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Tay gấp bìa 1: 
 Nội dung text giới thiệu Tác giả giống cuốn Thói quen thứ 8.  
Chỉ có thay đổi vài chi tiết trong trình bày: 
-Trong hình của Covey: Thay tựa Thói quen thứ 8 bằng tựa 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc 
-Thêm dòng chữ Cùng một tác giả trước khi đặt 4 bìa sách 7 thói quen để thành đạt, Thói quen thứ 8, 7 thói 
quen tạo gia đình hạnh phúc và Tư duy tối ưu (Bỏ text của phần dưới) 

Bìa 4 
7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc mang đến cho bạn những bài học quý giá để tạo dựng và duy trì một văn 
hóa gia đình vững chắc trong xã hội nhiều biến động ngày nay.  
Với cùng một quan điểm sâu sắc, giản dị và giàu kinh nghiệm thực tế - đã được hơn 10 triệu độc giả quan tâm - 
Stephen R. Covey tiếp tục phân tích những nguyên tắc đã từng được giới thiệu trong cuốn 7 thói quen để thành 
đạt trong việc xây dựng một gia đình tràn ngập yêu thương và bền vững qua các thế hệ.  
Một gia đình bền vững không phải tự nhiên mà có, mà cần đến sự kết hợp của tài năng, khát khao, tầm nhìn và 
sự đóng góp của mỗi thành viên trong gia đình. Từ những kinh nghiệm thấm thía hay hài hước từ chính cuộc 
sống của gia đình mình và các gia đình khác, tác giả Stephen Covey chia sẻ những lời khuyên thiết thực để giải 
quyết các tình huống khó khăn thường gặp trong gia đình, như tìm ra những khoảng thời gian tốt để cùng nhau 
chia sẻ, giải quyết các cuộc tranh cãi trong gia đình, hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt hay thay đổi bầu không 
khí tiêu cực trong gia đình. Tác giả chỉ ra cách thức áp dụng những nguyên tắc vào trong cuộc sống hàng ngày 
thông qua các hoạt động, gặp gỡ, vui chơi để tạo nên bầu không khí gia đình thấu hiểu, đầy nhiệt huyết và giúp 
đỡ lẫn nhau. 
 

“Một cuốn sách xuất sắc nói về gia đình. Cuốn sách có mặt đúng lúc, khi mà sự thiếu vắng những sợi 

dây liên kết đang phá hoại các mối quan hệ và tạo ra bạo lực gia đình.” 

- Arun Gandhi, cháu trai của Mahatma Gandhi, Nhà sáng lập và Quản lý Học viện Gandhi 
 

Tay gấp bìa 4 
7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho các vấn đề thường gặp trong gia đình 
như:  

- Làm thế nào để “cái tôi” của mỗi người trong gia đình chuyển thành cái “chúng ta”, trong khi mọi thứ 
quanh chúng ta đều thiên về “cái tôi”?  

- Làm thế nào chúng ta tạo được những khoảng thời gian có ý nghĩa bên gia đình, khi cả bố và mẹ (hoặc 
một trong hai người) phải làm việc tất bật để kiếm sống cho gia đình? 

- Làm thế nào chúng ta tạo được sự hòa hợp trong gia đình? 
- Làm thế nào để con cái tự giác làm việc nhà và các bài tập ở trường, mà không cần phải nhắc nhở hoặc 

nài nỉ?  
- Làm sao để thuyết phục các thành viên trong gia đình khi họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe bạn?  



- Làm thế nào để củng cố gia đình bạn chống lại những ảnh hưởng tiêu cực ngoài xã hội? 
- Bạn cần phải làm gì khi cảm thấy mình không hiểu nổi con cái?  
- Làm thế nào tạo được nề nếp kỷ luật mà không cần hình phạt? 
- Làm thế nào hàn gắn lại những mối quan hệ đổ vỡ và tái tạo cảm xúc nguội lạnh?   
- Làm thế nào để tạo bầu không khí vui vẻ, phấn chấn và thú vị trong gia đình?  

 
 
 
 
 
 
 

THƯ NGỎ của Stephen R. Covey 
 

Gửi quý độc giả, 
Trong cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ có niềm đam mê mãnh liệt nào bằng việc viết cuốn sách này – bởi 
gia đình là điều tôi quan tâm nhất, và tôi hy vọng bạn cũng vậy.  
Việc ứng dụng 7 Thói quen vào gia đình bạn là hoàn toàn tự nhiên. Vì trên thực tế, các thói quen 
thường được xây dựng từ trong chính gia đình. Bạn sẽ cảm nhận rõ điều này khi đọc những câu chuyện 
kỳ diệu của những gia đình rất khác nhau chia sẻ về cách họ áp dụng 7 Thói quen và kết quả họ đã nhận 
được. 
Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân và gia đình tôi khi áp dụng 7 Thói quen. Mỗi gia đình 
mỗi hoàn cảnh riêng, dù vậy các gia đình lại giống nhau ở khá nhiều khía cạnh. Chúng ta đều phải đối 
mặt trước nhiều vấn đề tương tự nhau, đối mặt với các thử thách mỗi ngày.  
Tôi đã phân vân khi bắt tay vào viết cuốn sách này: đưa ra những câu chuyện, những sai lầm, những 
thành công của gia đình tôi để chia sẻ với bạn đọc đến chừng mực nào là thích hợp nhất. Tôi không 
muốn tạo ra cảm giác là tôi đã có sẵn tất cả các câu trả lời. Nhưng tôi cũng không muốn hạn chế việc 
chia sẻ những điều mình tâm huyết, những sức mạnh lớn lao mà tôi đã học được từ 7 Thói quen.  
Tôi cũng đã đề nghị vợ tôi, Sandra, và các con chia sẻ - cả điều tốt lẫn điều xấu. Những câu chuyện của 
họ đều được ghi tên. Có lẽ chúng tôi nói hơi nhiều, hơn 1/5 số câu chuyện là về chúng tôi. Nhưng những 
câu chuyện ấy chỉ là minh họa cho những nguyên tắc mang tính phổ quát. Bạn có thể không cần đến 
những câu chuyện này, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ cần đến những nguyên tắc. Tôi hy vọng những câu 
chuyện trong cuốn sách sẽ gợi ra cho bạn nhiều ý tưởng được áp dụng hiệu quả trong hoàn cảnh của bạn. 
Tôi nghĩ, bạn cũng mong muốn dành sự ưu tiên cho gia đình; do đó, tôi muốn chia sẻ với bạn những 
phương cách hữu ích để thực hiện trong một thế giới hỗn loạn, biến đổi và bất lợi cho đời sống gia đình. 
Cuối cùng, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng gia đình là tế bào của xã hội và thành công lớn nhất của chúng ta 
là ở gia đình. Tôi cũng tin công việc quan trọng nhất mà chúng ta phải làm trong cuộc đời là ở trong mỗi 
gia đình chúng ta. Phu nhân tổng thống Goerge Bush đã phát biểu rất ấn tượng trước các sinh viên tốt 
nghiệp của trường cao đẳng Wellesly: “Các bạn sẽ trở thành bác sĩ, luật sư, doanh nhân, nhưng trước 
tiên các bạn là những con người, và những mối quan hệ nhân sinh - như vợ chồng, con cái, bạn bè - là 
những đầu tư quan trọng nhất mà bạn sẽ phải thực hiện. Đến cuối cuộc đời, bạn sẽ không việc gì phải 
hối tiếc khi trượt một kỳ thi, thua một vụ kiện, hay không kết thúc hoàn hảo một thương vụ. Nhưng bạn 
sẽ hối tiếc về thời gian không dành đủ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè… Thành công của một xã 
hội không dựa trên những gì đang diễn ra trong Tòa Bạch Ốc mà dựa trên những gì đang xảy ra trong 
mỗi gia đình chúng ta”. 



Tôi nghĩ, nếu toàn bộ xã hội chúng ta đều làm việc cần mẫn ở mọi lĩnh vực khác của cuộc sống nhưng 
không quan tâm thích đáng đến gia đình, kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như con tàu Titanic. 
 
Trân trọng, 
Stephen R.Covey 



Trang 3   
LỜI MỞ ĐẦU của Sandra M. Covey 

 
Trong trận chung kết giải bóng rổ của cậu con trai, Josua, tôi đến xem cùng với một bà mẹ cũng có con 
tham dự giải. Bà nói: “Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chồng bà có mặt ở đây trong hầu hết các trận đấu 
mà Joshua chơi. Tôi biết ông ấy rất bận – viết lách, tư vấn, công tác. Ông ấy đã sắp xếp thời gian cách 
nào vậy? Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến, chắc là ông ấy có một bà vợ tuyệt vời và một trợ lý đắc lực”. 
Nhưng tôi đã gạt điều đó sang một bên, và trả lời: “Bởi vì anh Stephen dành sự ưu tiên cho gia đình”. 
Stephen từng nói với một nhóm doanh nhân giàu thế lực: “Nếu công ty của bạn đang trên đà phá sản, 
bạn sẽ phải làm bất kỳ điều gì để cứu lấy nó. Trước sau gì bạn cũng sẽ tìm ra. Hãy ứng xử như thế đối 
với gia đình bạn”.  
Cả Stephen và tôi đều trải qua một tuổi thơ rất êm đềm, và chúng tôi muốn con cái mình cũng được 
hưởng điều đó. Cuộc sống của chúng tôi ngày xưa đơn giản hơn nhiều. Tôi vẫn còn nhớ những buổi tối 
mùa hè rất dài, khi tôi còn bé lăng xăng cùng với đám bạn hàng xóm chơi ném lon, trốn tìm, chơi rồng 
rắn, đuổi bắt. Bố mẹ chúng tôi thường ngồi trên ghế ở sân cỏ hoặc ở hành lang quan sát chúng tôi, thăm 
hỏi và nói chuyện. Bố mẹ thường cùng nhau tay trong tay đến cửa hàng kem Fernwood và mua một 
chiếc kem ốc quế to. Chúng tôi nằm trên bãi cỏ xanh, mát lạnh và ngắm những đám mây đang tạo đủ 
mọi hình thù trên bầu trời. Đôi khi chúng tôi nằm ngắm sao và ngủ thiếp đi dưới trời mùa hè. Đó là 
những hình ảnh còn lại trong tâm trí tôi, hình ảnh một gia đình bền chắc và hạnh phúc. 
Khi cưới nhau, Stephen và tôi thường thảo luận về mái ấm gia đình trong tương lai. Đứng trước một xã 
hội hiện đại ngày càng trở nên quay cuồng và phức tạp, chúng tôi nhận ra đời sống gia đình muốn được 
gọi là thành công, quả thật không dễ dàng gì. Điều đó đòi hỏi sự hợp lực, tài năng, khát vọng, tầm nhìn 
và sự quyết tâm. Bạn cần dành thời gian, suy nghĩ, lập kế hoạch, và xác lập sự ưu tiên. Bạn phải sẵn 
sàng trả giá cho sự lựa chọn. 
Thỉnh thoảng có người nói với tôi: “Này, cô có đến 9 đứa con. Thật kỳ diệu. Cô chắc phải kiên nhẫn 
lắm?”. Tôi không thể hiểu được câu nói đó. Tại sao tôi phải kiên nhẫn khi có 9 đứa con? Tại sao tôi phải 
nổi cáu? Quản lý một gia đình lớn, thực sự là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Tôi muốn cuộc sống của 
mình đơn giản, giống như trong ký ức ấu thơ của mình, nhưng Stephen thường xuyên nhắc cuộc sống 
hiện đại phức tạp hơn, nhiều áp lực hơn. Thế giới đã thay đổi.  
Vì đang trong thời gian xây dựng tên tuổi cá nhân trong sự nghiệp tư vấn, diễn thuyết, viết lách, Stephen 
phải đi nhiều và đi xa. Stephen phải lên kế hoạch, để không bỏ lỡ những dịp quan trọng như các buổi 
biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao ở trường và các buổi lễ khai giảng của con cái. Mỗi khi phải đi xa, 
Stephen đều gọi điện về nhà để nói chuyện với từng đứa con, nắm bắt mọi chuyện. 
 Khi về nhà, Stephen thực sự là người của gia đình. Anh là một phần cuộc sống của các con, gắn bó mật 
thiết đến mức bọn trẻ không có cảm giác là bố từng đi công tác. Stephen là một người biết chăm chú 
lắng nghe, miệt mài học hỏi. Anh luôn đặt ra các câu hỏi khiến mọi người phải động não, để hy vọng 
được nhận những ý kiến khác với ý kiến của mình. Anh ấy đánh giá cao sự khác biệt đó. Tôi ngưỡng mộ 
Stephen vì lời nói luôn đi đôi với việc làm. Điều này không dễ thực hiện. Anh không mưu mô, trái lại, 
có một sự khiêm tốn đặc biệt, dễ làm mềm lòng mọi người và lôi cuốn mọi người cùng làm theo. 
Anh là một người nhiệt thành với lý tưởng. Sự nhiệt tình của anh tạo cảm hứng phấn chấn cho tôi và con 
cái, cũng như những người mà anh từng giảng dạy; thúc đẩy chúng tôi không ngừng cải sửa bản thân 
mình ngày càng tốt hơn. 
Khi chúng tôi cố gắng sống theo những gì mình tin tưởng, các con cũng thường đồng thuận với những 
giá trị của chúng tôi. Tình cảm và ý định của chúng tôi là tốt, chúng tôi có tầm nhìn và có khát vọng, tuy 



nhiên cũng có những lúc chúng tôi rơi vào trạng thái thỏa hiệp.Chúng tôi thường xuyên đi lạc hướng, 
nhưng may thay, chúng tôi vẫn quay trở về đúng hướng.  
Tôi vẫn nhớ kỷ niệm với đứa con gái đầu, Cynthia, khi con bé 3 tuổi. Chúng tôi vừa mới chuyển vào 
ngôi nhà đầu tiên của mình – một căn hộ bé xíu nhưng còn mới, với ba phòng ngủ nối liền nhau. Tôi yêu 
thích việc trang trí nhà cửa, làm việc cật lực để khiến ngôi nhà trở nên đẹp đẽ, quyến rũ. 
Câu lạc bộ văn chương của tôi có một buổi gặp mặt tại nhà, tôi đã mất hàng giờ lau dọn nhà cửa để tất 
cả các phòng đều trông thật hoàn hảo. Tôi rất phấn khích giới thiệu với bạn bè ngôi nhà của mình, hy 
vọng họ sẽ ấn tượng. Tôi dỗ bé Cynthia ngủ thiếp đi, và dành sẵn một bất ngờ khi đưa mọi người vào 
phòng của bé, lúc ấy mọi người sẽ để ý thấy căn phòng thật đáng yêu với nệm giường màu vàng sáng, 
hợp màu với rèm cửa, với những con thú bông đáng yêu đủ màu sắc mà tôi đã làm và treo trên tường. 
Nhưng khi tôi mở cửa phòng, tôi bàng hoàng thấy con bé đã chui ra khỏi giường, lôi tất cả đồ chơi ra 
khỏi tủ và bày bừa chúng khắp sàn nhà. Con bé cũng lôi tất cả quần áo, ném chúng khắp phòng. Chưa 
hết, bé Cynthia còn lôi cả đồ chơi xúc xắc, ô chữ và hộp bút sáp màu ra nghịch ngợm. Phòng của con bé 
thật khủng khiếp, trông cứ như vừa có một cơn lốc cuốn. Con bé ngẩng lên cười một cách tinh quái và 
nói thật ngọt ngào: “Chào mẹ!”. 
Tôi rất tức giận vì con bé không nghe lời tôi mà chui ra khỏi giường; tôi thất vọng vì phòng con bé thật 
lộn xộn, chẳng ai nhận ra căn phòng từng được trang trí đáng yêu thế nào; tôi rất bực bội vì con bé đã 
đẩy tôi vào tình huống đáng xấu hổ này ngay trước mặt bạn bè mình. 
Tôi la mắng, phát ngay vào mông con bé, rồi bắt nó lên giường, cảnh cáo không được bước xuống sàn. 
Môi bé run lên, mắt nó mọng nước. Con bé bắt đầu khóc mà chẳng hiểu nó đã làm chuyện gì sai. 
Tôi đóng cửa lại, ngay lập tức cảm thấy ân hận vì phản ứng thái quá của mình. Tôi thực sự thấy xấu hổ 
trước cách cư xử của mình, và chợt nhận ra chẳng qua là do sự tự phụ của tôi, chứ không phải do hành 
động của con bé, đã khiến tôi thất vọng. Tôi tức giận bản thân mình vì đã cư xử thiếu chín chắn, nông 
cạn. Nhiều năm sau đó, tôi hỏi con bé có còn nhớ kỷ niệm đó không, và thật sự thấy nhẹ lòng khi con bé 
trả lời là không. 
Mỗi chúng ta đều trải qua các giai đoạn trong cuộc đời. Nào là chăm chút hình thức, tìm cách tạo ấn 
tượng mạnh, nào là muốn trở nên nổi tiếng, so sánh bản thân mình với người khác, nào là muốn kiếm 
thật nhiều tiền, tìm cách để được công nhận và chú ý, nuôi những tham vọng. Tất cả những điều này sẽ 
mờ nhạt đi, khi tính cách của bạn ngày càng trưởng thành và hiểu sâu về trách nhiệm trong cuộc sống. 
Những thử thách của cuộc đời giúp sàng lọc chúng ta. Tình bạn đích thực sẽ tiếp thêm sức mạnh. Sống 
chân thành, chính trực và dũng cảm đối mặt với khó khăn sẽ giúp bạn trở thành người hữu dụng, tử tế.  
Sau khi nuôi lớn 9 đứa trẻ, tôi mới bình tâm để nghĩ về tương lai. Rất nhiều lần tôi đã mất bình tĩnh, hiểu 
lầm, vội vàng đánh giá trước khi suy nghĩ, không chịu lắng nghe và cư xử dại dột. Nhưng tôi đã cố gắng 
học hỏi từ chính những sai lầm. Tôi nhận lỗi, trưởng thành, thay đổi những giá trị của mình, không phản 
ứng thái quá, không đánh mắng lũ trẻ, học cách cười với chính bản thân mình, có ít quy tắc hơn và tận 
hưởng cuộc sống nhiều hơn. Việc nuôi dạy con cái vất vả (cả vật chất lẫn tinh thần), vắt kiệt sức nhưng 
cũng nhờ vậy mà tôi trở nên hoàn thiện hơn. Bạn lăn vào giường ngủ, mệt mỏi rã rời, và tự nhủ với bản 
thân giống như Scarlet O’Hara: “Ngày mai lại là một ngày mới”.  
Trải qua tất cả những điều đó, tôi nhận ra việc làm cha làm mẹ về cơ bản là sự hy sinh. Tôi có một tấm 
biển treo trong bếp nhắc nhở: “Làm mẹ là không bao giờ được phép yếu đuối”. Cùng với đám trẻ, bạn 
cũng trải qua nhiều bài học và luyện tập, nào là nước mắt giận dữ, nào là nụ cười âu yếm, đối mặt với 
nhiều biến chuyển trong tâm lý tuổi dậy thì, những cuộc cãi vã và trêu chọc lẫn nhau giữa bọn trẻ… 
Nhưng cuối cùng, bạn sẽ không còn nhớ những nỗi đau. Thay vào đó, bạn sẽ nhớ niềm vui của việc làm 
cha làm mẹ, niềm vui của sự lo toan và hy sinh cho con cái. Bạn sẽ nhớ từng nét biểu cảm trên khuôn 
mặt con bạn qua mỗi năm – trông chúng đáng yêu đến thế nào trong bộ đầm hay trang phục đặc biệt mà 



thế hệ chúng ưa mặc. Bạn sẽ nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời, những giây phút tĩnh lặng để ngắm nhìn 
đứa trẻ mà bạn đang nuôi nấng ngày càng hoàn thiện. 
Sau khi có đứa con thứ 7, Colleen, tôi đủ tự tin để biết cách nói “Không” với những điều không quan 
trọng. Khi ngồi ở ghế nghỉ, nhìn ra cửa sổ, tôi biết tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc chứ không 
còn bận tâm lẽ ra tôi phải làm thế này thế khác. Tôi cảm thấy một sự bình ổn. Đó là những gì mà tôi cần. 
Vì thế, tôi chỉ nhớ những khoảnh khắc đẹp.  
Mỗi người chúng ta có cuộc sống gia đình không ai giống ai. Bạn và tôi, có thể chúng ta đã nhận ra: 
cuộc sống thời nay không hề đơn giản. Xã hội không còn thuận lợi cho gia đình như trước đây. Cuộc 
sống với những tiến bộ công nghệ, nhanh hơn, tinh vi hơn, và cũng đáng sợ hơn. 
Những định luật và quy tắc được đưa ra trong cuốn sách này không phải do Stephen phát minh ra. Anh 
ấy làm công việc quan sát, tập hợp, ghi lại theo một trình tự hữu ích. Đó là những quy tắc phổ biến mà 
trong thẳm sâu tâm hồn, bạn đã biết là đúng. Đó là lý do bạn cảm thấy những quy tắc thật quen thuộc. 
Bạn đã từng nhìn thấy trong cuộc sống của chính bạn, thậm chí bạn còn thường xuyên sử dụng.  
Tuy nhiên, điều có ích ở đây là cuốn sách giúp bạn có một nền tảng, có phương pháp suy nghĩ và nhìn 
nhận hoàn cảnh riêng của mình để tìm ra cách giải quyết. Đó là điểm bắt đầu, là cách để kiểm tra vị trí 
bạn đang đứng, nơi bạn muốn đến và làm cách nào giúp bạn đi tới đích. 
Một vài năm trước đây, Carol, một trong số bạn thân nhất của tôi, mắc bệnh ung thư. Sau vài tháng thực 
hiện xạ trị, hóa trị và phẫu thuật, cô ấy nhận ra cuộc sống của mình đang dần khép lại. Nhưng Carol 
không bao giờ hỏi: “Tại sao lại là tôi?”, không cảm thấy cay đắng hay tuyệt vọng. Cách nhìn nhận của 
Carol về cuộc sống thay đổi nhanh chóng. “Tôi không còn thời gian để quan tâm đến những điều vặt 
vãnh,” cô ấy nói với tôi, “Tôi chú tâm vào những điều thực sự quan trọng đối với mình”. Sự dũng cảm 
của cô ấy khiến tôi cảm động. Carol dành thời gian để đào sâu mối quan hệ với chồng, con cái và những 
người cô ấy yêu quý. Khát vọng lớn nhất của Carol là được làm, được cống hiến và bằng một cách nào 
đó, tạo ra một sự khác biệt. Cái chết của cô ấy khiến tất cả chúng tôi, những người yêu mến cô ấy, muốn 
mình trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ hơn: sẵn lòng để yêu thương, để quan tâm, để giúp đỡ mọi người. 
Carol đã “viết” bản tuyên ngôn về nhiệm vụ của cuộc đời mình trên giường bệnh. Bạn cũng có thể 
“viết” bản tuyên ngôn nhiệm vụ của cuộc đời mình, ngay từ bây giờ. 
Không ai có thể thực sự thấu hiểu hoàn cảnh của bạn – những khó khăn và thử thách mà bạn đang gặp 
phải, hay những lý tưởng bạn trông đợi. Bạn có thể rút tỉa từ cuốn sách này những gì bạn thấy phù hợp 
với mình. Khi gặp được vài câu chuyện tương tự, bạn có thể dừng lại, nghiền ngẫm, quan sát cuộc đời, 
và từ đó phác ra viễn cảnh tương lai cho chính bạn. 
Chúng tôi muốn mang hy vọng đến cho những ai đang áy náy vì đã mắc phải nhiều sai lầm, vì sự thờ ơ, 
vì đã không ưu tiên gia đình và đang hứng chịu hậu quả của những điều đó. Bạn có thể giành lại đứa con 
mình đã đánh mất. Chẳng bao giờ là quá muộn. Đừng bao giờ bỏ cuộc và ngừng cố gắng. 
Tôi tin cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành một tác nhân của sự thay đổi, trở thành chứng nhân của 
những đổi thay trong chính hoàn cảnh của bạn. 
Hy vọng những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. 

- Sandra Merrill Covey 

 
__ 

 



 
PHẢI LÀM GÌ KHI GIA ĐÌNH BẠN ĐI CHỆCH HƯỚNG ĐẾN 90% THỜI GIAN?  
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Các gia đình hạnh phúc, thậm chí là các gia đình rất hạnh phúc – đôi lúc cũng sống chệch hướng đến 90% 

thời gian. Nhưng điều quan trọng là họ biết mình đang đi đâu và hiểu rõ con đường đó như thế nào. Và họ luôn 
cố gắng quay trở về đúng hướng đã chọn. 

Điều đó cũng giống như hành trình của một chuyến bay. Trước khi máy bay cất cánh, người phi công phải 
nắm rõ lộ trình bay. Anh ta biết chính xác mình sẽ bay đi đâu và phải tuân theo lộ trình đã định. Nhưng trong 
suốt chuyến bay, hành trình đó có thể bị tác động bởi nhiều nhân tố như gió, mưa, sự nhiễu loạn không khí, tình 
trạng không lưu bất thường, các sơ suất của con người và nhiều nhân tố 
khác nữa. Những nhân tố này khiến chiếc máy bay bị chệch hướng ít 
nhiều - thậm chí, có lúc chệch hướng đáng kể - so với lộ trình ban đầu, 
điều này xảy ra thường xuyên trong suốt chuyến bay.  

Tuy nhiên ngoại trừ những trở ngại quá lớn, nếu không thì máy 
bay vẫn bay đến đích an toàn. 

Vậy điều này diễn ra như thế nào? Trong suốt chuyến bay, 
người phi công thường xuyên nhận được thông tin phản hồi từ các thiết 
bị theo dõi thời tiết, từ các đài kiểm soát không lưu và từ các máy bay khác, hay đôi khi từ việc quan sát các vì 
sao. Dựa trên những thông tin phản hồi này, anh ta sẽ có những điều chỉnh cần thiết để giúp máy bay luôn quay 
trở về đúng với lộ trình được lập sẵn.  

Vấn đề không phải nằm ở việc có đi chệch hướng hay không, mà chính là ở tầm nhìn, ở kế hoạch và ở khả 
năng quay về đúng hướng. 

Theo tôi, hành trình bay của chiếc phi cơ ấy chính là một phép ẩn dụ lý tưởng cho cuộc sống gia đình. Cũng 
giống như chuyến bay, đôi khi gia đình chúng ta cũng đi chệch hướng, thậm chí rơi vào tình trạng hỗn loạn. 
Việc có một tầm nhìn, kế hoạch cũng như xác định rõ động lực – đó chính là hy vọng để giúp gia đình quay lại 
đúng hướng. 

 
Theo Sean (con trai tôi): 

   Nhìn chung, cũng giống như bao gia đình khác, gia đình chúng tôi từng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Chúng 
tôi thường ngồi lại để cùng bàn bạc. Tôi tin rằng, chính việc biết nhận lỗi và khả năng tự nối lại các mối quan 
hệ của từng thành viên đã giúp cho quan hệ gia đình chúng tôi luôn gắn bó.  

Chẳng hạn, trong những chuyến đi chơi của gia đình, bố luôn là người lên kế hoạch cho cả nhà như phải 
thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng và khởi hành lúc 8 giờ. Tuy nhiên vấn đề đã nảy sinh khi buổi sáng hôm đó, chúng 
tôi ngủ vùi và không ai muốn thức dậy để giúp bố chuẩn bị. Điều đó khiến bố nổi nóng. 12 tiếng đồng hồ sau, 
chúng tôi mới bắt đầu lên đường và không ai dám trò chuyện với bố vì lúc ấy ông đang rất giận. 

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là chính bố, chứ không ai khác, là người đầu tiên đã nói lời xin lỗi. Luôn luôn 
như vậy. Điều đó khiến chúng tôi rất xấu hổ, vì trong thâm tâm chúng tôi biết rằng mình chính là “thủ phạm” 
khiến ông phải tức giận. 

Nghĩ lại, tôi thấy rằng điểm độc đáo của gia đình tôi là cả bố và mẹ đều luôn biết nghĩ lại, sẵn sàng suy đi 
tính lại, ngay cả khi chúng tôi phạm lỗi, ngay cả khi một số kế hoạch và công việc đem ra bàn trong buổi họp 
gia đình chẳng may bị bế tắc. 

Như bạn đã thấy, gia đình chúng tôi không phải là một ngoại lệ và tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi 
muốn nhấn mạnh một điều: cho dù bạn đang phải cùng lúc đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách và cả thất 
bại, bạn cứ vững tin tiến về phía trước. Bí quyết ở đây là phải có một đích đến rõ ràng, một lộ trình cụ thể và 
một chiếc la bàn để định hướng. 

Bí quyết ở đây là phải 
có một đích đến rõ 
ràng, một lộ trình cụ 
thể và một chiếc la bàn 
để định hướng. 



Hình ảnh ẩn dụ của chiếc máy bay sẽ được đề cập xuyên suốt nội dung cuốn sách nhằm khơi dậy niềm hy 
vọng và nguồn cảm hứng cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình. 

 
BA MỤC TIÊU 

 
Mong muốn của tôi khi viết cuốn sách này là giúp bạn, trước hết và trên hết, luôn nuôi dưỡng một niềm hy 

vọng. Bên cạnh đó, những điều tôi trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo dựng “cỗ xe tam mã” giúp bản 
thân và gia đình luôn đi đúng hướng. Đó là: một đích đến rõ ràng, một lộ trình cụ thể và một chiếc la bàn định 
hướng. 

1. Xác định rõ đích đến 

 Tôi biết rằng mỗi người tìm đến cuốn sách này có một hoàn cảnh gia đình riêng và có những mong muốn 
riêng.  

Hình trang 11 
Có thể bạn đang vật lộn để duy trì hay cố gắng xây dựng lại cuộc hôn nhân của mình; hoặc bạn đã có một 

cuộc hôn nhân khởi đầu tốt đẹp nhưng bạn còn muốn nhiều hơn thế nữa - một cuộc hôn nhân làm bạn thực sự 
thoả mãn và hài lòng. Có thể bạn đang phải một mình nuôi dạy con và cảm thấy quá mệt mỏi trước vô số đòi 
hỏi, áp lực đang đè nặng lên bạn không chút xót thương. Có thể bạn đang phải vất vả với một đứa con ương 
ngạnh, hư hỏng đang giao du với bọn côn đồ, thậm chí còn dính vào ma túy hay một tệ nạn xã hội nào đấy. Bạn 
có thể đang phải tìm cách hòa hợp giữa hai gia đình “xung khắc”. 

Có thể bạn muốn con cái mình tự giác thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm cũng như làm tất cả bài tập về nhà 
mà không cần phải nhắc nhở. Hoặc bạn cảm thấy gần như không thể làm tốt nhiều vai trò cùng một lúc (mà 
nhiều khi những vai trò ấy lại xung đột với nhau), đó là làm bố, làm mẹ, làm trọng tài phân xử và làm một 
người bạn. Có thể bạn đang băn khoăn không biết là nên nghiêm khắc hay dễ dãi với con cái, không biết làm 
thế nào để gia đình đi vào khuôn khổ. 

 Có thể bạn đang phải cố gắng để kiếm tiền trang trải cuộc sống, phải lấy khoản nọ bù cho khoản kia. Những 
lo lắng về kinh tế có thể đã chiếm hết tâm trí và thời gian khiến bạn không còn đủ sức để giải quyết các mối 
quan hệ trong gia đình nữa. Có thể bạn đang phải tối mắt tối mũi trong hàng núi công việc đến mức bạn không 
còn thời gian, và càng ngày càng trở nên xa cách các thành viên trong gia đình. Thế nên ý niệm về một gia đình 
hạnh phúc đối với bạn dường như vượt xa khỏi tầm tay! 

Có thể cảm xúc và thái độ giữa các thành viên trong gia đình bạn đang rất căng thẳng, mọi người thường 
xuyên cãi vã, bất đồng với nhau, thậm chí còn la hét, bực bội, cằn nhằn, soi mói, giễu cợt, đổ lỗi, phê bình, đùn 
đẩy công việc, vu khống, phớt lờ, im lặng... Có thể những đứa con của bạn đã lớn và chúng chẳng buồn về nhà, 
không còn thân thiết với gia đình nữa. Có thể những cảm xúc trong hôn nhân đã mất, hoặc đang dần mất đi 
khiến bạn cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Bạn đã cố gắng hết sức để làm cho mọi việc có thể trở nên tốt đẹp, 
nhưng dường như “đâu vẫn hoàn đấy”, mọi việc không hề lay chuyển. Bạn kiệt sức, cảm thấy những việc mình 
làm đều vô nghĩa. 

Có thể bạn đang giữ vai trò của một người ông, người bà, dù rất muốn quan tâm giúp đỡ nhưng không biết 
giúp thế nào để mọi việc hanh thông. Có thể quan hệ của bạn với con rể và con dâu đang trở nên nhạt nhẽo, 
“bằng mặt chứ không bằng lòng”, và những cuộc chiến tranh lạnh chờ có dịp là bùng phát. Có thể bạn là nạn 
nhân của tệ lạm dụng trong suốt nhiều năm - khi bạn còn nhỏ hay khi đã kết hôn - và nay bạn mong muốn thoát 
khỏi cái vòng luẩn quẩn đó nhưng lại không biết làm thế nào, không có một khuôn mẫu nào cho bạn noi theo, 
để rồi bạn đành quay trở lại tình trạng ban đầu. Có thể vợ chồng bạn khao khát một đứa con nhưng lại không 
thể, và bạn cảm thấy sự ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân của mình đang nhạt dần. 



Có thể cùng một lúc bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn kể trên, và bạn cảm thấy mình không còn mảy may 
hy vọng. Nhưng cho dù bạn rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, điều quan trọng là đừng so sánh gia đình mình với 
các gia đình khác! Không ai hiểu được hết hoàn cảnh thực tế của bạn 
để có thể cho bạn một lời khuyên thật sự hữu ích. Cũng vậy, bạn không 
bao giờ hiểu được cặn kẽ hoàn cảnh thực tế của người khác. Chúng ta 

thường có xu hướng áp đặt hoàn cảnh của mình lên người khác, để 
đưa ra những lời khuyên mà mình cho là đúng. Nhưng những gì chúng 
ta nhìn thấy bề ngoài mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Khi nhìn vào 
cuộc sống gia đình của người khác, bạn chắt lưỡi khen hoàn hảo, trong 
khi lại chép miệng than gia đình mình đang rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ: bất cứ gia đình 
nào cũng đều có những khó khăn riêng, những vấn đề riêng! 

Thật tuyệt vời để biết rằng: những khó khăn hiện tại sẽ không còn quá quan trọng nếu bạn có được một tầm 
nhìn về tương lai. Có nghĩa là nếu nhìn về tương lai bằng một viễn cảnh tốt đẹp, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ 
hơn, bất kể sự tồn tại của những cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay hay hoàn cảnh khó khăn đang còn đó trong thực 
tại. 

Tôi muốn chia sẻ với bạn cách thức các gia đình trên khắp thế giới đã xây dựng tầm nhìn và những giá trị 
chung cho mọi thành viên trong gia đình, thông qua việc đề ra “bản tuyên ngôn về nhiệm vụ của gia đình”. Tôi 
sẽ hướng dẫn bạn cách tạo dựng một “bản tuyên ngôn” như vậy nhằm đoàn kết và phát huy sức mạnh của gia 
đình mình. Bản tuyên ngôn về nhiệm vụ gia đình sẽ giúp các thành viên trong gia đình bạn có “đích đến” thống 
nhất, và những giá trị ẩn chứa trong đó sẽ là kim chỉ nam cho gia đình bạn. 

 Để xây dựng một gia đình như mong muốn, mọi thành viên trong gia đình đều phải tham gia. Mọi người đều 
phải góp phần hình thành tầm nhìn ấy, hay ít nhất là phải hiểu và quyết tâm hướng đến. Lý do rất đơn giản. Bạn 
đã bao giờ chơi trò ghép hình hoặc xem người khác chơi chưa? Trong trò chơi này, phải chăng việc người chơi 
hình dung được bức tranh hoàn chỉnh là rất quan trọng? Và việc tất cả những người cùng chơi có chung hình 
dung về bức tranh hoàn chỉnh cũng quan trọng không kém? Nếu không có chung cách nhìn nhận, mọi người sẽ 
dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau khi đưa ra quyết định của mình, để rồi kết quả chỉ là một mớ lộn xộn. 

Vấn đề ở đây là phải xây dựng một tầm nhìn chung cho mọi thành viên trong gia đình. Khi đã có một đích 
đến rõ ràng, bạn dễ dàng quay trở lại đúng hướng để có thể tuân thủ lộ trình bay. Thực ra, toàn bộ lộ trình gắn 
chặt với mục tiêu nhắm đến, không thể tách rời. Lộ trình quan trọng không kém so với đích đến. 

 
2. Vạch ra một lộ trình cụ thể 

Bạn cần có một lộ trình cụ thể dựa trên một số nguyên tắc nhất định để đi đến đích cuối cùng. Để minh họa 
cho điều này, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. 

Một người bạn thân chia sẻ với tôi những lo lắng về cậu con trai - mà theo anh ấy miêu tả là “hỗn xược”, 
“bất trị” và “vô ơn bạc nghĩa”. 

- Stephen, tôi không biết phải làm gì nữa đây! Tình hình căng thẳng đến mức nếu tôi bước vào phòng định 
xem ti-vi cùng thằng con trai thì ngay lập tức, nó sẽ tắt ti-vi và bỏ ra ngoài. Tôi đã cố gắng hết sức để gần gũi nó 
nhưng không thể. 

Vào thời gian đó, tôi đang giảng cho một vài lớp về những vấn đề liên quan đến 7 thói quen - mà tôi sẽ bàn 
đến trong cuốn sách này - nên tôi đã nêu lên đề nghị:  

- Tại sao anh không tới lớp học của tôi bây giờ nhỉ, chúng tôi đang thảo luận về thói quen thứ 5 – hãy lắng 
nghe và hiểu người khác trước khi muốn người khác hiểu mình. Tôi đoán rằng con trai anh đang cảm thấy anh 
không hiểu nó. 

Tầm nhìn về tương lai 

quan trọng hơn những 

khó khăn hiện tại. 



- Tôi hiểu con tôi mà. - Anh bạn tôi nói. - Thậm chí tôi còn biết trước nó sẽ gặp phải chuyện gì nếu không 
nghe lời tôi. 

- Hãy coi như anh chưa hiểu gì về con trai mình cả. Hãy thử lắng nghe mà không đánh giá hay phán xét gì 
hết. Anh đến lớp nhé, để tìm hiểu cách lắng nghe với sự tôn trọng. 

Và anh bạn tôi đã đến dự lớp học. Nhưng anh ấy chủ quan đến mức cho rằng chỉ cần sau một buổi học là quá 
đủ để thông hiểu mọi việc. Anh ấy tới gặp cậu con trai và bảo: “Lâu nay con cho rằng bố không hiểu con, bây 
giờ bố muốn nghe con nói. Nào, nói đi”. Cậu con trai đáp lại: “Bố chưa bao giờ hiểu con cả, chưa bao giờ…” 
Rồi cậu bỏ ra ngoài. 

Ngày hôm sau, anh bạn đến gặp tôi, nói:  
- Stephen à, biện pháp của anh không hiệu quả. Tôi đã cố hết sức nhưng nó vẫn bất hợp tác! Tôi chỉ muốn 

nói thẳng vào mặt nó, “Ngốc ạ! Chả lẽ con không nhận ra những gì bố đã và đang cố gắng làm là vì con sao?”. 
Tôi không biết liệu còn chút hy vọng nào nữa không?  

Tôi đáp:  
- Cậu bé chỉ đang muốn kiểm tra sự chân thành của anh mà thôi. Và nó đã tìm thấy điều gì? Nó thấy rằng 

anh không thực sự muốn hiểu mà chỉ muốn áp đặt. 
- Chẳng qua là nó quá ngạo mạn. Nó thừa biết hành động của nó đang làm mọi thứ rối tung cả lên. 
Tôi nói:  
- Hãy nhìn lại bản thân mình xem. Anh đang tức giận vì nghĩ rằng mình gặp thất bại. Anh chỉ cần ra vẻ đang 

cố gắng lắng nghe là có thể khiến con trai mình mở lòng được sao? Nó không biết thực sự anh đang nghĩ gì hay 
sao? Anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của anh. Dần dần anh sẽ học được 
cách yêu thương vô điều kiện, yêu con theo đúng bản chất của nó, chứ không phải yêu vì nó cư xử theo cách mà 
anh muốn. Anh phải học cách lắng nghe, nếu cần, hãy xin lỗi cho những lời phán xét hay những sai lầm trước 
đây của anh.  

Anh ấy đã hiểu ra: hành động vừa rồi của anh, kỳ thực, chỉ làm ra vẻ là muốn hiểu con, chứ anh chưa học 
được cách lắng nghe thật chân thành và kiên nhẫn, bất kể kết quả như thế nào. 

 Vì thế anh ấy quay lại lớp học, thay đổi suy nghĩ và động lực của mình, bằng một thái độ mềm mỏng, tế nhị 
và cởi mở hơn. 

Cuối cùng anh ấy nói:  
- Tôi đã sẵn sàng. Tôi sẽ thử lại một lần nữa. 
Tôi nhắc: 
- Cậu bé sẽ kiểm tra sự chân thành của anh đấy. 
- Có lẽ nó sẽ từ chối bất cứ đề nghị nào của tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ trò chuyện cùng nó, vì tôi tin thằng bé xứng 

đáng nhận được sự quan tâm. 
Tối hôm đó, bạn tôi đã ngồi xuống bên cạnh cậu con trai, tâm sự: “Bố biết con vẫn nghĩ là bố không hề hiểu 

con, nhưng bố mong con tin rằng bố đang và sẽ cố gắng không ngừng để hiểu được con”. 
Một lần nữa, cậu bé lạnh nhạt đáp “Bố chưa bao giờ hiểu con cả”. Nó đứng dậy, bỏ đi. Nhưng ngay khi nó 

vừa bước đến cửa thì bạn tôi cất tiếng: “Trước khi con đi, bố muốn xin lỗi con vì đã làm con phải xấu hổ trước 
mặt bạn bè tối hôm trước”. 

Cậu bé quay lại, nói: “Bố không biết là con đã xấu hổ thế nào đâu”. Mắt cậu bé ngân ngấn nước. 
Sau lần nói chuyện đó, anh ấy nói với tôi: 
- Stephen, những lời hướng dẫn và động viên của anh thực sự đã tác động đến tôi vào khoảnh khắc tôi thấy 

con trai mình khóc. Tôi không ngờ điều đó lại quan trọng với nó đến như vậy, không ngờ nó đã bị tổn thương 
đến thế. Lần đầu tiên, tôi thực sự muốn lắng nghe. 



Vậy là anh bạn tôi đã tạo được cầu nối với con. Cậu bé dần cởi mở hơn. Họ nói chuyện đến nửa đêm, khi vợ 
anh ấy bước vào nhắc nhở hai bố con rằng đã đến giờ đi ngủ thì cậu bé nói:  “Con với bố muốn nói chuyện thêm 
một chút nữa, đúng không bố?”. Và họ tiếp tục trò chuyện cho tới tận sáng. 

Hôm sau, khi gặp tôi trong sảnh của tòa nhà văn phòng nơi tôi làm việc, anh ấy vừa khóc vừa nói:   
- Stephen, tôi đã tìm lại được con trai mình. 
Bạn tôi khám phá rằng có những nguyên tắc cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ của con người, và việc tuân 

theo những nguyên tắc này là điều thiết yếu nếu thực sự muốn có một gia đình hạnh phúc. Bạn tôi đã quyết định 
tuân theo nguyên tắc “biết tôn trọng”– cố gắng lắng nghe và thấu hiểu người đối thoại – nhờ vậy đã xoay 
chuyển được tình hình. Điều này cũng tương tự khi bạn thay đổi một nguyên tố trong công thức hóa học, kéo 
theo sự thay đổi của cả một công thức. 

Vận dụng nguyên tắc biết tôn trọng, thật sự lắng nghe và đồng cảm với mọi người là một thói quen rất hữu 
ích cho tất cả mọi người bất kể họ thuộc tầng lớp nào. Không có người nào thành công trong cuộc sống mà lại 
không biết tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu người khác.  

7 thói quen trong cuốn sách này dựa trên những nguyên tắc có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi và không thể phủ 
nhận trong mối quan hệ giữa người với người - giống như định luật vạn vật hấp dẫn trong thế giới vật chất. 
Những nguyên tắc này điều chỉnh mọi khía cạnh của cuộc sống, trở thành một phần tất yếu trong sự thành công 
của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. 7 thói quen này không thuộc về kỹ xảo, không phải là những giải pháp 
tạm thời, lại càng không phải là danh sách những việc cần làm. Đây là những thói 
quen – gồm nếp nghĩ (tư duy), nếp làm (hành động) đã được sử dụng lâu ngày - mà 
bất cứ gia đình hạnh phúc nào cũng có.  

Nếu vi phạm những nguyên tắc ấy thì chắc chắn cuộc sống gia đình cũng như các 
mối quan hệ khác sẽ thất bại. Trong cuốn tiểu thuyết Anna Karenina, Leo 
Tolstoy đã phát hiện: “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng những gia 
đình bất hạnh thì rơi vào nhiều trạng huống khác nhau”. Những gia đình hạnh phúc 
luôn có những đặc điểm giống nhau nhất định, cho dù gia đình đó có cả bố và mẹ hay 
chỉ có một trong hai, cho dù có 10 con hay không có con, cho dù đã từng xảy ra nạn 
lạm dụng, bị bỏ bê hay tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng. Những đặc điểm đó được 
gói gọn trong 7 thói quen. 

Một nguyên tắc nữa mà anh bạn tôi học được từ tình huống nêu trên:  sự thay 
đổi chỉ thật sự và lâu dài khi diễn ra từ bên trong. Nói cách khác, thay vì cố gắng 
thay đổi hoàn cảnh hay thay đổi con trai mình thì anh ấy quyết định thay đổi chính 
mình. Từ việc thay đổi chính bản thân, anh ấy đã tạo được những thay đổi trong hoàn 
cảnh và con trai mình. 

Cách tiếp cận từ bên trong là trọng tâm của 7 thói quen. Nếu thường xuyên 
áp dụng các nguyên tắc trong những thói quen này, bạn có thể thay đổi các mối 
quan hệ và hoàn cảnh theo hướng tích cực. Bạn cũng có thể trở thành tác nhân của 
sự thay đổi. Ngoài ra, nếu so với việc chỉ chú trọng đến hành vi thì việc chú trọng vào những nguyên tắc ấy sẽ 
tác động đến hành vi một cách sâu sắc hơn. Bởi vì những nguyên tắc ấy đã có sẵn, nằm sâu trong mỗi con 
người, khi hiểu rõ chúng thì cũng đồng thời hiểu rõ bản thân và khả năng của mình, từ đó phát huy tiềm năng 
một cách hiệu quả nhất. 

Ngày nay cách tiếp cận từ bên trong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước đây việc xây dựng gia đình từ bên 
ngoài rất dễ dàng, bởi xã hội lúc đó là một khối liên kết chặt chẽ và là một nguồn lực cho gia đình. Con người 
được bao bọc xung quanh bởi những mô hình, những khuôn mẫu, những hỗ trợ từ các phương tiện truyền thông, 
những phép tắc để duy trì hôn nhân và xây dựng gia đình. Ngay cả khi có các vấn đề nảy sinh trong gia đình, 
những yếu tố bên ngoài vừa nêu trở thành “chỗ dựa” giúp duy trì cuộc sống hôn nhân và gia đình. Do đó bạn có 
thể xây dựng gia đình từ bên ngoài, để thành công thì chỉ cần thuận theo tự nhiên. 

Có những 
nguyên tắc 
cơ bản điều 
chỉnh các 
mối quan hệ 
của con 
người, và 
việc tuân 
theo những 
nguyên tắc 
này là điều 
thiết yếu nếu 
muốn có một 
gia đình 
hạnh phúc. 



Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Nếu chỉ “thuận theo tự nhiên”, gia đình sẽ dễ dàng tan vỡ. 
Mặc dù chúng ta thường được khuyến khích hãy quay trở về với những “giá trị gia đình”, nhưng với một xã 

hội rộng lớn hơn trong vòng 30 đến 50 năm qua, xu thế đã thay đổi một cách cơ bản - từ ủng hộ chuyển sang 
chống lại mô thức gia đình. Chúng ta đang cố gắng vượt qua tình trạng hỗn loạn và thiếu gắn bó trong gia đình, 
những sóng gió đó có thể cuốn các gia đình đi chệch hướng. 

Tại một cuộc hội thảo về gia đình gần đây, một quan chức chính phủ đã chia sẻ một câu chuyện đáng buồn 
như sau: 

 
Mới đây, tôi có dịp nói chuyện với một người đàn ông mà theo tôi thì đó là một người bố 

rất tốt. Ông ấy kể: Có một dạo, cậu con trai bảy tuổi của ông có vấn đề gì đó khiến nó xao 
lòng mãi. Cậu bé thổ lộ:“Bố ơi, con không thể nào thôi không nghĩ về chuyện đó được…”. 
Ông bố đoán có thể đó là một cơn ác mộng hoặc một bộ phim kinh dị mà cậu bé từng xem. 

Nhưng không phải, sau nhiều lần thuyết phục và dỗ dành, cậu bé tiết lộ là cậu xem rất 
nhiều hình ảnh khiêu dâm thô tục, kinh khiếp. Ông bố hỏi: “Sao con có được chúng?”. Cậu 
bé khai ra tên của đứa trẻ 9 tuổi bên hàng xóm thường xem hình sex trên máy vi tính. “Con 
đã xem bao nhiêu lần rồi?”, “Rất nhiều lần rồi, bố ạ”. 

Ông bố vội vàng đi gặp bố mẹ của đứa trẻ hàng xóm. Họ thực sự bị choáng váng, cảm 
thấy tồi tệ khi hay tin đầu óc còn non nớt của bọn trẻ bị vấy bẩn. Họ cật vấn đến mức cậu bé 
bật khóc và nói: “Con biết làm vậy là không tốt nhưng con không thể không xem”. 

Tất nhiên họ nghi ngờ có một người lớn nào đó có liên quan đến chuyện này. Nhưng 
không phải, nguyên do là một cậu học sinh lớp 6 ở trường đã cho cậu bé địa chỉ website này 

và bảo rằng “Xem đi, hay lắm”. Thế là cái trang web đó lan truyền khắp các nhà xung quanh như một dịch 
bệnh. 

Ông bố cho biết đã khuyến khích con trai mình học sử dụng máy tính. Nhưng bọn trẻ đặt máy ở gầm cầu 
thang, luôn đóng kín cửa. Chúng đã vô tình biến căn phòng đó thành một cửa hàng khiêu dâm.  

 
Tại sao điều này lại có thể xảy ra? Vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà công nghệ có thể biến những 

đứa trẻ - không hề có một chút hiểu biết hay kinh nghiệm - trở thành nạn nhân của những văn hoá phẩm độc hại 
đến mức gây nghiện. 

Trong suốt 30 năm qua, mô thức gia đình đã có những thay đổi đáng kể. Hãy xem những thống kê dưới đây: 
 

• Tỷ lệ sinh con ngoài giá thú tăng hơn 400%.  
• Tỷ lệ gia đình chỉ có bố hoặc mẹ tăng hơn 3 lần. 
• Tỷ lệ ly hôn tăng gấp đôi. Nhiều người dự đoán khoảng một nửa những cuộc hôn nhân mới sẽ đi tới ly dị. 
• Số vụ thiếu niên tự sát tăng khoảng 300%. 
• Điểm kiểm tra năng lực học tập của tất cả sinh viên giảm 73 điểm. 
• Vấn đề sức khoẻ hàng đầu của phụ nữ châu Mỹ là bạo hành gia đình. Mỗi năm có khoảng 4 triệu phụ nữ bị 

chồng đánh đập. 
• ¼ thanh thiếu niên mắc các bệnh lây qua đường tình dục trước khi tốt nghiệp phổ thông. 

 
Những hành vi bị kỷ luật nặng nhất trong các trường công lập đã thay đổi: năm 1940 đó là hành vi nhai kẹo 

cao su, chạy nhảy trong hành lang; đến năm 1990 chuyển thành hành vi mang thai ở tuổi thiếu niên, cưỡng hiếp 
và hành hung. 
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mọi thứ đã 

thay đổi. 
Nếu chỉ 
“thuận 

theo tự 

nhiên”, 

gia đình 

sẽ dễ dàng 

tan vỡ. 
 



Những hành vi bị kỷ luật nặng nhất  
(theo nhận xét của các giáo viên ở trường công lập) 

 
Năm 1940 Năm 1990 

Phát ngôn bừa bãi 
Nhai kẹo cao su 
Làm ồn 
Chạy trong hành lang 
Không xếp hàng 
Trang phục không đúng quy cách 
Xả rác bừa bãi 

Nghiện ma tuý 
Nghiện rượu 
Có thai 
Tự sát 
Cưỡng hiếp 
Trộm cướp 
Hành hung 

 
Đáng chú ý nhất là tỷ lệ gia đình có cha hoặc mẹ ở nhà trong ngày với con cái đã giảm từ 66,7% xuống còn 

16,9%. Trung bình một đứa trẻ dành 7 tiếng mỗi ngày để xem ti-vi và chỉ có 5 phút ở bên bố mình! 

Theo nhà sử học lỗi lạc Arnold Toynbee, lịch sử có thể được tổng kết chỉ trong một câu, “Bắt chước sự 
thành công sẽ dẫn đến thất bại”. Được gọi là thành công khi những phấn đấu tương xứng với thử thách, nhưng 
khi thử thách thay đổi thì những phấn đấu trước kia không còn ý nghĩa nữa. Một hành động có thể đưa tới thành 
công trong trường hợp này nhưng chưa chắc đã đưa đến thành công trong trường hợp khác. Khi có một thử 
thách đến với bạn, bạn phản ứng lại. Nếu phản ứng đó phù hợp, bạn sẽ thành công. Nhưng khi thử thách đã thay 
đổi mà bạn vẫn tiếp tục sử dụng cách phản ứng cũ, bạn sẽ thất bại. Vì phản ứng cũ đã không còn phù hợp với 
những thử thách mới. 

Những thử thách đã thay đổi và chúng ta cần có cách giải quyết khác hợp lý hơn. 
Nếu chỉ khao khát một gia đình hạnh phúc là chưa đủ. Có những ý tưởng hay vẫn chưa đủ. Chúng ta cần có 

cách tư duy và các kỹ năng mới. Bởi vì các thử thách trở nên khó khăn hơn, buộc chúng ta phải tìm ra giải pháp 
hiệu quả hơn. 

7 thói quen đại diện cho hệ tư duy và kỹ năng đó. Thông qua cuốn sách này, tôi sẽ chỉ ra rằng – ngay cả khi 
lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất - rất nhiều gia đình đã vận dụng những nguyên tắc trong 7 thói quen để không 
bị chệch hướng.  

 



Hàng tuần bạn hãy dành một khoảng thời gian nhất định cho gia đình, trừ khi có chuyện khẩn cấp hay 
những việc không lường trước được. Trong khoảng thời gian đặc biệt dành cho gia đình, mọi người cùng nhau 
lên kế hoạch, trò chuyện với nhau, trao đổi, bảo ban và vui vẻ bên nhau. Đó là 
yếu tố hữu ích giúp bạn và gia đình đi đúng 
hướng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dành thời 
gian trò chuyện thân mật với từng thành 
viên trong gia đình. Nếu bạn làm được hai điều 
này, tôi đoan chắc chất lượng cuộc sống gia 
đình bạn sẽ cải thiện đáng kể. 

Nhưng tại sao phải đặt ra hai nhiệm vụ này? Tại 
sao cần dành khoảng thời gian nhất định cho gia 
đình? Tại sao cần phải trò chuyên thân mật với 
từng thành viên trong gia đình? Bởi vì thế giới 
đang thay đổi ngày càng nhanh chóng và sâu 
sắc. Nếu không có những khuôn mẫu hay 
mô hình mới phù hợp, gia đình sẽ đi sai hướng. 

Alfred North Whitehead từng nói: 
Thói quen vận dụng linh hoạt những nguyên tắc mà 
mình hiểu rõ là cốt lõi của sự thông tuệ. Bạn 
không cần phải học hàng trăm nguyên tắc mới, 
không cần phải thường xuyên tìm kiếm các 
kỹ năng tốt hơn. Những gì bạn cần là một vài 
nguyên tắc nền tảng để có thể áp dụng trong bất cứ trường hợp nào. 

7 thói quen sẽ tạo nên nền tảng ấy. Sức mạnh lớn nhất của 7 thói quen không 
phải nằm ở một thói quen đơn lẻ nào mà nằm ở sự kết hợp giữa chúng. Với 
những nguyên tắc này, bạn có thể nhận ra và giải quyết bất cứ chuyện gì xảy ra 
trong gia đình mình để từ đó cân nhắc phải làm gì để sửa chữa, cải thiện tình 
hình. Hàng triệu người đã vận dụng 7 thói quen này có thể chứng minh cho 
điều đó. Những thói quen sẽ không “cầm tay chỉ việc” phải làm thế này thế 
kia, mà chúng sẽ định hình trong bạn một hướng suy nghĩ, từ đó bạn sẽ biết điều 
cần phải làm và khi nào nên làm việc đó. Để có được thói quen này, bạn cần xây 
dựng và rèn luyện các kỹ năng. 

Một gia đình đã nói với tôi:  “Đôi khi chúng tôi thấy việc tuân theo những nguyên tắc này rất khó. Nhưng 
nếu không tuân theo thì còn khó hơn rất nhiều”. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, những hành động không tuân theo 
nguyên tắc sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. 

Do đó, mục tiêu thứ hai khi tôi viết cuốn sách này là nhấn mạnh một sự thật:  bất kể bạn đang trong tình 
trạng nào, 7 thói quen cũng sẽ là một công cụ hữu dụng giúp bạn xem xét tình hình rõ hơn và làm nên sự thay 
đổi tích cực từ bên trong. 

 
3. Sở hữu một chiếc la bàn  

   Nền tảng của 7 thói quen khẳng định: bạn là động lực sáng tạo cho chính cuộc đời mình, và qua đó cũng là 
động lực sáng tạo cho cuộc sống gia đình bạn. Vì thế mục đích thứ ba của cuốn sách là giúp bạn nhận ra và phát 
triển 4 kỹ năng khiến bạn trở thành tác nhân thay đổi cuộc sống. Những kỹ năng này chính là chiếc la bàn, hay 
là một hệ quy chiếu bên trong, giúp gia đình bạn đi đúng hướng để tới đích. Chúng giúp bạn sắp xếp cuộc sống 
ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để bạn quyết tâm làm bất cứ điều gì 
phù hợp và hữu ích cho mình. 

Tuyệt vời hơn nữa, cuốn sách này còn giúp bạn không phải phụ thuộc vào tôi hay bất cứ nhà tư vấn nào 
khác, mà bạn sẽ được giúp để tự tìm hiểu vấn đề, tự tìm kiếm những trợ giúp khác nếu thấy cần thiết. 

Một lần nữa, xin bạn lưu ý, không ai hiểu hoàn cảnh gia đình bạn bằng chính bạn. Bạn đang ở trong buồng 
lái. Chính bạn là người cần biết cách vượt qua các sóng gió đang cuốn gia đình mình đi chệch hướng. Cũng 
chính bạn là người duy nhất đủ khả năng để biết cần làm gì cho gia đình mình.  

Tại sao cần 

dành khoảng 

thời gian nhất 

định cho gia 

đình? Tại sao 

cần trò chuyện 

thân mật với 

từng thành viên 

trong gia đình? 

Vì nếu không có 

những khuôn 

mẫu hay mô 

hình mới phù 

hợp, gia đình sẽ 

đi sai hướng. 

Kỹ năng và sự 
rèn luyện có tác 
dụng trong một 
số trường hợp. 
Không chỉ vậy, 
bạn cần đến 
một cách tiếp 
cận có hiệu quả 
hơn, tiếp cho 
bạn sức mạnh 
để áp dụng các 
nguyên tắc vào 
hoàn cảnh của 
mình. 
 



Kỹ năng và sự rèn luyện có tác dụng trong một số trường hợp. Không chỉ vậy, bạn cần đến một cách tiếp 
cận có hiệu quả hơn, tiếp cho bạn sức mạnh để áp dụng các nguyên tắc vào hoàn cảnh của mình. 

Có một câu ngạn ngữ phương Đông: “Nếu bạn cho ai đó một con cá, bạn chỉ có thể giúp người đó sống 
thêm một ngày. Nếu bạn dạy cách bắt cá, bạn đã giúp người đó sống cả đời”. Cuốn sách này không cung cấp 
cho bạn một con cá. Mặc dù có rất nhiều ví dụ về cách thức áp dụng 7 thói quen vào hoàn cảnh cụ thể, nhưng 
trọng tâm của cuốn sách là dạy bạn cách bắt cá, bằng cách chia sẻ những nguyên tắc giúp bạn phát huy khả 
năng của mình và nhìn nhận hoàn cảnh lạc quan hơn. Vì thế hãy suy ngẫm về những câu chuyện và tìm kiếm 
những nguyên tắc cốt lõi. Những mẩu chuyện đó có thể không áp dụng được vào hoàn cảnh của bạn, song tôi có 
thể xác tín rằng những nguyên tắc cốt lõi thì hoàn toàn khả thi. 

 

Mục tiêu cuối cùng:  nề nếp văn hóa gia đình  

Nội dung của cuốn sách đề cập đến 7 thói quen để tạo gia đình hạnh phúc. Vậy “hạnh phúc” ở đây là gì? 

Theo tôi, hạnh phúc có thể được thể hiện trong 4 chữ:  văn hóa gia đình. 

Khi nói đến “văn hóa”, điều tôi muốn đề cập đến chính là tinh thần của một gia đình:  ở đó, có sự quan 

tâm, chia sẻ và thấu hiểu giữa các thành viên, ở đó có bầu không khí thân thiện. Vâng, đấy chính là đặc trưng 

của mỗi gia đình – chiều sâu, sự thân thiết, sự chín chắn trưởng thành trong các mối dây liên hệ. Đó cũng là 

cảm xúc bắt nguồn từ các nguyên tắc ứng xử tiêu biểu cho các mối quan hệ gia đình. Và điều này, giống như 

phần nổi của một tảng băng trôi, là một phần của niềm tin chung và các giá trị ẩn giấu chưa được nhìn thấy, tức 

là phần chìm của tảng băng.  

Khi nói về “nề nếp văn hóa gia đình tốt đẹp”, tôi nhận thấy mỗi người có một cách hiểu khác nhau về “tốt 

đẹp”. Đối với tôi, cụm chữ này hàm ý về một nề nếp văn hóa nuôi dưỡng tình cảm gia đình, trong đó các thành 

viên khi ở bên nhau cảm thấy rất thân thiết và gần gũi, họ có cùng niềm tin và chuẩn mực đạo đức, đối xử với 

nhau theo cách tốt nhất dựa trên những nguyên tắc chung của cuộc sống. Trong nề nếp văn hóa gia đình, cái 

“tôi” cá nhân trở thành cái “chúng ta”. 

Gia đình chính là những gì mà chúng ta cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ. Phải thừa nhận rằng, sự 

chuyển đổi từ “tôi” sang “chúng ta” – từ cái riêng sang cái chung – là một trong những khía cạnh khó khăn và 

thử thách nhất của cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, giống như hình ảnh “con đường ít người qua lại” được nhắc 

tới trong thơ của Robert Frost, đó chính là con đường tạo nên sự thay đổi. Cho dù văn hóa Mỹ vẫn nhấn mạnh 

đến tự do cá nhân, tính hiệu quả và có kiểm soát, nhưng không có con đường nào lại tràn ngập niềm vui và hài 

lòng cho bằng một cuộc sống gia đình sung túc, độc lập. 

Khi bạn thấy vui trước niềm hạnh phúc của người khác, đó là lúc bạn đã chuyển từ “cái tôi” sang “chúng 

ta”. Lúc đó bạn cũng sẽ thay đổi cách giải quyết vấn đề và cách nắm 

bắt các cơ hội. Nhưng sự thay đổi này chỉ diễn ra khi gia đình thực sự 

là ưu tiên hàng đầu.  

Văn hóa gia đình tốt đẹp là văn hóa của “cái chúng ta”. Đó 

là loại văn hóa giúp chúng ta hòa đồng với nhau, cùng nhau hướng tới 

một mục tiêu chung, cùng nhau cống hiến và làm nên sự đa dạng trong 

xã hội và giữa các gia đình. Văn hóa ấy sẽ giúp bạn chống đỡ được những tác động khiến bạn đi chệch hướng - 

bao gồm điều kiện bất thường bên ngoài chiếc phi cơ (như môi trường văn hóa, kinh tế khó khăn, hay những sự 

Gia đình là những gì chúng 

ta cùng nhau trải qua, cùng 

nhau chia sẻ.  



cố bất ngờ mà bạn không lường trước được), lẫn bên trong buồng lái (như những bất đồng, thiếu hụt trong giao 

tiếp, các chỉ trích, phàn nàn, so sánh, cạnh tranh). 

Áp dụng cho gia đình của bạn 

Phần lớn các câu chuyện trong cuốn sách này được chia sẻ từ rất 

nhiều người đã áp dụng 7 thói quen cho chính gia đình họ. Bạn nên 

đọc những câu chuyện này để rút ra những nguyên tắc cơ bản, những ý 

tưởng 

ứng 

dụng 

thực 

tiễn – 

theo 

cách 

mới và riêng của bạn. 

Tôi cũng mong muốn bạn đọc, nếu được, hãy áp dụng những nguyên tắc này cho gia đình bạn ngay từ 

đầu. Tôi có thể đoan chắc, nếu như bạn chia sẻ và khám phá cuốn sách này cùng với gia đình, những điều bạn 

học hỏi được sẽ trở nên sâu sắc hơn, có các liên hệ chặt chẽ hơn, bạn sẽ càng yêu thích cuốn sách hơn. Bên cạnh 

đó, khi chia sẻ cuốn sách này cùng với gia đình thì vợ/chồng bạn hay những đứa con đang ở tuổi vị thành niên 

sẽ không bị ngạc nhiên trước những suy nghĩ mới cùng những mong muốn thay đổi bất ngờ của bạn. Tôi biết, 

có một nữ độc giả coi đây như một cuốn sách “bí mật” để giúp bà ấy dò xét đánh giá chồng một cách nghiệt ngã 

- để rồi chỉ một năm sau đó, gia đình không có lối thoát nào hơn ngoài việc ly dị.  

Cùng nhau học hỏi là một sức mạnh to lớn để giúp bạn xây dựng văn hóa “cái chúng ta”. Do đó, nếu 

được, hãy đọc cho nhau nghe, hãy cùng nhau bàn luận về các câu chuyện, bàn luận về những ý tưởng nảy ra 

trong lúc đọc. Bạn có thể bắt đầu đơn giản bằng việc kể vài câu chuyện trong bữa ăn tối. Hoặc bạn cũng có thể 

thảo luận kỹ càng hơn. Ở cuối mỗi chương, tôi đều đưa ra một vài gợi ý về cách thực hiện cho gia đình. Bạn có 

thể xem Biểu đồ 7 thói quen và các định nghĩa ở trang 390. Hãy kiên nhẫn. Làm từ từ. Hãy tôn trọng khả năng 

nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình. Đừng áp dụng ồ ạt tất cả những điều bạn học được. Hãy nhớ rằng, 

khi bạn làm việc với gia đình có những lúc “chậm” là “nhanh”, mà “nhanh” lại là “chậm”. 

Tuy nhiên, một lần nữa, tôi xin tái khẳng định: bạn đang đóng vai trò chuyên gia cho gia đình mình. Bạn 

có thể đang ở trong tình huống mà bạn không muốn bất kỳ ai xen vào trong lúc này. Hoặc bạn đang gặp phải 

những vấn đề nhạy cảm khó có thể cùng nhau giải quyết. Hay bạn đang thử xem cuốn sách này có ý nghĩa với 

bạn hay không, để sau này đem áp dụng cho người khác. Cũng có thể bạn chỉ muốn áp dụng cuốn sách này với 

chồng hay con cái của bạn. 

Điều đó rất đúng ! Chính bạn là người biết rõ hoàn cảnh của mình nhất. Qua nhiều năm trải nghiệm 7 thói 

quen trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, điều tôi rút ra được là khi mọi người phối hợp với nhau – cùng nhau 

đọc sách, thảo luận, trao đổi rồi học những điều mới, lúc đó sự gắn bó giữa các thành viên trở nên thực sự thú 

vị. Tâm hồn con người đều giống nhau ở một điểm, đó là rất cần được chia sẻ cùng nhau:  “Tôi không hoàn hảo. 

Bạn cũng không hoàn hảo. Chúng ta cùng nhau học tập và trưởng thành”. Khi chia sẻ những điều bạn học được 

Hãy nhớ, khi bạn làm việc 

với gia đình có những lúc 

“chậm” là “nhanh”, mà 

“nhanh” lại là “chậm”. 

“Không, không, 

KHÔNG bao giờ được 

từ bỏ !” 

- Winston Churchill 



một cách khiêm tốn, không nhằm mục đích “uốn nắn” người khác, lúc đó những lời đánh giá không hay của 

mọi người về bạn sẽ tan biến đi, và bạn có thể tiếp tục thay đổi một cách “an toàn”, thoải mái và chính đáng. 

Cũng cần phải nói thêm với quý độc giả: Đừng thất vọng khi những nỗ lực ban đầu của bạn thất bại. Hãy 

nhớ, mỗi lần bạn thử nghiệm một điều mới mẻ, bạn đều phải đối mặt với những phản kháng:  

“Vẽ chuyện, chúng ta đâu có vấn đề gì !” 

“Thay đổi thì được lợi lộc gì kia chứ?” 

“ Tại sao chúng ta không là một gia đình bình thường đi?” 

“ Anh đói lắm. Ăn đã nhé!” 

“ Anh chỉ còn 10 phút nữa thôi. Anh phải ra ngoài.” 

“ Con đưa bạn đến nhé?” 

“ Con thà xem ti vi còn hơn.” 

Hãy cứ mỉm cười và hướng tới phía trước. Tôi cam đoan: những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp. 

Sự kỳ diệu của cây tre 

Cuối cùng, bạn hãy ghi nhớ sự kỳ diệu của cây tre, mỗi khi bạn làm bất cứ điều gì trong gia đình bạn. Loại 

cây kỳ diệu này, khi bạn gieo hạt, suốt bốn năm liền bạn sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài một mầm măng bé xíu 

nhô lên. Tuy nhiên, chính trong bốn năm đó, cây tre đã bám rễ sâu và phát triển mạnh mẽ trong lòng đất. Rồi 

chỉ một năm sau, vào năm thứ 5, cây sẽ vọt cao hơn 24 mét! 

Trong cuộc sống có rất nhiều điều giống với hình ảnh cây tre kia. Bạn làm việc miệt mài, đầu tư thời gian 

và công sức, bạn làm tất cả những gì có thể để chăm chút cho một điều gì đó, song nhiều khi bạn chẳng thể nhìn 

thấy bất kỳ thành quả nào trong nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên nếu bạn kiên trì, 

tiếp tục làm việc, chăm chút thì đến “năm thứ 5” bạn sẽ bất ngờ trước những thành quả và sự đổi thay mà mình 

đạt được. 

Kiên nhẫn là không chùn bước khi làm việc gì đó, là chăm chỉ siêng năng, là sẵn sàng chịu đựng, hy sinh 

bản thân mình cho người khác. Kiên nhẫn thể hiện tình yêu. Kiên nhẫn tạo nền tảng cho sự thấu hiểu. Khi hiểu 

được những hy sinh ấy, chúng ta sẽ biết được đâu là những điểm yếu, đâu là những động lực của mình. 

Hay nói như cách của Winston Churchill: “Chúng ta không, không, KHÔNG bao giờ được từ bỏ!”. 

Tôi biết một bé gái lúc nào cũng thích chạy ra hiên trước nhà. Mẹ cô bé phải chạy theo, nhắc bé đi vào 

trong. Một lần cô bé ra ngoài hiên nhưng lúc đó bà mẹ đang bận nên không chạy theo để gọi vào. Một lúc sau, 

cô bé trở vào trong nhà. Bà mẹ ôm lấy, thủ thỉ bà rất vui khi cô bé quay lại. Cô gái bé bỏng thỏ thẻ: “Mẹ ơi, lúc 

nào mẹ cũng đi theo con mẹ nhé!”. 

Trong tâm hồn mỗi con người, ai cũng mong mỏi một “mái ấm gia đình”, với các mối quan hệ hòa thuận 

và quan tâm lẫn nhau. Và chúng ta không bao giờ được từ bỏ khát vọng về mái ấm. Cho dù chúng ta thấy mình 

đang bị chệch hướng đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn có thể từng bước sửa chữa những sai lầm. Ở đây, tôi muốn 

nói thêm: cho dù con cái bạn đang xa cách bạn đến mức nào đi nữa, hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi 

con cái là xương là máu của bạn. Giống như dụ ngôn của Chúa Jesus về người con hoang đàng: sau khi rời bỏ 



gia đình, trải qua bao nhiêu vất vả khổ sở, cuối cùng người con hoang đàng quay trở về trong vòng tay ấm áp 

của cha mẹ. Bạn sẽ giành lại được con cái của mình. 

Cũng giống như hình ảnh ẩn dụ về chiếc máy bay, mọi mục tiêu đều trong tầm tay. Hành trình trong đời, 

vì thế, trở nên phong phú, thú vị và hấp dẫn. Chính cuộc hành trình là một phần của mục tiêu: bất luận trong gia 

đình hoặc ngoài cuộc sống xã hội, cách bạn đi như thế nào cũng quan trọng như việc bạn đi đến đâu. 

Như Shakespeare đã từng viết: 

Có những thủy triều trong cuộc đời con người 
Mà những ai dám nắm lấy trong cơn lũ sẽ thành công 
Còn những ai chạy trốn những thăng trầm của cuộc sống 
Sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong nông cạn và khổ đau 
Ngay giữa đại dương mênh mông, chúng ta vẫn sống 
Và chế ngự luồng nước xoáy khi nó đến 
Vì nếu không, mọi cơ hội của chúng ta sẽ bị đánh mất. 

Chúng ta phải nắm lấy những đợt triều dâng này, cho dù xã hội thay đổi thế nào đi nữa thì trong tâm hồn 

mỗi người, gia đình vẫn vô cùng hệ trọng. Khi tôi hỏi nhiều người trên khắp thế giới về ba điều quan trọng nhất 

trong cuộc đời họ, có đến 95 % chọn “gia đình” nằm trong Top 3. Trong số đó, có đến 75% đặt gia đình là yếu 

tố hàng đầu.  

Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy, và tôi cho rằng bạn cũng như tôi. Niềm vui sướng và đau khổ nhất của 

chúng ta đều xoay quanh cuộc sống gia đình. Nói cách khác, “Chẳng có người mẹ nào lại vui khi thấy con mình 

đau khổ”. Chúng ta muốn tận hưởng niềm vui về một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Và, khi nhận thấy có một 

khoảng cách giữa cuộc sống gia đình ấm áp như mong muốn với cuộc sống gia đình thực tế, chúng ta sẽ cảm 

thấy chán nản, mất hết hy vọng. Nhưng vẫn còn hy vọng, lớn lao là đằng khác! Điều quan trọng mà chúng ta 

cần ghi nhớ là phải bắt đầu từ bên trong và kiên trì với con đường mình đã chọn. 

Tôi mong bạn sẽ thành công. Tôi biết gia đình của bạn khác gia đình của tôi. Bạn có thể ly hôn, có thể góa 

bụa, hay đang cố gắng nuôi con một mình. Bạn có thể đã là ông bà và con cháu đã khôn lớn. Bạn có thể là vợ 

chồng mới cưới, chưa có con. Bạn có thể là cô, là bác, hay anh chị, họ hàng. Cho dù bạn là ai, bạn vẫn là một 

phần của gia đình, và tình yêu gia đình chính là sợi dây liên kết mọi người với nhau. Khi quan hệ gia đình tốt, 

cuộc sống của bạn cũng tốt hơn lên. Tôi hy vọng và tin tưởng, cuốn sách về 7 thói quen này sẽ giúp bạn xây 

dựng một nề nếp văn hóa gia đình tốt đẹp, để cuộc sống của mỗi chúng ta nhờ thế trở nên đáng yêu. 



Chia sẻ chương sách này cùng các vị  

phụ huynh và các em thiếu niên 

Cuộc sống gia đình cũng giống như một chuyến bay 

• Hãy xem lại những mô tả về hình ảnh của một chiếc phi cơ ở trang 9 và 10. Bạn hãy hỏi các thành viên trong 

gia đình xem họ thấy cuộc sống gia đình giống chuyến bay của một chiếc phi cơ như thế nào.  

• Hãy hỏi họ: lúc nào họ thấy gia đình mình “đi chệch hướng”? Họ có thể trả lời là những lúc căng thẳng, xung 

đột; lúc mọi người đổ lỗi và chỉ trích nhau; hay những lúc cô đơn đau khổ, cảm thấy bất an. 

• Hãy hỏi họ: lúc nào họ thấy gia đình mình “đi đúng hướng”? Câu trả lời có thể là lúc các thành viên cùng 

nhau đi dạo, nói chuyện, thư giãn; hoặc đi chơi xa cùng nhau; hay một chuyến picnic cùng gia đình hoặc một 

bữa tiệc ngoài trời. 

• Hãy khuyến khích các thành viên trong gia đình suy ngẫm về những lúc họ “đi chệch hướng” và hỏi xem 

nguyên nhân của việc đó là gì, và có thể có những nguyên nhân nào khác ảnh hưởng xấu tới họ không. 

• Hãy đọc lại câu chuyện “Tôi đã tìm lại được con trai tôi” ở trang 13 và 14. Hãy hỏi mọi người bằng cách nào 

để gia đình trở về đúng hướng. Ý tưởng được đưa ra có thể là hãy dành thời gian cho nhau, hỏi han và lắng 

nghe mọi người, biết tha thứ và xin lỗi, hãy gạt tự ái sang một bên, biết nhường nhịn, có trách nhiệm, biết tôn 

trọng người khác, làm việc gì cũng phải cân nhắc xem điều gì quan trọng và hậu quả ra sao. 

• Hãy đọc lại mẩu chuyện của Sean ở trang 10 “Cha mẹ tôi luôn cố gắng để trở về đúng hướng”, thảo luận làm 

thế nào để các thành viên trong gia đình có thể nhanh chóng trở về đúng hướng. 

Hãy học hỏi cùng nhau 

• Hãy hỏi mọi người làm thế nào để cả gia đình có thể học hỏi và chia sẻ với nhau. Câu trả lời có thể là hãy 

cùng nhau đọc sách, nghe nhạc, đi chơi, tận hưởng những điều mới lạ, tập hợp những bức ảnh và chia sẻ 

những câu chuyện gia đình. Hãy hỏi những điều này quan trọng với gia đình như thế nào. 

• Thảo luận làm thế nào để mọi người trong gia đình cùng đọc và bàn luận về cuốn sách này một cách nhiệt 

tình. 

Không bao giờ là quá muộn 

• Hãy nhớ đến câu chuyện kỳ diệu của cây tre ở trang 22 và 23 và “Mẹ luôn theo sau con” ở trang 23. Hãy hỏi 

mọi người trong gia đình: những câu chuyện này tác động đến suy nghĩ về gia đình như thế nào, cách mọi 

người đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, và có những điều gì hoặc mối quan hệ nào cần có thời 

gian để tăng trưởng. 

 



Chia sẻ chương sách này cùng các em nhỏ 

Hãy chơi một trò chơi 

• Hãy bịt mắt một người trong gia đình. Sau đó dẫn người ấy tới một nơi trong nhà, ngoài sân hoặc gần công 

viên miễn là họ khó có thể quay về vị trí ban đầu khi không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên phải bảo đảm lối đi an 

toàn, không có bậc thang hay vật cản gì hết. 

• Xoay người đó vài vòng, yêu cầu họ phải tìm được đường quay về đúng vị trí xuất phát. 

• Hãy cứ để người đó thử trước, rồi sau đó mới hỏi xem họ có cần giúp đỡ hay gợi ý gì không. 

• Hãy để họ tự điều chỉnh hướng đi theo những lời chỉ dẫn như “rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải”. 

• Khi đã quay về an toàn, hãy hỏi họ việc dò đường khi không nhìn thấy gì và không được chỉ dẫn có quá khó 

hay không. Mỗi bạn nhỏ hãy thử bịt mắt và cố gắng tự tìm đường quay về. 

Ý nghĩa của trò chơi 

• Giúp cho trẻ hiểu rằng chúng ta đang cùng nhau đi hết cuộc đời nhưng không ai trong chúng ta có thể nhìn 

thấy tương lai. Để đi đến đích, bạn cần có sự chỉ dẫn hoặc gợi ý và một vài trợ giúp từ phía gia đình. 

• Giúp trẻ hiểu: có một gia đình làm chỗ dựa là điều hết sức tuyệt vời. 

Giúp trẻ hiểu, đối với “lộ trình bay” của gia đình, sự đồng lòng trợ giúp là hết sức quý giá, giống như sự hỗ 

trợ để tìm đường quay về điểm xuất phát ban đầu trong trò chơi bịt mắt. 

Áp dụng 

• Hàng tuần mọi người nên họp mặt, thảo luận về lộ trình của gia đình: mọi người có thể làm gì để giúp đỡ, 

ủng hộ, vui vẻ và gắn bó với nhau trong cuộc đời. 

• Hãy đính những lời nhắc nhở về cuộc họp gia đình tiếp theo, tại một vị trí “bắt mắt” trong nhà,  

• Hãy lên kế hoạch về những hoạt động thú vị như đi thăm những thành viên khác không sống chung trong gia 

đình, cùng nhau đi ăn kem, chơi thể thao hoặc chia sẻ những bài học để cho thấy bạn quan tâm đến gia đình. 

Và, nếu bạn là cha mẹ, bạn luôn ưu tiên cho mái ấm gia đình đến mức nào.  



THÓI QUEN THỨ NHẤT:  

SỐNG CHỦ ĐỘNG ! 

 

 

 

Nhiều năm trước đây khi còn đang nghiên cứu ở Hawaii, tôi thường rảo qua các chồng sách ở phía cuối một 

thư viện của trường đại học. Trong đó, có một cuốn sách ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi: khi lật giở vài 

trang, mắt tôi dừng lại ở một đoạn văn ngắn rất thú vị, đáng ngạc nhiên và đáng nhớ đến mức đoạn văn ấy đã 

vĩnh viễn đi vào cuộc đời tôi. 

Một ý tưởng độc đáo được hiển hiện, chỉ với ba câu trong đoạn văn ấy:   

Có một khoảng trống giữa tác nhân và sự phản ứng. 

Trong khoảng trống ấy chúng ta có quyền tự do lựa chọn cách ứng xử. 

Cách ứng xử đó thể hiện sự trưởng thành và niềm hạnh phúc của chúng ta. 

Tôi không biết phải diễn tả tác động của ý tưởng đó đối với tôi như thế nào. Tôi đã chìm đắm, miên man suy 

nghĩ. Tôi rất thích sắc thái tự do toát ra từ ý tưởng, để vận dụng vào chính bản thân mình. Có một khoảng trống 

giữa những điều tác động đến tôi và phản ứng của tôi. Trong khoảng trống đó, tôi có quyền tự do lựa chọn cách 

ứng phó. Cách ứng phó này thể hiện sự trưởng thành và niềm hạnh phúc của tôi. 

Càng suy ngẫm tôi càng nhận thấy rằng, cách ứng xử của tôi cũng có thể có tác động trở lại đối với tác 

nhân. Chính bản thân tôi cũng có thể trở thành một tác nhân. 

Những suy nghĩ đó đã quay trở lại với tôi vào một buổi tối. Khi tôi đang ghi hình thì nhận một tin nhắn là 

Sandra chờ tôi ở đầu dây bên kia và cần nói chuyện. 

“Anh đang làm gì thế?” , Sandra hỏi với giọng bồn chồn, sốt ruột. “Anh biết là tối nay chúng ta có khách tới 

ăn tối mà. Anh đang ở đâu đấy?”. 

Tôi biết cô ấy rất lo lắng, trong khi tôi mải mê cả ngày ghi hình ở trên núi. Khi chúng tôi quay xong cảnh 

cuối cùng, đột ngột đạo diễn yêu cầu phải quay thêm cảnh mặt trời lặn, cho nên chúng tôi phải mất gần một 

tiếng đồng hồ nữa để chớp cho được khoảnh khắc đặc biệt này. 

Mọi khó chịu dồn nén trong lòng, sau hàng loạt cảnh quay kéo dài, khiến tôi không tự chủ được nên trả lời 

cộc lốc:  “Nghe này, Sandra, anh chẳng có lỗi gì cả bởi chính em là người lên kế hoạch cho bữa tối. Anh đâu thể 

làm gì, khi mọi thứ ở đây không tài nào nhanh hơn được. Em phải tự xoay xở để giải quyết mọi việc ở nhà, chứ 

anh không thể bỏ đi ngay bây giờ được. Anh còn phải làm việc. Khi nào có thể thì anh sẽ về”. 

Tôi gác máy, quay về chỗ ghi hình. Bất chợt tôi nhận ra phản ứng của tôi với Sandra khá gay gắt. Sandra sốt 

ruột là hoàn toàn hợp lý, vì cô ấy đang rơi vào hoàn cảnh khó xử. Cô ấy đã trông chờ vào tôi nhưng tôi lại chẳng 

giúp gì cô ấy. Thay vì thông cảm, tôi lại chỉ nghĩ đến mình để rồi trả lời gắt gỏng, chắc chắn câu trả lời đó càng 

làm cho tình hình thêm tồi tệ. 

(Hình trang 28) 

Tác nhân Tự do chọn lựa Phản ứng 



Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng nhận thấy hành động của mình quá đà. Đây không phải là cách tôi muốn 

đối xử với vợ mình. Giá mà tôi đã không làm như thế, giá mà tôi bình tĩnh, thông cảm, cân nhắc hơn; giá mà tôi 

đã nghĩ về tình yêu của tôi với cô ấy thay vì những căng thẳng công việc thì mọi chuyện chắc chắn đã khác. 

Nhưng vấn đề là lúc đó tôi không hề nghĩ gì đến hậu quả. Thay vì hành động dựa trên những nguyên tắc tốt 

đẹp, tôi lại xuôi theo cảm xúc nhất thời của mình. Tâm trạng khó chịu và mệt mỏi lúc đó xâm chiếm đầu óc tôi 

mạnh mẽ đến nỗi tôi không còn kịp nhận ra được mình cần phải làm gì. 

Trên đường lái xe về nhà, tâm trí tôi không còn vướng bận công việc nữa, thay vào đó là hình ảnh của 

Sandra. Sự giận dữ đã hoàn toàn biến mất, trong trái tim tôi ngập tràn tình yêu và sự cảm thông đối với cô ấy. 

Tôi chuẩn bị tinh thần để xin lỗi Sandra. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, quan hệ của chúng tôi ấm áp trở lại. 

 Tạo ra “một điểm dừng”  

Người ta rất dễ phản ứng nhất thời trước một việc gì đó. Bạn sẽ nhận thấy điều này trong cuộc sống của 

chính mình. Bạn thường bị chi phối bởi hoàn cảnh nhất thời. Điều này khiến bạn nói những điều mà bạn không 

chủ định, và làm những việc mà sau này bạn thấy hối hận. Bạn sẽ tự nhủ: “Ôi, giá mà mình kịp dừng lại và suy 

nghĩ một chút thôi thì đâu phải phản ứng đến mức như vậy!”. 

(Hình trang 29) 

Rõ ràng cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu mọi người hành động dựa trên những giá trị bên 

trong thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời. Tất cả những gì chúng ta cần là “một điểm dừng” – hay nói cách 

khác, chúng ta phải biết tạm dừng khi gặp phải vấn đề nào đó, trước khi tìm ra cách ứng xử hợp lý nhất. 

Mỗi cá nhân đều có khả năng dừng lại đúng lúc. Bạn nên rèn luyện thói quen này ngay trong gia đình, để 

biết cách dừng ở đâu và có những ứng xử khôn ngoan hơn.  

 

Bốn kỹ năng chỉ có ở con người 

Để hiểu rõ 4 kỹ năng, tôi sẽ đưa ra ví dụ về một phụ nữ đã vận dụng những kỹ năng ấy để tạo nên sự thay 

đổi trong gia đình mình. Cô ấy kể:  

Suốt mấy năm trời tôi phải vật lộn với lũ trẻ, còn chúng thường xuyên cắng đắng với nhau. Tôi phải đứng ra 

phân xử, trách mắng. Tôi biết, việc tôi thường rầy la đã làm tổn thương lòng tự trọng của chúng. 

Hết lần này đến lần khác tôi đều cố gắng để thay đổi, nhưng mỗi lần như vậy tôi không sao từ bỏ được thói 

quen cũ. Lúc đó tôi thấy chán ghét bản thân mình, và thế là tôi lại trút giận lên con cái. Sự thể như thế càng 

khiến tôi cảm thấy đáng trách hơn. Cơ hồ tôi đang tuột dần xuống một vòng xoáy. Tôi biết mình cần phải làm 

một cái gì đó, nhưng không biết cụ thể đó là cái gì. 

Cuối cùng tôi quyết định là phải suy xét kỹ lưỡng, dàn xếp, nhìn nhận nghiêm túc vấn đề của mình. Và rồi 

tôi đã nhận thức được hai nguyên nhân sâu xa khiến tôi có hành vi gay gắt và tiêu cực như vậy. 

Đầu tiên, đó là những trải nghiệm từ thuở ấu thơ đã tác động đến thái độ và hành vi của tôi. Tôi bắt đầu 

nhận ra chính cách thức nuôi dạy của cha mẹ đã để lại trong tôi những vết sẹo tâm lý. Ngôi nhà tuổi thơ của tôi 

đầy những rạn nứt. Tôi nhớ là chưa từng thấy cha mẹ ngồi nói chuyện với nhau vì họ luôn bất đồng quan điểm. 



Hoặc là họ cãi nhau, hoặc đánh nhau, hoặc đường ai nấy đi và giữ thái độ im lặng. Cuối cùng cuộc hôn nhân 

của cha mẹ tôi đi đến chỗ kết thúc. 

Vì thế, khi gặp phải những vấn đề rắc rối tương tự xảy ra trong chính gia đình mình, tôi không biết phải 

xoay xở thế nào. Tôi không có một hình mẫu nào để làm theo. Thay vì tìm ra một khuôn mẫu hay tự tìm cách 

giải quyết, tôi lại trút hết những thất vọng và bối rối lên con cái. Mặc dù không thích “giận cá chém thớt”, tôi 

nhận ra chính tôi lại đang đối xử với các con theo như cách của bố mẹ đối xử với tôi trước đây. 

Nguyên nhân thứ hai, đó là tôi muốn thông qua cách cư xử của con cái để giành thiện cảm của mọi người. 

Tôi muốn mọi người yêu mến tôi vì lũ trẻ nhà tôi có hành vi tốt. Tôi luôn lo sợ bọn trẻ sẽ khiến tôi phải xấu hổ 

khi bước ra bên ngoài khung cửa gia đình. Chính vì không tin tưởng vào bọn trẻ nên tôi đã đe nẹt, uốn nắn, bắt 

chúng phải cư xử theo cách mà tôi muốn. Tôi bắt đầu nhận ra việc tôi luôn cố gắng giữ thể diện cho mình đã 

khiến con tôi không thể trưởng thành và sống có trách nhiệm. Oái ăm thay, cách tôi dạy dỗ lại gây ra điều mà 

tôi vô cùng lo sợ:  bọn trẻ bắt đầu có những hành vi vô trách nhiệm. 

Hai nguyên nhân trên giúp tôi hiểu ra: tôi cần phải tự mình giải quyết, thay vì bắt người khác phải thay đổi. 

Tuổi thơ bất hạnh khiến tôi phần nào có thái độ tiêu cực, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha 

mẹ. Tôi đã có thể lựa chọn những cách ứng xử hoàn toàn khác.  

Tôi đã trải qua một quãng thời gian dài, hết sức khó khăn để có thể thừa nhận lỗi do mình. Tôi đã phải đấu 

tranh với niềm kiêu hãnh tự tạo bấy lâu. Nhưng khi vượt qua được những khó khăn đó, tôi cảm thấy hết sức 

thoải mái, tự do. Tôi đã kiểm soát được bản thân để tìm ra một hướng đi tốt đẹp hơn. Tôi nhận ra phải có trách 

nhiệm với chính mình. 

Giờ đây mỗi khi lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo đến đâu đi nữa, tôi chọn “điểm dừng” để xác định lại 

phương hướng, so sánh thực tế với cách nhìn nhận chủ quan của mình. Tôi tránh không ăn nói bộp chộp, không 

xử sự gay gắt. Tôi luôn cố gắng để có được một kết cục tốt đẹp và kiểm soát được mình. 

Cuộc đấu tranh nội tâm vẫn luôn tiếp diễn. Những lúc như thế, tôi thường rút về một góc yên tĩnh trong tâm 

hồn mình để kiềm chế và chiến thắng chính mình, để mình không đi chệch hướng. 

Khi gặp phải khó khăn, người phụ nữ trong câu chuyện vừa kể đã biết dừng đúng lúc, trước khi đưa ra quyết 

định. Trong khoảng thời gian dừng lại, cô ấy suy xét để tìm ra hành động phù hợp thay vì phản ứng xốc nổi. Cô 

ấy đã thực hiện như thế nào? 

Hãy lưu ý cách thức cô ấy suy xét lại bản thân để hiểu về hành vi của chính mình. Cô ấy đã áp dụng kỹ năng 

thứ nhất:  tự nhận thức. Là con người, chúng ta có thể đứng ngoài cuộc sống của mình để nhìn nhận một cách 

khách quan, thậm chí còn biết nhìn nhận cả những suy nghĩ bên trong, để từ đó từng bước tạo nên sự thay đổi 

và hoàn thiện. Loài vật không thể làm được điều này nhưng con người thì có thể. Kỹ năng thứ hai mà cô ấy sử 

dụng là lương tâm. Chính lương tâm, “tiếng nói tâm hồn”, đã giúp người phụ nữ nhận ra cách thức cô ấy đối xử 

với con cái là không tốt, vì đi theo vết xe đổ mà cô đã trải qua trước kia. Lương tâm cũng là một kỹ năng riêng 

có của con người. Nó giúp chúng ta đánh giá những gì nhìn thấy trong cuộc sống của bản thân. Giống như chiếc 

máy tính, lương tâm giúp ta phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên ghi vào “ổ cứng” của chúng ta. Tuy 

nhiên, nếu chúng ta cài quá nhiều “phần mềm về những giá trị thứ yếu”, đồng thời sử dụng sai hoặc xem nhẹ 

khả năng đặc biệt của lương tâm, rất có thể chúng ta sẽ đánh mất kỹ năng đặc biệt này. Lương tâm còn cho ta 



sức mạnh của tâm hồn. Bằng cách này hay cách khác, và dù có sự khác biệt về ngôn ngữ thì những tôn giáo lớn 

trên thế giới (như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo…) đều răn dạy con người về lương tâm. 

Kỹ năng thứ ba được dùng đến: trí tưởng tượng. Cô ấy hình dung về một viễn cảnh hoàn toàn khác với 

những gì cô đã trải qua, với một kết cục thú vị hơn so với quá khứ. Cô ấy đã nhận ra khả năng này khi nói:  “Tôi 

đã kiểm soát được bản thân và có thể tìm ra một hướng đi tốt đẹp hơn” . 

Vậy kỹ năng thứ tư là gì? Đó là ý chí độc lập - sức mạnh để hành động. Người mẹ trong câu chuyện trên 

cho biết: “Tôi tránh không ăn nói bộp chộp hay có những hành vi gay gắt. Tôi luôn cố gắng để có được một kết 

cục khả quan và kiểm soát được mình. Cuộc đấu tranh nội tâm vẫn luôn tiếp diễn. Những lúc ấy, tôi thường rút 

về một góc yên tĩnh trong tâm hồn để kiềm chế và chiến thắng chính mình, để không đi chệch hướng”. Hãy 

nhìn vào những dự định to lớn và sức mạnh của ý chí mà cô ấy rèn luyện. Cô ấy đang bơi ngược dòng, thậm chí 

cố thoát khỏi hướng đi trước kia. Cô ấy đổ hết công sức để cố gắng làm chủ chính mình. Dĩ nhiên không dễ 

dàng chút nào, nhưng đó là điều cốt lõi để có được hạnh phúc đích thực. Cần phải biết hy sinh những lợi ích 

trước mắt để vươn đến đích cuối cùng. Người phụ nữ này đã biết tiết chế sự bốc đồng, điều chỉnh lại bản thân, 

chiến thắng cái tôi - vì mong muốn cuối cùng của cô là đạt được một điều gì đó to tát và tốt đẹp hơn trước đây. 

Tự nhận thức, lương tâm, trí tưởng tượng sáng tạo và ý chí độc lập là 4 kỹ năng giúp ích cho con người 

khi đối mặt với những vấn đề khó khăn và đưa ra quyết định. 

Loài vật không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chúng chỉ dựa vào bản năng và sự rèn luyện tự nhiên. 

Mặc dù chúng cũng có những khả năng đặc biệt khác mà con người không có, nhưng về cơ bản, hoạt động của 

loài vật chỉ là đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống. 

Trong cuộc đời, con người liên tục gặp phải vô vàn khó khăn và buộc phải tìm ra giải pháp. Đây cũng là 

một áp lực để giúp chúng ta trưởng thành. Nói cách khác, “trưởng thành hay chết” là yêu cầu tất yếu để hiện 

hữu. 

Sự kiện nhân bản vô tính chú cừu Dolly ở Scotland đã làm dấy lên mối quan tâm về khả năng nhân bản con 

người với hàng loạt vấn nạn đạo đức. Đa số các cuộc thảo luận đều dựa trên giả định “con người chỉ là động vật 

cao cấp” - điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ là sản phẩm của điều kiện tự nhiên (cụ thể là gen) và điều 

kiện xã hội (bao gồm sự nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc, môi trường văn hóa). Nhưng giả định này không thể lý 

giải được tại sao Gandhi, Nelson Mandela hay Mẹ Teresa làm được những điều vĩ đại, hay tại sao những ông bố 

bà mẹ trong cuốn sách này có thể làm nên kỳ tích. Đó là vì họ biết vận dụng và phát triển những kỹ năng riêng 

có của con người, để đạt được những thành tựu, cống hiến vĩ đại. 

Một khi biết cách hoàn thiện và vận dụng “điểm dừng”, người mẹ trong câu chuyện trên đã trở nên chủ 

động. Cô ấy điều chỉnh hướng đi của gia đình để không dẫm lên vết xe đổ của thế hệ trước (nào là thù hận, ưa 

bạo lực, nào là thích gây gổ…), bằng sự rèn luyện bản thân, bằng đấu tranh nội tâm, khắc phục sai lầm.  

  Rất chậm rãi, tinh tế, khéo léo, người phụ nữ ấy đang làm nên sự biến đổi sâu sắc trong nề nếp văn hóa gia 

đình. Cô ấy đang viết nên một kịch bản mới và đã trở thành tác nhân của sự đổi thay. 

Thật thú vị là tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó, nếu nhận thức rõ ràng về 4 kỹ năng riêng có của 

con người. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về từng kỹ năng, thông qua kinh nghiệm của 

những người đã từng hoàn thiện và vận dụng chúng. 



Một khi đã có 4 kỹ năng, bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những tác động tiêu cực. Ngay cả khi bạn 

sống trong một gia đình đầy rẫy sự ngược đãi, bạn vẫn có thể trở thành người tử tế và giàu lòng yêu thương. 

Nếu bạn muốn mình trở nên tốt đẹp theo cách mà bạn mong muốn, hãy rèn luyện 4 kỹ năng vừa nêu. 

 


