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Lời đầu tiên em xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Huy người đã cho em 

cơ hội tham gia khóa học “Tri ân cuộc sống” này. 

Qua khóa học này em cảm thấy mình như được khai trí và được tiếp thêm sức 

mạnh nhất là có cái nhìn khác về cuộc sống, công việc, gia đình, cha  mẹ và nhất là với 

bản thân mình qua đó nhận thấy bản thân mình còn thiếu sót rất nhiều  và cần phải thay 

đổi nhiều. Bấy lâu nay em nghĩ cuộc sống của mình như vậy là ổn mình đã làm rất tốt… 

và thấy những gì mà mình có được bây giờ là điều hiển nhiên mà quên mất rằng mỗi con 

người đời cần phải có lòng tri ân với cuộc sống, với cha mẹ đấng sinh thành nên ta, nuôi 

dưỡng ta và tiếp sức cho ta trên đường đời, quên mất sự tri ân với những người thầy, 

những người sếp, người anh người chị đã cho ta có ngày hôm nay. Và nhìn lại thấy bản 

thân mình thật tồi tệ thật vô cảm. Thông qua khóa học đã đánh thức phần người bấy lâu 

ngủ quên trong em bây giờ tồn tại rất nhiều cảm xúc và không biết phải diễn tả thành lời 

như thế nào mới đúng thật sự em là người không có khả năng truyền đạt cảm xúc tốt nên 

em chỉ biết viết những gì mình cảm nhận được thôi. Qua buổi học em cảm thấy những 

điều xung quanh chúng ta những việc thân thuộc nhất diễn ra hàng ngày nhưng ta vẫn 

chưa nhận ra hết giá trị của nó. Thứ nhất trong cuộc sống mỗi con người chúng ta cần 

phải vạch ra cho mình một muc tiêu để chúng ta vươn tới và thục hiện mục tiêu đó. Thứ 

hai muốn thực hiện tốt mục tiêu đó chúng ta phải biết mình làm điều đó vì ai? Vì cha mẹ 

anh chị em ta hay vì điều gì khác, như vậy vì những người thân, vì không muốn nghèo … 

tất cả những điều đó sẽ thôi thúc ta thực hiện tốt mục tiêu của mình. Và quan trọng hơn 

cả là chúng ta phải biết tin tưởng và bản thân và không bao giờ bỏ cuộc.  

Trước giờ em nghĩ mình đã cố gắng hết sức trong cuộc sống nhưng thật sự không 

phải như vậy, trước giờ mình chưa thật sự cố gắng hết sức. Em nghĩ chúng ta còn có thể 

làm được rất nhiều điều nếu như ta thật sự muốn làm. Và bấy lâu nay mình đã sống trong 

sự thương yêu bảo bọc của gia đình và cho rằng đó là điều hiển nhiên. Thật là bất công 

khi người khác vì ta làm rất nhiều việc để ta có cuộc sống tốt hơn nhưng chính ta lại là 

người không biết quý trọng điều đó. Thật sự qua khóa học em đã suy nghĩ rất nhiều và 

quyết tâm mình sẽ sống tốt hơn để không thẹn với bản thân mình và nhất là không để vì 

sự thiếu trách nhiệm sự vô cảm của mình mà để những người thân của mình, cấp trên của 

mình phải chịu những hậu quả đó và em xin hứa với anh Huy em sẽ cố gắng làm hết sức 

mình để làm tốt nhất có thể để hoàn thành tốt công việc được giao để không ai phải vì 

mình mà nhận những hậu quả không hay em sẽ làm thật tốt em tin như vậy. 

Cảm ơn anh vì tất cả ! 
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