, ban phai
gia vơ như ban se khong tan cong. Giư mưu ke k n như bưng. H nh thưc thang lơi cao nhat
la dung ke đe khuat phuc
Nhat Ban đa ap dung nhưng quan niem nay trong cuoc chien kinh te vơi My. Nhat Ban to
ra "khong phai la mot moi đe doa" va đong gia mot con lơn de sai khien trong nhưng thap
nien 6 , 7 , 8 . Đen thap nien 9 , no đang đanh chen "con Ho": ch nh phu va nhưng ngươi
dan đong thue My
Nhat Ban, cung vơi cac con rong Chau mơi noi - Đai Loan, Hong Kong, Han Quoc va
Singapore - tat ca đeu sư dung cac chien lươc cơ ban nay. Viec "Gia tra" la yeu to thiet yeu
khi ke nho be phai canh tranh vơi ke lơn va manh. Như Ton Tư đa noi: " ếu ta mạnh v{ giỏi,
thì ta nên ngụy trang để tỏ ra yếu v{ k m". Sau khi co gianh quyen thong tri bang vu lưc
trong The chien thư II va that bai, giơ đay Nhat Ban chon chinh phuc the giơi bang kinh te.
Neu ho đa đe lo ro y đinh nay, thang lơi cua ho se khong bao giơ đat đươc. B mat cua sư
thanh cong ve kinh te cua Chau xưng đang đe ngươi My kham phuc va e sơ. Tren het,
chung ta nen hoc cach dung nhưng chien thuat gianh chien thang cua ho đe cai thien chien
thang cua chung ta
V. THÀNH C NG NH

MƯ N SỨC NGƯ I KH C

Ngay xưa trong khu rưng no co mot con tho va mot con cua. Tho ta thach cua chay đua
va cua đa nhan lơi. Khi cuoc đua bat đau, tho le lang lao vot đi. Khi tho xuat phat, cua ta ben
bam lay cai đuoi ram rap cua Tho. Thỏ ta chay het sưc đen b a rưng ben kia, khong biet rang
cua đang đi nhơ no. Con vai bươc nưa la đen đ ch, tho dưng lai va ngh "chơ chut đa, m nh
đang chay đua vơi mot con cua. Sao m nh phai chay nhanh the nh ?" chu ta nh n lai đang sau
va chang thay bong dang cua đau ca. Đot nhien tho nghe thay cua het vang: "toi thang roi,
toi thang roi". Chu ta quay lai va thay cach vai bươc cua ta đang đưng tren vach đ ch
Mot lan nưa, đe lay mot trong nhưng v du kinh đien trong thơi đai chung ta ve chuyen
con ca ho an thit con ca map như the nao, chung ta co the xem xet thanh cong kinh te cua
Nhat Ban
Nhat Ban, giong như con cua, đang cươi tren cai đuoi cua nhưng no lưc nghien cưu va
phat trien cong nghiep My va đanh bai nươc My ngay tai vach đen cua cuoc canh tranh kinh

te. Khong can t m toi, ngươi Nhat đang hương lơi tư tai nang cua ngươi My. Trong thap ky
qua, Nhat Ban đa t ch luy đươc mưc thang dư thương mai len đen nưa ngan ty đo la tư
nhưng ngươi tieu dung My. Doc đương đi, Nhat Ban đa hoan toan loai bo cac nganh cong
nghiep san xuat ch p bo nhơ va thiet bi đien tư dan dung cua My va đang đe doa loai bo mot
nganh khac: nganh cong nghiep o to
VI. T N C NG VÀO ĐI M YẾU C

Đ I TH

Theo binh phap Ton Tư, yeu to then chot đe quyet đinh chien thang la biet m nh va biet
ngươi. Ton tư khong cho rang qui mo cua quan đội la yeu to quyet đinh chien thang, ong
cung khong coi đoi quan đươc trang bi tot nhat se chac chan chien thang. Neu qui mo va
trang bi la quyet đinh th nươc My đa la ke chien thang khong co g can ban cai trong cuoc
chien tranh Viet Nam
Đieu đac biet quan trong la biet cach nhan ra va tan cong vao điem yeu cua đoi thu
manh hơn trong khi bao ve m nh khong lo ra điem yeu cua ban tha n. Mot so chien thuat
phương Đong co noi tieng la:
R t củi dư i đáy nồi
Khi ban đoi dien vơi mot noi nươc soi sung suc, sưc nươc soi qua dư doi va khong the
kiem soat đươc. Thay v xư ly nươc soi, ban hay bươc lui lai va kham pha ra nguon goc thưc
sư cua sưc manh cua nươc: cui. Mot khi nguon goc đa đươc kham pha th ban co the de
dang rut cui dươi đay noi va nươc se nguoi het sưc manh cua no. Hay nhơ, đieu co ve la
nguon goc sưc manh cua mot đoi tương thương co the la nguon goc điem yeu cua đoi tương
đo
Toi ap dung chien thuat nay khi t nh huong trơ nen "khong the kiem soat noi" va can
thiet phai rut bơt "cui"
Mot lan toi đai dien cho mot Khach hang My đang tiep thi san pham cua ho ơ Trung
Quoc. Toi phai đương đau vơi mot đoi thu canh tranh manh, ngươi đang co nhưng khuc go
chay rưng rưc dươi đay noi nươc soi cua ong ta. Chu tich cua ben ca nh tranh vơi toi, ong
Jones (mot cai ten gia đinh) đang lam giam đoc quan he quoc te cua hiep hoi nganh cong
nghiep cua ong. Ong ta đang vung hang đong tien, cung cap nhieu lơi ch vat chat cho nhưng
ngươi Trung Quoc nhơ ngan sach tiep thi quoc te cua hiep hoi. Tuy nhien, ong chưa bao giơ
noi ro vơi nhưng ngươi Trung Quoc rang tien ma ong ta chi đươc rut ra tư mot nguon ngan
sach cong. Tat ca cac quan chưc Trung Quoc ngh rang ong Jones la mot ngươi co tam nh n
lơn san sang đau tư nhieu tien đen the, hy vong xay dưng mot moi quan he vưng chac cho
tương lai. Ho tin rang khong co doanh nhan biet suy ngh nao lai "nem tien qua cưa so" như
cai cach cua ong Jones
Như toi đa noi, sưc manh thương la điem yeu tra h nh. Đieu nay khong phai luon luon
như the nhưng trong trương hơp nay th đung
Trong mot chuyen tham Trung Quoc cua toi, đa đen luc can tiet lo sư that la tien ma ong
Jones đang phan phat khong phai đươc rut ra tư quy tiep thi cua cong ty ong ta. Tien ong sư
dung đươc dư đinh đe thuc đay thi trương cho toan bo nganh cong nghiep, khong phuc vu
lơi ch cua mot cong ty rieng biet nao. Ong Jones đa đanh lac hương ngươi Trung Quoc. Hơn
nưa, nhiem ky giam đoc quan he quoc te cua ong Jones sap het. V vi tr nay đươc luan phien

hang tram nen se khong phai la mot đong thai khon ngoan neu ngươi Trung Quoc ưu ai
cong ty cua ong Jones, đac biet la khi nhieu cong ty My khong hai long vơi cach sư dung
cong quy nhap nhang cua ong ta. Nhưng điem quan ngai nay khien ngươi Trung Quoc tin
rang v lơi ch tot nhat cua ho nen k nh nhi vien nhi đoi vơi ong Jones, đac biet la khi nhưng
ngươi Trung Quoc đa hưởng đươc het cac lơi ch
Giương Đ ng

ch Tây

Khi ban kham pha ra phong tuyen yeu cua đoi thu nam ơ tương ph a Tay cua thanh tr ,
ban nen cong khai dan quan ơ ph a Đong như the san sang tan cong trưc dien trong khi b
mat tan cong ph a Tay
VII. TINH TH NG NGHỆ THU T RÚT UI
Neu ban nho be ma lai muon tieu diet ke lơn, bươc đau tien ban can lap ke hoach trươc
khi ra thach thưc la con đương rut lui. Khong như ngươi Nhat tin rang chet trong chien đau
la mot vinh dư lơn, ngươi Trung Quoc muon giư mang song bang cach rut lui, đe con song
ma chien đau vao mot ngay khac. Thưc te la, ngươi Trung Quoc coi rut lui ch la mot dang
tien len khac ma thoi
VIII. C CH ÀM VIỆC HIỆU QUẢ
Khi ban nho be nhưng phai đương đau vơi sư đoi đich qua manh, ban phai t m ra mot
cach đe ch mat mot nưa cong sưc ma thu đươc ket qua ga p đoi. Sau đay la vai chien thuat
hieu qua co xưa cua Trung Quoc
Theo gi giong uồm
Trong moi cau chuyen thanh cong, co rat nhieu luong gio phai vat lon. Trươc cuoc hanh
tr nh cua ban, hay quan sat can than luong gio, t m ra hương gio thoi va roi đi theo no. Ban
se đen đ ch nhanh gap đoi vơi mot nưa cong sưc
Nghe thuat quan sư phương Đong đeu dưa tren chien thuat nay. Nghe thuat phong thu
khong phai la sưc manh chong lai sưc manh ma la tư tương nương theo sưc cua đoi
phương. Khi anh ta ra mot cu đam, ban nen tranh đon khien cho anh ta te nhao v ch nh sưc
cua anh ta. Trong luc anh ta đang loang choang, ban co the nhanh chong de dang tung
nhưng cu đam cua m nh. Ve ban chat, ban hoc cach th ch nghi vơi t nh huong va hoc cach
phan ưng thay v hanh đong
Trong cuon sach nay toi đa tiet lo nhieu chien thuat nho ma toi "thiet ke" đe danh lơi the
trong nhưng cuoc đoi đau trong cong viec cua toi. Tuy nhien, sư that la toi chưa bao giơ ngoi
vach ra mưu chươc. Toi ch xuoi theo t nh huong va phan ưng mot cach th ch hơp
M t m i t n tr ng hai con chim

Ban ch co mot cơ hoi ban vao mot đam chim đang đau tren vom cay. Neu ban ban trươt
th lu chim se hoang hot bay đi het. Trươc khi ban, ban can can than t nh toan goc ban va
muc tieu, đe mot phat đan cua ban se trung hai con chim
Logan la mot nha tam ly hoc doanh nghiep, ngươi tư van cho cac doanh nghiep ve cach
giai quyet nhưng mau thuẫn nhan sư noi bo cua ho va tang nang suat lam viec. Logan co ke
hoach mơ rong lương Khach hang cua m nh dưa tren nhưng con đương truyen thong như
gưi thư trưc tiep va quang cao tren nhưng an pham kinh te đia phương. Trong khi ong đang
nghien ngam ve cong suat va chi ph cho mot viec như the, mot cam hưng bat ngơ nham
đen, ong lien he vơi cac đai truyen h nh đia phương va tr nh bay vơi ho y tương cua ong ve
mot đoan chương tr nh dai 3 phut ve tam ly hoc doanh nghiep chen trong cac ban tin thơi
sư cua ho
Cuoi cung, y tương cua Logan đa đươc chap thuan bơi mot chương tr nh tin tưc buoi
sang. Giơ đay, thay v Logan phai rươt theo cac Khach hang cua m nh, ho đa bat đau lien he
vơi ong. Hơn the nưa, viec xuat hien tren truyen h nh cho phep ong đat m nh tach biet vơi
nhưng ngươi canh tranh con lai trong tư the mot nhan vat noi tieng (du sao th , ong đa len
truyen h nh ) va con giup ong tiet kiem mot khoan chi ph tiep thi va quang cao đang ke
IX. C N TRỌNG VỚI NH NG ĐI U NH NHẶT NH T
Thanh cong trong cuoc song đơi thương đen tư viec t ch luy vo so nhưng thang lơi nho.
That bai th thương bi gay ra bơi viec xem thương nhưng sư kien khong quan trong
Mot lan trong mot vu tranh chap keo dai vơi mot cong ty Han Quoc, nhưng cuoc thương
thuyet khong co tien trien may. Moi khi chung toi cam thay đa đat đươc "mot sư hieu biet",
moi thư lai đo be. Sau khi đieu tra, toi phat hien ra van đe la ơ ngươi phien dich cua cong ty
Han Quoc. nh ta khong muon thưa nhan anh ta khong the hieu đươc nhưng điem tinh te
trong tieng nh v sơ rang anh ta se bi ha chưc xuong mot đia vi kem hơn. Bat cư khi nao
anh ta khong hieu ro y cua cong ty My, anh ta se bia đai. Viec nay đa tao ra hieu lam khung
khiep, co ve như hai cong ty co nhưng khac biet khong the thu xep đươc. Sau đo, toi đa noi
chuyen rieng re vơi ca ong chu va ngươi phien dich. Toi giai th ch tieng nh đay nhưng sac
thai tinh te, va neu như mot ngươi phien dich can yeu cau giai th ch ro, no khong co ngh a la
anh ta kem coi. Ca hai đeu thay thoa man, va hai cong ty đa đươc mot thoa thuan
X.

THIẾT NHẢY C C MỚI

Neu ban co mot vien kim cương lơn hoan hao va mang no đen mot chơ que, ban vo cung
kho khan đe thuyet phuc nhưng ngươi ban tap hoa tra cho ban 5 đo la đe mua no. Tuy
nhien, neu ban bo qua nhưng ngươi ban tap hoa chơ que va nhưng chu tiem t nh le ma đen
thang nha buon kim cương danh tieng nhat ca nươc, ban se khong phai ph sưc thuyet phuc
ong ta. Mon hang cua ban se tư no len tieng. Thậm ch ban se khong can phai mơ mieng va
ong ta co the tra ban tơi nam tram ngh n đo la cho no
Neu ban thưc sư la mot vien ngoc quy, đưng ph cong sưc ban re m nh cho nhưng ngươi
ban tap hoa chơ que b nh thương. Ban ch quay ray ho va lang ph thơi gian cua ban. Se de
dang hơn nhieu neu ban ban nhưng hang hoa co gia tri cho nhưng ngươi nhan ra đươc gia
tri so vơi ban cho nhưng ngươi khong biet

Nam 1985, khong lau sau khi toi đinh cư tai Portland, Oregon, toi đươc ch đinh trơ giup
ch nh quyen bang Oregon tiep đon mot phai đoan tư Trung Quoc. Toi đa khong biet rang đa
co rat nhieu ngươi tranh gianh cong viec nay. Ngươi nao đươc chon se nhanh chong đươc
quen biet vơi cac quan chưc nay sau 3 tuan thap tung đi khap tieu bang, nhơ đo dan đen
nhieu vu lam an co lơi. Nhieu to chưc va ca nhan co anh hương ơ Oregon đa ung ho manh
me cac nha tư van cua ho va tưc toi khi toi đươc chon. Sư gia nhap ngoan muc cua toi vao
giơi kinh doanh va ch nh tri Oregon đa vo t nh tao ra mot so ke thu manh
Toi nhanh chong chan ghet viec chơi nhưng tro chơi tep nhep vơi nhưng ke thu tư xưng
nay. Thay v tiep tuc chien đau vơi sư chong đoi, toi quyet đinh ap dung "thuyet nhay coc"
Toi bat đau viet sach. Nhơ nhưng nhan xet t ch cưc rat nhiet t nh tren cac tơ London
Financial Times, US Today va nhieu bao va tap ch khac, toi đươc đat vao mot vi tr cua
mot ngươi co uy the khong the tranh cai trong van hoa kinh doanh phương Đong. Toi khong
con phai chưng to m nh vơi nhưng ngươi "nho be" phien toai đo von luon đanh gia thap
nhưng no lưc cua toi
Khi ban lam viec vơi nhưng ngươi khong biet g , đưng co thuyet phuc ho đieu g . Thay
vao đo, ban hay nhay len đưng đau danh sư chưng thưc cua nhưng ngươi co uy the vưng
chac, va lien ket vơi nhưng ngươi quyen the va thong thai. "Thuyet nhay coc" ch phat huy
tac dung neu hương "nhay" cua ban la hương tơi sư lien ket vơi "con ho"
XI. TH C T I TH Y Đ I
Chung ta đo lương thưc tai cua chung ta dưa theo kinh nghiem ban than. Khi kinh
nghiem đươc mơ rong, thưc tai cung thay đoi
Khi toi con ơ Đai Loan, toi nhơ la ngoi trương tieu hoc va trung hoc cua m nh that lơn va
co nhưng san chơi rong. Trong mot chuyen tham gan đay, toi đa trơ lai ca hai ngoi trương.
Nhưng san rong menh mong trong tr nhơ cua toi thưc sư ch la nhưng san trương nho x u.
Nhưng ngoi trương that an tương cua toi đot nhien nho lai. Trong thưc te, nhưng ngoi
trương va cac san chơi khong thay đoi, nhưng ch nh toi đa khac trươc. Cai nh n cua toi đa
thay đoi, toi đa nh n thay the giơi
Tương tư như the, nhưng đoi thu cua ban co ve to lơn khi ben trong ban cam thay m nh
nho be. Khi ban lơn len tư ben trong, đot nhien, nhưng "con ca map" hung manh, khong lo
đo be lai. Sư that la, ho khong he la nhưng con ca map that sư ma ch la nhưng con ca cơ vưa
đang nươc len tung toe
XII. T

N N NHÂN THÀNH NGƯ I CHIẾN THẮNG

i cung hieu tam quan trong cua viec khong đe m nh trơ thanh nan nhan, la mot nan
nhan khien ban bat lưc như the nao. Vơi mot so ngươi, viec nay bat ke chuyen ho đoc bao
nhieu cuon sach va ho hieu ro the nao tam quan trong cua viec kiem soat nhưng cam xuc
cua ho. Nhưng ngươi nay ch la khong the ngưng ngh rang theo cach đo trang thai tinh than
cua ho co quan he trưc tiep đen viec ngươi khac co the lam ho ton thương ve the chat hay
t nh cam. Ho co the đoc va hieu mot ngh n lan, nhưng y tương chưa bao giơ thưc sư trơ
thanh mot phan cua ho
Sau sư vat lon khong ngưng ngh cua ban, the nao đo, khong tư đau ca, mot cach huyen
b , y niem khong lam mot nan nhan tư chuyen hoa tư mot y tương thanh mot niem tin

Gan đay, toi cam thay bi phan boi bơi mot ngươi gan gui va bi ton thương v đieu đo. Toi
cam thay rang trang thai tinh than kem coi cua m nh co quan he trưc tiep vơi tai nan nay va
ngươi gay ra no. Trong luc nam tren giương, lơ đang xem ti vi, tam tr toi khong ngưng co
gang t m kiem mot giai phap hai hoa. Mac du toi khong co quyen lưc nao đe thay đoi sư viec,
toi hy vong lam the nao đo toi co the nh n nhan kinh nghiem đau đơn nay tư mot cach tiep
nhan khac. Tuy nhien, toi khong biet ch nh xac toi đang t m kiem đieu g . Toi luon hieu rang
toi khong nen la nan nhan cua nhưng cam xuc cua m nh va hoan canh ben ngoai, nhưng
dung cai đau đe thuyet phuc trai tim ban rat kho. Đot nhien, trong mot khoang khac, toi
thay co 3 yeu to rieng biet: ban than toi, nhưng cam xuc cua toi va tai nan. Toi đa cho rang 3
yeu to nay gan lien vơi nhau, nhưng trong thưc te toi la ngươi kiem soat cach ma toi muon
cam thay ben trong. Mot cam giac tư do - chưa - bao - giơ - co - đươc tran ngap trong toi
Sư chuyen bien nay khong phai đươc tao ra tư mot y ngh cu the nao. Sư chuyen bien
cua toi khong phai la viec thay đoi thai đo, đung hơn la mot sư giac ngo. Mot tia sang chơt
loe len ben trong. Lap tưc, mot thư g đo sang len trong toi, va toi khong biet no xay ra như
the nao. Co g đo sau trong toi vưa đươc bat len. Toi nhơ đieu toi đa co lan đoc trong mot
van ban co ve b mat cua nhưng sư giac ngo như the: "Vat lon, vat lon, đen mot ngay, nh n
k a, muc đ ch lơn"
Ngay tưc th , toi co nam giư "khoanh khac ay". Yeu to nao đa cham ngoi sư chuyen bien
ay? nhưng y ngh nao trong toi đa phat dan sư bung no đot ngot tia sang ay? toi khong the
xac đinh đươc duyen cơ
Nhưng ngươi thưc hanh Mat Day, Tam Đen phấn đau khong ngưng ngh v chuyen bien
tư nan nhan thanh ngươi chien thang. Khi con ca Ho trai qua sư chuyen m nh như the, no
the hien ra nhưng thuoc t nh von co ma no chưa bao giơ nhan thưc đươc. Vao khoang khac
đo, no nhan ra rang suot thơi gian no ngh m nh nho be va tam thương, thưc sư la no manh
như bat ky ke manh nhat nao. Đo la mot sư chuyen hoa khong the mo ta đươc. Nhưng
nhưng ai trai qua hien tương nay đeu biet no co that
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Ly Ton Ngo la mot nha tư tương va mot ngươi phe phan xa hoi. Ong khong co y đinh day
mot phương phap đe đat cac muc tieu cua mot ngươi. Muc đ ch cua ong khi viet Hậu Hắc
Học la mo ta nhưng trieu chưng cua mot can benh trong xa hoi Trung Quoc. Trong qua tr nh
t m toi cua m nh, ong đa mo ta nhưng phương phap ma nhơ chung, ngươi ta gianh đươc va
duy tr quyen lưc: ho sư dung quyen lưc va cua cai cua m nh như the nao đe kiem them
quyen lưc va cua cai nhieu hơn nưa. Ong phan t ch nhưng phương phap ho đa dung va
nhưng viec ma ho dam lam đe đat muc đ ch cua m nh

Nhưng phương phap ong mo ta chi tiet đươc đưa ra khong mot lơi bien ho, v chung la
sư mieu ta cach thưc ngươi ta ưng xư trong đơi thưc. Ly tư ban đau khong đe bat nhưng
phương phap nay như nhưng nguyen tac can lam theo đe đat muc đ ch cua mot con ngươi.
Ong ch muon ngươi ta nhan thưc đươc sư ton tai cua chung. Ly rat say me y tương dich tac
pham cua ong sang nhưng ngon ngư khac; tuy nhien, nhưng ngươi ban đong lieu cua ong e
ngai rang nhưng the lươc phương Tay thu đich ơ Trung Quoc se ket hơp hai phat minh tien
tien cua Trung Quoc, thuoc no va Hậu Hắc Học cua Ly, đe đe đau cươi co Trung Quoc hơn
nưa. Ho khong muon chung lot vao tay nhưng ai khong phai la ngươi Trung Quoc
Mac du ong hieu nhưng nguyen tac đe gianh đươc cua cai va quyen lưc, Ly la mot ngươi
thưc hanh toi. Ong ngheo va mot ngươi that bai suot đơi theo nhưng tieu chuan đanh gia
thong thương. Mac du ong viet mot luan thuyet ve viec lam the nao đe kiem đươc mot chưc
quan, va mot luan thuyet khac ve viec lam the nao đe giư đươc chư va dung no đe kiem lơi,
ong bi cach chưc khoi chưc vu duy nhat ma ong tưng giư. Ong nhan manh trong nhưng bai
viet cua ong rang ly do ch nh đe phan đau co mot chưc vu quan trong la nham đươc ơ mot
đia vi đe kiem chac qua hoi lo va tham nhung. Vao thơi điem ong bi sa thai, ong tung thieu
đen đo ban be phai tien hanh quyen gop đe tra tien nha cho ong. Trong luc đương chưc,
nhưng hanh đong cao quy nhat cua ong lien quan đen viec cat giam quyet liet lương cua
ch nh m nh va sau đo đong cưa phong lam viec cua ch nh m nh v ong cam thay chang co
nhu cau that sư nao cho no
Mot trong nhưng ngươi ban tam giao cua ong đa ve chan dung ong như mot tu s , ngươi
mang theo ca tu vien ben trong. Mac du than the ong song trong the giơi nay, tam tr ong tư
bo cuoc song tran the. Ch nh Ly, khi bi che nhao ve viec thieu kha nang sư dung Mặt Dày,
Tâm Đen cua ong, đap lai rang ong ngươi tham hiem, ngươi danh cuoc đơi tren vung đat
chưa co ten tren ban đo. Như Moses, so phan cua Ly la ch ra con đương nhưng khong bao
giơ đươc song ơ mien đat hưa. Rat tư nhien la nhưng ngươi theo sau se co kha nang hoan
thien va sư dung tot hơn nhưng kham pha cua ong
Nhưng Ly khong hoan toan la mot ngươi that bai, cung khong phai ong choi bo viec
dung Hậu Hắc Học. Ong ch la theo mot phương tr nh khac. Ly đa khong the viet đươc như
ong đa viet, cung khong the ngoan cương đoi mat vơi sư gian dư bi khuay len bơi nhưng bai
viet cua ong, neu ong khong co Mat Day. Ong tin chac vao gia tri va t nh chan thưc trong
nhưng g ong viet, va ong khong ban tam neu ca the giơi ngh rang ong đien ro. Ly ngh ve
m nh như mot ton sư v đai như Khong Tư, va h nh anh ve ban than nay đa đưa ong vươt
qua nhưng nam thang chiu sư che nhao va dư luan len an
Ly đa thưc hanh thanh cong mot dang Mặt Dày, Tâm Đen lien quan ch nh đen sư kham
pha ban than va gan bo vơi cam nhan cua ong ve sư menh

QU TR NH U T ẢN H U HẮC HỌC
Ban đau Hậu Hắc Học dư đinh đươc xuat ban dươi dang loat tieu luan tren tơ Thanh Đo
Nhat Bao vao nam 1911, nhưng nhưng phan ưng gay gat đoi vơi bai đang đau tien đa khien
cho nha xuat ban cua Ly tư bo loat bai. Thay vao đo no đươc xuat ban dươi dang mo t tap
sach mong nhơ nhưng ngươi ban cua Ly ơ Bac Kinh. No đươc in vai lan trươc khi bi cam
đoan bơi ch nh quyen

No bi cam đoan v nhieu ngươi cam thay khong th ch thu vơi sư that trong nhưng quan
sat cua Ly. Ho khong quen nh n sư tan nhan va đao đưc gia nằm ben dươi nhieu the che
Trung Quoc bi phơi tran. Ho cam thay ch can đe cap đen nhưng đieu nay, Ly nhe nhat la
đang quay roi, nang nhat la ong đang tan thanh sư phi đao đưc ma ong mieu ta
Viec Ly la mot ngươi phe phan cong khai ch nh quyen cach mang mơi, Trung Hoa Cong
Hoa, cung khong giup đươc g . Mac du Ly la mot ngươi sơm theo tien sy Ton Dat Tien, ngươi
dan dat cuoc đau tranh cach mang ơ Trung Quoc, ong nhanh chong bi vơ mong bơi ch nh
quyen mơi. Ong nhan đinh rang sư khac nhau duy nhat giưa nhưng đương loi man rợ cua
nha Thanh va ch nh quyen Cong Hoa đươc khai sang la viec dung nhưng uyen ngư đe bien
minh cho viec lam dung quyen lưc. Ong giai th ch la ngay trươc neu anh huc vao mot vien
quan quyen the, ong ta ch viec bao tay sai đanh đap anh va tong anh vao tu. Trung Hoa
Cong Hoa mơi, neu anh huc vao mot quan chưc quyen the, đau tien ong ta se ket toi anh pha
roi trat tư xa hoi, sau đo han ta se bao tay sai đanh đap anh va tống anh vao tu
Do hau qua cua viec bi cam qua lau, Hậu Hắc Học khong đươc biet đen rong rai trong
the he hien nay ơ Trung Quoc. Đai Loan, no bi cam trong 3 nam thiet quan luat tư 1949
đen 1987 va đa khong đươc đoc rong rai ơ đo ke ca tư khi huy bo thiet quan luat. Tuy nhien
ơ Hong Kong, no lien tuc đươc pho bien va dương như la kha đươc biet đen. Bat chap viec
hau het ngươi Hoa đương thơi khong biet tac pham cua Ly, cach noi " Hậu Hắc Học " đa trơ
thanh mot phan trong tieng Hoa. Ngươi Hoa dung Hậu Hắc Học đe ch cach cư xư tan nhan
ma khong ghi nhan nguon goc y tương nay la tư Ly
C I NH N C

T N NG

Van phong cua Ly Ton Ngo rat kho hieu. Cac v du cua ong đươc rut tư the giơi t nh le
cua Trung Quoc vao thơi điem chuyen giao cua the ky trươc. Trong nhieu mat chung khong
lien quan hay hoan toan la khong the hieu đươc đoi vơi đoc gia Phương tay hien tai. Du vay,
nhưng đieu quan sat cua Ly đươc tiep can bơi thien tai, ngay cho du đo la mot thien tai kho
ma chuyen tai qua rao chan kep cua ngon ngư va van hoa
Trong phu luc nay, toi se co gang đen cho đoc gia muon quan tam hương vi tư tương cua
Ly qua viec xem xet mot so bai viet cua ong
S U C CH THỨC CẦU ÀM QU N
Trong xa hoi Trung Quoc, giư mot chưc vu trong bo may quan lai la nghe nghiep danh
gia duy nhat. Mot vien quan lai co pham ham cao đưng đau trong nac thang kinh te va xa
hoi. V le đo, hau het moi ngươi khong ngưng co gang đe đươc bo nhiem vao chưc vu nao
đo. Ly ban luan sau bươc trong viec cau mot chưc quan như mot v du ve sư ưng dung thưc
te cua Mặt Dày, Tâm Đen. Luan ban cua ong đươc đat trong boi canh cua Trung Quoc thơi
phong kien, nhưng ban chat con ngươi ke tư đo van khong thay đoi, va nhưng nguyen tac
tương tư ngay nay van ưng dung
1. R ng
Yeu cau đau tien la ru bo ra khoi đau oc cua anh moi thư khong lien quan đen viec cau
lam quan. nh khong đươc co muc tieu nao, y ngh a nao khac. nh phai mot long mot y cau
quan

Thơi gian cua anh cung phai trong het. nh phai biet kien nhan chơ đơi bao lau cung
đươc. nh phai đat m nh trong chưc vu mong muon va khong đa u khac. nh se khong co
mot cong viec nao khac. Neu viec bo nhiem hom nay chưa đươc th chơ đen mai. Neu nam
nay chưa đươc bo nhiem th lai chơ đen sang nam
2. ùi
nh phai tom lay cơ hoi nho nhat đe dan tơi. Khi t m tha y mot cơ hoi như the th phai
khoan rong no ra. Khi khong co cơ hoi nao th tap trung đau oc vao ma dui cho ra mot lo. Ly
sư dung h nh anh mot cai dui khong ngưng an, do va dui lien tuc
3. ốc
nh phai khong ngưng t m cach đem nang lưc va tam quan trong cua m nh ra trươc sư
chu y cua nhưng ngươi ơ đia vi co the giup m nh
4. Nịnh
nh phai khum num trươc nhưng ai co the giup m nh. Tang boc ho trươc mat. Ca ngơi
ho trươc nhưng ke se noi lai chuyen đo vơi ho
5. ọa
nh phai that tinh vi trong viec doa dam, v co the khong biet ma doa phai nhưng ngươi
co kha nang hai m nh. Sư doa dam can xuat phat tư nhien tư sư tang boc ban than cua anh
Hay đe ngươi nghe rut ra ket luan rang neu anh co tai như the, se khong may neu anh lai
lot vao phe đoi nghich hoac đươc bo nhiem vao mot chưc vu cap tren cua ngươi ta. Neu anh
co quan he tot vơi nhưng ngươi quan trong như the, anh co the co kha nang gay rac roi cho
ngươi ta neu anh khong đươc giup đơ
6. iếu
Co hai loai bieu xen. Loai thư nhat la nhưng thư qua nho, mơi an, mơi uong. Thương
nhưng mon qua nho tao cho ngươi ta cam giac co ngh a vu vơi m nh vươt xa gia tri cua no.
Chung nen đươc bieu cho khong ch ngươi co quyen co quyen bo nhiem anh, ma ca ngươi
than va ban be ho
Qua bieu to đươc dung đe đong dau an viec bo nhiem. Chung cung nen đươc tang cho
nhưng ai co anh hương lơn đen quan chưc co quyen bo nhiem anh
S U C CH Đ GI

CHỨC QU N

Neu muc tieu cua anh la lam quan, th anh can cư xư ra ve đưc hanh (theo nhưng tieu
chuan cua thơi đai luc đo). nh nen quet len mat mot lơp vo nhan tư gia hieu va gia bo mot
ngươi đao đưc, co t n ngương. nh nen đi lai vơi mot quyen sach sung đao trong tay the
hien noi tam tinh khuyet như hoa hue cua m nh - mot quyen sach như la Bac Bach Hoc (Ly
chơi chư, đat ra mot cuon Bac Bach Hoc đoi lai vơi Hau Hac Hoc)
Ly con ban luan sau cach giư chưc va kiem chac
1. R ng

nh khong nen noi va lam g het. Tan đu thư chuyen, nhưng chang noi g . Ra ve that ban
ron, nhưng chang lam g . Đưng bao giơ co mot quan điem, v no co the hoa ra sai hay pham
đen ngươi quyen the nao đo. Đưng bao giơ lam chuyen g đe m nh co the phai chiu trach
nhiem. Giư m nh khoi hanh đong, nhưng ơ vi tr co the nhan cong khi co chuyen g tot va ru
trach nhiem nhiem khi co chuyen g xau
2. Cung k nh
nh phai uon lưng cho deo trươc thương cap. Phai t m moi cơ hoi đe lay long khong ch
thương cap ma ca than th ch va ban be cua ho. Ly đac biet lưu y rang neu thương cap cua
anh co vơ le hay nang hau th phai can than lay long nang ta v nang ta se co anh hương lơn
nhat đen thương cap
3. Hách
nh phai ren mot ve kieu ky va khinh kh nh đoi vơi ha cap. Phai to ra khong the tiep can.
Thai đo nay cung đươc the hien theo hai cach. Thư nhat la ve be ngoai. Phai lam ra ve quan
trong, khien ngươi ta khong dam xuc pham đen. Thư hai la khoe khoang hoc van trong lơi
noi va chư ngh a
4. Độc
nh phai tan nhan trong viec theo đuoi cac muc đ ch. Nhưng đe lam cho ngươi khac de
qui phuc y m nh hơn, phai giư mot h nh anh đưc hanh. Nhưng lơi noi cua Khong Phu Tư
phai luon nam tren đau lươi. nh phai gia nhap nhưng ton chưc co ton ch cao quy như the
moi ngươi se khong tin rang anh ta co the co nhưng hanh đong tan nhan
5. Điếc và Mù
nh phai điec đac trươc sư ch tr ch. nh phai như đui mu ve bat b nh cua ngươi khac.
Lơi mang nhiec troi tuot qua anh như "nươc đo đau vit"
6. Thu hoạch
on rồng bay ng{n dặm chỉ để l{m tổ ở đ}y
C CH NG N TRUNG QU C
Bay giơ đa đen bươc cuoi cung. Moi viec lam tren cung ch la đe đat đươc mot cho co gia
tri. Muc đ ch cau lam quan ban đau la đe đat m nh vao cho ma ngươi ta phai cau canh, cung
như luc trươc anh đa phai cau canh ngươi khac. nh chang phai ton bao nhieu cong sưc đo
ch đe kiem mot chưc vu; anh lam the đe co the ban anh hương cua m nh
Khi ban luan ve Rong, bươc đau tien trong cach giư chưc, Ly đa sơ lươc đe cap đen tam
quan trong cua viec tranh trach nhiem ve hanh đong cua m nh va lam cho nhưng hanh đong
cua m nh co ve quan trong hơn thưc te. Sau đo Ly noi chi tiet them ve đieu nay va minh hoa
luan điem cua ong vơi hai cau chuyen. Cau chuyen thư nhat la ve viec tranh chiu trach
nhiem bơi hanh đong cua m nh; cau chuyen thư hai la ve viec lam cho hanh đong cua m nh
co ve quan trong hơn thưc te
H I C CH ÀM VIỆC KH O
Cưa m i t n
Y hoc Trung Quoc chia lam hai l nh vưc: Ngoai khoa va noi khoa. Chung tương đoi giong
vơi cach phan chia giưa khoa phẫu thuat va khoa noi trong Tay y

Mot ngươi bi trung ten đươc đưa đen thay thuoc ngoai khoa. Thay thuoc cưa can ten
nhưng khong lay đau ten ra. Vay ma thay bao vơi benh nhan la viec thay đa xong. Benh
nhan hot hoang hoi thay: "Sao thay khong lay mui ten trong ngươi toi ra?". Thay thuoc tra
lơi: "Bơi đo la viec cua thay thuoc noi khoa"
Nhieu ngươi tron tranh trach nhiem theo kieu cưa mui ten. Ho lam t chưng nao hay
chưng ay va luon co đe ai khac hoan tat cong viec. Ho khong ban tam neu co chuyen g
khong tot xay ra mien la sư khien trach co the trut len ngươi ma đưa ra sư phe chuan cuoi
cung hoac hoan tat cong viec
Hàn nồi
Mot ngươi noi trơ thay cai noi bi nưt ben goi thơ han noi đen. Thơ han nhơ ba đi nhom
lưa đe anh ta co the cao nho noi xem cho ky vet nưt. Chu nha vưa ra khoi phong, thơ han
ben lay bua go nhe vet nưt cho no lơn ra đen mưc gan như khong sưa đươc nưa. Khi nho
noi đa cao sach, ba chu bao: "Vet nưt lơn hơn toi ngh nhieu". Thơ han tan đong: "Viec nay e
la kho đay. May cho ba gap đươc toi la thơ gioi". Ba chu noi: " nh noi đung đay. Đe hong
them mot chut nưa la khong sưa đươc roi"
Thương la can lam cho t nh huong te them mot chut đe đam bao nhưng no lưc cua ban
đươc đen đap xưng đang. Nhưng ban phai rat can than khong đe van đe xau đi đen mưc
khong the cưu chưa đươc
H I O I CH NH S CH NGO I GI O
KI U DU C N VÀ KI U K N
Ly ban luan hai chieu bai ma theo đo cac quoc gia thưc hien ch nh sach ngoai giao cua
ho: Kieu du con va kieu kỹ nư. Ky nư co bo mat day. Bon du con co tam đen
phương Đong, khi mot ngươi đan ong ơ ben mot ky nư, co a ph nh phơ anh ta. dung
lơi đương mat ca ngơi anh ta đep trai va chung t nh. the non hen bien rang t nh yeu cua a
đoi vơi anh ta se mai mai khong phai. Tat nhien, co a khong he noi that long
Ly noi rang ch nh sach ngoai giao cua Nhat Ban trươc the chien thư II dưa tren nguyen
tac cua Mặt Dày, Tâm Đen. Cac nha ngoai giao Nhat đong vai tro cua a ky nư trong đam
phan vơi cac nươc khac. Ho tang boc cac nha lanh đao. Ho tan dương t nh ban giưa hai
nươc. Ho khoa trương ve mot the lưc hung manh do hai nươc lien ket lai. Ho chang he that
long ve nhưng g ho noi hơn la mot a ky nư. Bat cư khi nao co lơi cho ho khi lam the, ho se
pha vơ nhưng hiep ươc va lap nhưng lơi hưa tương tư vơi mot nươc khac
Ga du con la mot ke hung bao vo lương tam se dung bat cư vu kh nao co đươc đe đanh
đap cho nan nhan phai khuat phuc. Quan đoi Hoang gia Nhat cư xư như mot ten con đo
thong thương, đanh đap va cươp boc lang gieng sau khi sư nghi ngơ cua ho đa bi giai giap
bơi nhưng doi tra đương mat cua a ky nư
Ly Ton Ngo qua đơi nam 1943, khi quan Nhat vẫn con kiem soat phan lơn que hương
ong. Ly thuyet cua Ly ve ch nh sach ngoai giao van con đung cho đen ngay hôm nay
Mot v du gan hơn la la chuyen vieng tham cua George Bush. Đen Nhat Ban vao thang 1
nam 197 . Trong mat ngươi Nhat, George Bush va phai đoan cua ong cư xư như bon du con
khi đoi hoi Nhat Ban mơ cưa thi trương cua ho. Trong thưc te, ngươi Nhat đang thưc hanh
ch nh sach ngoai giao kieu ky nư vơi Hoa Ky như mot đoi tac chien lươc. Theo đo, ch nh phu
Nhat luon phat bieu lai moi gan ket cua t nh bang hưu giưa hoa ky va Nhat Ban, cư tuyen bo
rang Nhat Ban nơ Hoa Ky ve sư vien trơ hao phong sau the chien thư II. Tuy nhien, nhưng
tư t nh bang hưu va sư cam thong diễn ta bơi ngươi Nhat rat giong vơi lơi the cua a ky nư
ve t nh yeu v nh cưu đoi vơi nhưng khach lang chơi cua a

Theo mot cach thưc tinh te hơn, t kich t nh hơn, tat ca cac quoc gia đeu sư dung ket hơp
hai chien lươc - ca hai kieu ky nư va kieu con đo - trong nhưng cuoc đam phan quoc te phưc
tap cua m nh
S V
T}m lý sợ vợ của người chồng cũng tự nhiên như trời v{ đất
Đó l{ một việc thiên kinh địa ngh a
T N NG
Ở Han Quoc, Nhat Ban va nhieu quoc gia chau khac, so menh cua ngươi vơ la phuc
tung chong. Trong tang lơp nong dan Trung Quoc, đung la phu nư bi đoi xư như mot đoi
tương thap kem hơn. Nhưng trong nhưng giai cap co hoc ơ Trung Quoc, ngươi ta luon hieu
rang nhưng ngươi đan ong thưc sư xưng đang ton k nh luon sơ vơ. Cung đung la cang len
cao hơn trong trat tư xa hoi, thai đo nay cang thinh hanh
Ly cho rang đieu nay khong phai la ngau nhien. Ong noi mot ngươi đan ong vươn len
trong the giơi tương ưng vơi mưc đo anh ta sơ vơ. Lưc đien coi vơ như cho ngưa. V the, ban
than anh ta khong hơn g mot con vat. Mot ngươi sơ vơ se song đung đan sao cho vui long
vơ. Nhơ cach song đung đan, anh ta se vươn len trong the giơi. Vơi mot ngươi đan ong như
the, vơ trơ thanh nguon sưc manh va cho nương nau trươc nhưng bat hanh cua the giơi
Ly đat mot tam quan trong hau như la than b cho thai đo sơ vơ. Vơ cua mot ngươi đan
ong la ngươi ma anh ta pho thac ca cuoc đơi m nh. V t nh yeu đoi vơi vơ va noi sơ vơ, anh
ta đi vao the giơi đe tao ten tuoi cho ban than. Ly khang đinh rang sơ vơ la đưc hanh cao
nhat. Ong tin rang neu moi ngươi đeu sơ vơ, mot trat tư xa hoi thưc sư nhan tư se tai hien
va pham cach cua đat nươc Trung Quoc se đươc khoi phuc
I

NH C

T C GIẢ

Ly la mot ngươi co cai nh n thau suot đoc đao ve ban chat con ngươi. Ong co kha nang
hoan toan khong đem x a đen sư ch tr ch cua ngươi khac, va nhơ the ong co the tuyen bo
Hậu Hắc Học la mot ton giao va ban than ong la giao chu cua ton giao nay
La ngươi sang lap mot ton giao mơi, ong tuyen bo ngang hang vơi Giao hoang La Ma. Ch
rieng tuyen bo nay khong đa mang lai sư chong đoi manh me, đac biet trong giơi ton giao,
tư nhieu ngươi Trung Quoc ơ thơi điem chuyen sang the ky . Toi khong chac lam ve mưc
đo nghiem tuc cua Ly đoi vơi đia vi giao chu. Tuy nhien, ong vo cung nghiem tuc ve thuyet
Hau Hac cua m nh. Bat chap tat ca nhưng đon đanh, ong cong hien cuoc đơi m nh cho
khuyech trương hoc thuyet nay. Toi nghieng m nh k nh phuc Ly v sư dung cam va san sang
bươc theo mot nhip trong khac ơ mot thơi điem va mot nơi ma khong co g đươc đanh gia
cao hơn sư tuan thu
I
T
Nhưng ưng dung cua Mặt Dày, Tâm Đen khong co bơ ben. Giơi han duy nhat la kha
nang ban hieu va đưa nhưng nguyen ly nay vao trong nhưng no lưc hang ngay cua
ban.Trong suot cuon sach nay, toi đa phan t ch nhưng cau tư khac nhau cua Mặt Dày, Tâm
Đen. Nhưng cau tư tương như rieng re va ca the nay giong như nhưng mat cat cua mot vien
kim cương. Khong đươc mai cat, vien kim cương cung ch la mot cuc đa. Đieu quan trong
can nhơ lay la khong co nhưng thuoc t nh đac trưng cua nhưng cau tư nay, th khong co Mặt
Dày, Tâm Đen

Tr tue cua Mặt Dày, Tâm Đen khong phai la sư sang tao cua toi. Toi ch la mot phương
tien chuyen chơ khai niem nay đen cho ban. Nhưng nguyen ly nay bat nguon tư nguon hieu
biet vo tan ve quy luat tư nhien
Tôi la ai, cuoc đơi ma toi đa song, va tr thưc ma toi đa co the l nh hoi đươc tat ca đieu
gop phan vao sư nhan biet cua toi ve sư uyen tham cua Mặt Dày, Tâm Đen. Cung như hau
het moi ngươi, mot so kh a canh cua Mặt Dày, Tâm Đen đen vơi toi như mot ban nang thư
hai, mot so co the hoc de dang, va van co mot so kh a canh ma toi phai vat lon khong ngưng
đe thanh thưc
Viet cuon sach nay vưa de lai vưa kho. Cai kho la Mặt Dày, Tâm Đen la mot khai niem
trưu tương ton tai trong moi chung ta. Thach thưc cua viec chia nho y tương nay thanh cac
chương va đoan la mot qua tr nh tư van vơi vo so nhưng điem xuat phat sai
Mot khi cong viec cuoi cung đa đi vao đung đương, cac chu đe cua tưng chương dương
như xuat hien mot cach than ky trong cuoc song cua toi hoac cuoc đơi cua nhưng ngươi
quen biet gan gui. Nhưng kinh nghiem ngay trưc tiep lien quan đen nhưng g toi viet moi
ngay. Nhieu lan, nhưng ngươi đen tư đau đau ay đe ke cho toi nhưng cau chuyen song đong
ve ban than ho va sau đo bien mat khoi cuoc đơi toi. Moi khi toi can tr ch dan, toi t m đươc
đung cuon sach đang can chang mat chut cong sưc nao va lat ngay đen trang m nh muon.
Tham ch nhưng cuoc tro chuyen thong thương vơi ban be cung lai cung cap cho toi đieu
con thieu cho mot chương nao đo
Bơi the toi cui m nh cam ta Y ch toan nang. Nhơ sư sang suot cua Ngai, cuon sach nay đa
thanh hien thưc. Như nha soan nhac v đai Johann Sebastian Bach đa noi: "Soli Deo Gloria",
vinh quang ch thuoc ve thương đe
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