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Một ngày tham gia chương trình “ Tri ân cuộc sông ” thật thú vị. Tôi thấy mình nhận ra 

được nhiều điều mà trước đây tôi đã vô tình làm nó một cách hời hợt. 

Đây là một chương trình hay với những game đơn giản và những thước phim hay đầy ý 

nghĩa. Nó làm cho tôi cảm thấy xúc động và mở lòng mình để cùng hoà nhập với mọi 

người.  

Chương trình không nói về những kiến thức hay vấn đề gì mới mẻ mà chỉ là những vấn 

đề chúng ta đã biết, đã và đang thực hiện nó nhưng không sâu sắc. Và chương trình đã 

giúp tôi nhận thấy rằng mình cần thay đổi. 

Trong cuộc sống này ai không từng sai lầm và thất bại. Nhưng người ta cũng thường nói 

thất bại là mẹ của thành công. Vì vậy chúng ta phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. 

Và chương trình đã giúp cho tôi phải biết chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình, 

phải đối diện với những thất bại để tìm cách giải quyết. Điều đó sẽ giúp chúng ta ngày 

càng hoàn thiện mình hơn. 

Chương trình cho tôi thấy rằng khả năng của mình vượt xa những gì mà mình nghĩ. Và 

không có gì là chúng ta không làm được nếu chúng ta không ngừng cố gắng, cố gắng hết 

sức và được sự giúp đỡ của mọi người. Đồng thời chúng ta cũng phải có những kế hoạch 

và mục tiêu cụ thể. 

Chương trình giúp tôi có những suy nghĩ sấu sắc hơn về bố mẹ, vợ con, công việc, bạn bè 

và các mối quan hệ ngoài xã hội. 

� Bố mẹ: Bố mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng chúng ta để có được một cuộc sống tốt 

đẹp như ngày hôm nay thì bố mẹ đã hy sinh không biết bao nhiêu vật chất và tinh 

thần. Nhưng đến khi lớn khôn như ngày hôm nay chúng ta đã làm được gì để đền 

đáp công ơn trời biển đó. Tôi cũng không phải là một người con bất hiếu. Từ bấy 

lâu nay tôi cứ nghĩ mình đã làm được nhiều điều để đền đáp công ơn đó nhưng khi 

tham gia chương trình này tôi mới thấy mình còn thiếu nhiều điều. Và tôi tự hứa 

với bản thân, từ nay sẽ cố gắng đối xử với bố mẹ tốt hơn nữa, không phải ở những 

khoản tiền cho bố mẹ mà là những cuộc điện thoại hỏi thăm thường xuyên hơn, sẽ 

cố gắng về thăm và đặc biệt là phải biết nói lời cảm ơn, xin lỗi với bố mẹ. 

� Vợ con: Tham gia chương trình xong tôi thấy mình yêu thương vợ con nhiều hơn. 

Biết quý trọng những giây phút ở bên vợ con và đặc biệt chương trình chỉ cho tôi 

biết cách thể hiện tình cảm của mình thông qua những hoạt động bình thường 

trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ,…Công việc: Chương trình giúp tôi nhận thấy rằng 

mình cần cố gắng, nổ lực, học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình và 

giúp công ty ngày càng phát triển. Làm việc phải có kế hoạch, có mục tiêu cụ thể. 

Phải làm việc cẩn thận để tránh những sai sót, bởi vì những sai sót của chúng ta có 

thể dẫn đến những hậu quả to lớn cho công ty. Và nếu có sai sót thì phải biết chịu 

trách nhiệm, không đùn đẩy đổ lỗi cho người này người kia, phải tìm cách giải 

quyết.  



� Bạn bè và những người xung quanh:  

Chương trình giúp tôi nhận thấy được sự quan trọng của bạn bè và những người xung 

quanh. Tôi nghĩ từ nay mình sẽ có cách xử sự tốt hơn, chín chắn hơn trong các mối 

quan hệ này. 

Tóm lại, chương trình “Tri ân cuộc sống” đã cho tôi thấy được con người thật của 

mình. Cho tôi biết được rất nhiều điều mà không thể ghi ra hết được. Nó giúp cho tôi 

có nhiều niềm tin, nghị lực và khát vọng. Chương trình giúp tôi thấy rằng mình cần nổ 

lực và học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thiện mình. Nó giúp tôi có một cái nhìn tích cực 

hơn vào cuộc sống. Tiền bạc, nhà cửa, địa vị, hạnh phúc, … sẽ đến với mình nếu 

chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi. 

Cuối cùng tôi xin cảm ơn lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện để tôi có thể tham gia 

chương trình này. 

 


