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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÒCH GIAÛ
Hai dòch giaû Traàn Ñaêng Khoa vaø Uoâng Xuaân Vy toát nghieäp tröôøng Ñaïi Hoïc Quoác Gia 

Singapore (National University of Singapore, NUS) khoa Coâng ngheä thoâng tin (School of 
Computing) vaø Quaûn trò kinh doanh (School of Business Administration), hieän ñang soáng 
vaø laøm vieäc taïi Singapore.

 Sau khi ñoïc quyeån saùch “Toâi Taøi Gioûi, Baïn Cuõng Theá!” (I Am Gifted, So Are You!) 
cuõng nhö tham gia vaøo caùc chöông trình ñaøo taïo taøi naêng cuûa Adam Khoo, hoï ñaõ tìm ñöôïc 
con ñöôøng ñi tôùi thaønh coâng cuûa mình trong cuoäc soáng, ñoàng thôøi ñöôïc tieáp theâm nguoàn 
naêng löôïng môùi vaø nieàm tin maïnh meõ vaøo khaû naêng tieàm aån cuûa con ngöôøi. Thaät may 
maén vaø haân haïnh, hoï ñöôïc chính taùc giaû Adam Khoo tin töôûng trao gôûi coâng vieäc bieân 
dòch vaø phaùt haønh quyeån “Toâi Taøi Gioûi, Baïn Cuõng Theá!” laàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam.

 Daønh nhieàu thôøi gian vaø taâm huyeát ñeå dòch quyeån saùch cuûa Adam Khoo, hai dòch giaû 
Traàn Ñaêng Khoa-Uoâng Xuaân Vy khoâng mong gì hôn laø ñöa moät cuoán saùch haáp daãn, boå ích 
tôùi tay ñoäc giaû Vieät Nam nhö moät ñoùng goùp nhoû nhoi vaøo söï phaùt trieån nhaân taøi ñaát Vieät.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ! - ���

Xem đoạn phim tài liệu "Chuyến xe tình yêu" do HTV9 thực hiện về 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy, 
phát sóng trên HTV9 vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 11/10/2008, và phát lại vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ nhật. 
Xem chương trình tại đây: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=10&t=470

Xem đoạn phim tài liệu "Chuyến xe tình yêu" do HTV9 thực hiện về 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy, 
phát sóng trên HTV9 vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 11/10/2008, và phát lại vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ nhật. 
Xem chương trình tại đây: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=10&t=470



 Niềm Tin Mới - Cuộc Sống Mới 

Xin chào bạn, 

Trước hết, xin được chúc mừng bạn vì bạn đang sở hữu trong tay phiên bản ebook hoàn 

toàn miễn phí và nhất là hoàn toàn hợp pháp (có bản quyền) của sách “Tôi Tài Giỏi, 

Bạn Cũng Thế!”, được cung cấp chính thức bởi hai tác giả chuyển ngữ Trần Đăng Khoa và 

Uông Xuân Vy. 

Hiện nay, mặc dù sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” vẫn đang được bán rộng rãi tại 

khắp các nhà sách lớn nhỏ trên toàn quốc và các đại lý (xem chi tiết), chúng tôi vẫn quyết 

định chia sẻ cho các bạn độc giả gần xa phiên bản ebook đầy đủ hoàn toàn miễn phí và hợp 

pháp này vì những lý do sau đây: 

• Thay thế cho phiên bản ebook bất hợp pháp, chất lượng kém, nhiều sai sót, nhiều lỗi 

chính tả và thiếu thông tin (chỉ có 140 trang thay vì 280 trang). 

• Mong mỏi đóng góp chút ít sức mình vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà, hiện 

thực hóa ước mơ mang tri thức đến cho tất cả người Việt trên khắp mọi miền đất 

nước, nhất là những bạn chưa có điều kiện ủng hộ sách in ngay bây giờ.  

• Mong muốn sách sẽ đến được với cả những độc giả Việt Nam ở nước ngoài, nhất là 

những bạn du học sinh. 

Bên cạnh đó, việc mua bản quyền và viết lại (chứ không chỉ đơn giản là dịch) một quyển 

sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt như “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” đòi hỏi chúng tôi 

phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. Cho nên, nếu có điều kiện, chúng tôi 

rất mong bạn có thể mua ủng hộ sách in, để cùng chung tay góp sức với chúng tôi vì ước 

mơ mang kiến thức của thế giới về Việt Nam và chia sẻ cho tất cả cộng đồng. 

Khi bạn sở hữu ebook này trong tay, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau đây: 

- Sở hữu phiên bản ebook chính thức có bản quyền với nội dung đầy đủ của một trong 

những quyển sách bán chạy nhất và được “săn lùng” nhiều nhất tại Việt Nam một 

cách hoàn toàn miễn phí. 

- Có thể tham gia và trở thành thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công 

- Nhận được sự hỗ trợ nhiệt t ình từ chính các d ịch g iả và thành v iên khác của CLB 

Vươn Tới Thành Công. 
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 Niềm Tin Mới - Cuộc Sống Mới 

Bạn có thể tìm mua bản in đẹp Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! ở:  

• Đa số các nhà sách lớn gần nơi bạn ở  
• hoặc các n hà s ách t rực t huộc F AHASA t rên t oàn q uốc 

(http://www.fahasasg.com.vn/intro/?uid=4),  
• hoặc thông qua Vinabook,  
• hoặc tại các đại lý của chúng tôi, 
• hoặc đặt sách qua mạng trực tiếp với chúng tôi. 

Ghi chú: Sách được in màu trên giấy bóng, đẹp và sắc nét hơn 
cả ebook. Thông tin trong ebook và chữ nền mờ không có trong 
sách in (chỉ có trong ebook để tránh việc phiên bản ebook này bị 
in thành sách lậu.) 

 

Bên cạnh đó, khi bạn sở hữu ebook này trong tay, bạn cũng sẽ có được những quyền hợp 

pháp sau đây: 

- Quyền được chia sẻ không giới hạn cho người thân và bạn bè. 

- Quyền được chia sẻ không giới hạn thông qua mạng Internet dưới bất kì hình thức 

nào bạn thích (trên diễn đàn, trên blog,…) 

Tuy nhiên, bạn KHÔNG

- Thay đổi, thêm hay bớt bất kì nội dung nào của ebook này. 

 có những quyền sau đây: 

- Sử dụng ebook này vào mục đích thu lợi bất chính (bán lại ebook, in trái phép,…) 

- Trích dẫn nội dung của ebook này mà không ghi lại nguồn vuontoithanhcong.com 

Chúng tôi tin rằng, với tư cách một độc giả có trách nhiệm, bạn sẽ biết cách sử dụng và chia 

sẻ ebook này vì những mục đích cao đẹp mà tất cả chúng ta cùng hướng đến. 

Chúc bạn tìm thấy nhiều điều hay và mới lạ từ quyển sách này. Và hãy nhớ gởi nhận xét về 

quyển sách sau khi đọc xong để có được một email cá nhân hết sức độc đáo: 

tencuaban@toitaigioi.com  

Tác giả chuyển ngữ sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” 

Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy 
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Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
khắp các nhà sách lớn trên toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại đây. 

Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

Tâm Sự và Nhận Xét của Độc Giả về Sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” 
 
 
Em tình cờ gặp quyển Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế trên Vinabook nhưng do có nhiều sách quá nên em 
không chú ý đến quyển sách này lắm (mặc dù cũng đã có ấn tượng ban đầu), rồi tình cờ, em bắt gặp 
quyển sách này trong đống sách của đứa em họ, đọc thử vài trang, em cảm thấy bị cuốn hút để rồi 
quyết định m ua c uốn sách này cho r iêng m ình vì em nhận r a r ằng nó có  t hể giúp em g iải quyết 
những khó khăn hiện tại, giải phóng năng lực tiềm ẩn, và đạt được những điều mình mong muốn. Em 
chân thành cảm ơn anh đã ra sức dịch quyển sách này để hôm nay em có được một tài liệu quý giá 
về phương pháp học tập.  
 

(Le Quan Lieu) 
 
 

Chào anh. Trước khi em đặt chân vào những trang sách của TTG, BCT, em đã xem qua rất nhiều loại 
sách khác nhau bàn về học tập như của tony buzan hay 1 số tác giả khác. Em đã được mở mang rất 
nhiều nhưng khi đọc T TG, BCT em t hấy mình như quyển sách đang trả lời c ho t ất cả nhưng băn 
khoăn những suy nghĩ của em. Ngay từ tựa đề sách đã làm em rất ấn tượng và càng ấn tượng hơn 
khi chủ nhân của quyển sách đã trải qua một thời gian thất bại giống em. Bây giờ khi đã đọc sách em 
cảm thấy mình đã rất đúng đắn khi mua không phải chỉ vì những phương pháp học mà cả về những 
chia sẻ của tác giả. Rất thực và rất phù hợp với tâm lý của hs, sv. Và em rất thích cách mà tác giả 
đứng lên từ thất bại. Em t in rằng mình sẽ làm được như tác giả và phát tr iển những kỹ năng mới 
trong học tập. 
 

(Phuc Thinh) 
 
 

Trước khi mua cuốn "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!", tôi đã đọc nó không dưới 7 lần ở siêu thị. Cũng vì là 
1 sinh viên nên tôi cũng chẳng có đủ tiền để mua. Ngay khi qua được vòng loại Rung Chuông Vàng 
và chương trình RCV yêu cầu đọc cuốn sách này, tôi đã quyết định mua nó.  
 
Đây là 1 quyết định không hề sai lầm cho dù nó không rẻ. Nó như tiếp cho tôi thêm sức mạnh, ngay 
sau khi thi xong chương trình RCV, tôi sẽ lấy cuốn sách này làm kim chỉ nam cho mọi hành động. 
Chưa bao giờ có cuốn sách nào có thể thay đổi tôi như cuốn sách này. Một cách học hoàn toàn tiên 
tiến đưa cho con người, nhất là học sinh VN, những gì tốt nhất để thay đổi họ. Cho dù là 1 sinh viên 
đại học nhưng tôi cũng đang gặp rất nhiều vấn đề như Adam Khoo vậy.  
 
Cuối cùng xin cảm ơn rất nhiều Adam Khoo, người đã mang lại niềm tin đối với toàn bộ độc giả của 
cuốn sách này. Tôi muốn được thành công và tôi sẽ làm được. Chân thành cảm ơn anh Đăng Khoa và 
chị Uông Xuân Vy, người đã dịch bộ sách này sang tiếng Việt. 
 

(Quan llq) 
 
 

Hôm qua, em vừa mới mua cuốn "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!" do anh và chị Vy biên dịch. Trước đây, 
em luôn Tự ti, thất vọng về bản thân mình và em cũng đã mua một vài cuốn sách "hạt giống tâm 
hồn" với hy vọng sẽ tìm được một người bạn đồng cảm với mình. Lần này thì may mắn làm sao, "Tôi 
tài giỏi, Bạn cũng thế" không những là một người bạn, mà đối với em nó còn là một người Thầy tận 
tình và rất hiểu học sinh. 
 
Như em đã nói, em mới chỉ đọc lướt qua cuốn sách trong một đêm thôi, nhưng em cứ ngỡ như em 
với nó đã có hẹn ước với nhau từ lúc nào vậy, sáng nay lên để ghé thăm trang web của anh và có dịp 
để biên cho anh mấy chữ về cảm nhận của mình. 
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Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
khắp các nhà sách lớn trên toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại đây. 

Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

Em muốn dành thật nhiều thời gian để nghiên cứu và ghi nhớ những kinh nghiệm quý báu trong sách 
nên không thể viết được nhiều. Em chỉ biết cảm ơn anh và chị vì món quà đầy ý nghĩa mà anh chị đã 
dành cho lớp trẻ quê hương và cũng là một cống hiến đáng ghi nhận cho quê hương Việt Nam mình. 
Thật sự em rất khâm phục anh và chị đó ! Em chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và thành đạt. 
 
Riêng em, mặc dù bây giờ cũng 20 tuổi rồi, em đã bỏ qua nhiều cơ hội trong cuộc sống, em muốn 
dựa vào quyển sách để tạo cho mình một bước ngoặc giống như của tác giả Adam Khoo và cũng để 
năm sau em có thể thi đậu vào trường đại học mình mong muốn. Em sẽ không để những thất bại 
làm chùn bước chân mình nữa ... 
 

(Nguyen Dan Loi) 
 
 
Chào anh Khoa và chị Vy! 
 
Em là một thành viên mới trong gia đình câu lạc bộ Vươn Tới Thành Công. Em đang sống ở bên Mỹ. 
Một năm về trước, em đã mua quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, lần đầu tiên phát hành với giá 
chỉ 80.000. Đó là một sự tình cờ, sau khi làm bài kiểm tra thi học kỳ ở trường Nguyễn Khuyến (lúc đó 
em còn ở Việt Nam), em vô tình tìm được tờ rơi quảng cáo về sách Tôi tài g iỏi, bạn cũng thế của 
Adam Khoo trong học bàn. Tờ quảng cáo ấy rất hấp dẫn em, và em tìm mua nó... Bao nhiêu là cực 
khổ để tìm được quyển sách ấy! Lúc đó, quyển sách chưa được bán ở trong các nhà sách lớn, em đọc 
trong tờ quảng cáo nói là quyển sách được bán ở siêu thị, mà siêu thị gì thì em cũng quên mất tên 
rồi, vì đó là lần duy nhất mà em đến đó, siêu thị đó khá xa nhà em và con đường đó cũng quá xa lạ 
với em. Chạy tới chạy lui, tìm hoài mà không được cái siêu thị đó, chán quá đành chạy về, mà ai ngờ 
đâu, trên đường về lại thấy siêu thị đó. Mừng quá, em vội gởi xe, chạy như điên như dại vào siêu thị 
tìm, vì em sợ hết phần. Chạy qua chạy lại chẳng thấy sách đâu, em lại buồn buồn, nghĩ rằng sách đã 
bán hết... Bạn em còn hỏi "Mày có khùng không, sách nào mà bán ở trong siêu thị này!". Thế là hai 
đứa hiu hắt đi ra. Ra tới cửa thì thấy có một gian hàng nhỏ, mà hình như đó cũng chỉ là một cái bàn, 
thấy cái màu xanh dương quen quen, trời ạ! Ai mà ngờ, cái quyển sách ấy được bán ở "vỉa hè" đâu! 
Quyển sách này tuy "vỉa hè" nhưng nội dung của nó hay lắm, mỗi lần đọc nó, em lại thấy phấn chấn 
tinh thần cả lên. 
  
Hồi mới qua Mỹ này, buồn lắm, đất khách quê người, lại bị người ta chửi và coi như mọi nữa chứ! Chỉ 
biết ở trong phòng khóc và đọc sách, đọc đi đọc lại đến nát cuốn sách! Mỗi l ần đọc tới phần "Bạn 
không chỉ là những nhãn dán", em thấy sao giống mình quá! Cậu em là bác sĩ thì nói "học bên đây 
không giống như ở Việt Nam đâu, thôi ở lại lớp đi, lên cao học không nổi đâu", dì em lại bảo "Tụi bây 
nghĩ tụi bây ngon hả, nên nhớ, tụi bây học bằng tiếng Mỹ, chứ không phải tiếng Việt đâu", "Mỹ này 
đâu phải chuyện dễ chơi", .... Nếu không có quyển sách này kế bên, chắc em đã tin vào những điều 
đó rồi.  
 
Thế nhưng từ hồi qua đây đến g iờ, em nhận được 4  phiếu điểm, l ần đầu tiên đi học, c hẳng h iểu 
người ta nói cái gì nên GPA chỉ có 2.5, nhưng đến cuối học kỳ, em nhận được phiếu điểm 4.16/4.00. 
Phấn đấu không ngừng, em được chuyển từ ELD I  l ên ELD III (English Learner Development - lớp 
học dành cho những người mới chuyển từ nước khác sang). Đến hè, em đăng ký học hè  và  pass 
English II (General English - lớp dành cho người bản xứ) với 95%. Em vẫn còn nhớ ngày nào chú em 
nói về College, chú bảo là "Lớp ở trên College khó lắm, tụi nó sao đủ trình độ học, History ở High 
School, tụi nó còn chưa chắc lấy được con A", lúc đó em chỉ cười, vào bàn và lấy phiếu điểm vừa mới 
nhận, History em được A+ với 98%. Liên tiếp như thế, với mục tiêu rõ ràng là làm cho những người 
xung quanh "sáng mắt", rằng Việt Nam mới qua không phải là "mọi rợ", rằng tôi không phải là đất 
sét để mọi người nhào nặn, em tiếp tục cố gắng, phiếu điểm kế tiếp là 4.00 và cái em vừa nhận trước 
Giáng Sinh là 4 .16. Em là V iệt Nam, mới qua chỉ 1 năm nhưn ngay cả trong English III, chưa một 
người bản xứ nào trong lớp viết essay tốt hơn em, và điều đó làm em hãnh diện vì em là người Việt 
Nam và không ai có thể dán bất cứ một cái nhãn nào lên tư tưởng của em, em nhất định phải thành 
công, thành công nơi xứ người! 
 

(Nguyen Le Mai Tram) 
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Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
khắp các nhà sách lớn trên toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại đây. 

Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

 
 
Em hiện đang là học sinh lớp 9 pháp, trường THCS Trưng Vương, Hà Nội. Em thực sự cảm thấy mình 
vô cùng may mắn vì được sở hữu một cuốn sách bổ ích như "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế". Là người 
ham học hỏi và cực kì yêu sách, em thường xuyên dạo qua những cửa hàng sách phố Đinh Lễ (gần 
trường em), săn lùng những cuốn sách độc và hay, em k thể sống thiếu sách mà   
 
Chủ nhật tuần trước, như thường lệ, em cùng cả nhà mua sách thì mẹ em tình cờ nhìn thấy cuốn "Tôi 
tài giỏi, bạn cũng thế". Vừa mới đọc phần giới thiệu là em đã thích ngay và quyết định mua luôn. Lúc 
đó, việc học hành của em đang đi xuống, em cũng hơi chán, nên tìm được cuốn sách em rất vui  
mừng, hi vọng là nó có thể giúp đc ít nhiều trong việc học tập của em. Từ khi còn rất bé, em đã có 
ước mơ được làm bác sĩ và được giải Nobel y học. Nhưng đầu năm nay, do áp lực học hành của năm 
cuối cấp đè nặng lên vai, mà điểm môn hóa của em cứ lẹt đẹt ở mức trên dưới 5 nên em thấy rất nản 
lòng. T ừ lúc có cuốn sách, cứ rảnh là em đọc, và  c àng ngày c àng cảm thấy t hích t hú với n hững 
phương pháp học siêu đẳng và các "bí kíp" tuyệt vời của Adam Khoo. Giờ quyển sách đã trở thành 
cuốn sách mà em quý nhất, em coi nó như bí quyết học tập và giữ nó cho riêng mình (em có hơi ích 
kỉ, nhỉ?  Em còn dự định sẽ giới thiệu cuốn sách này cho một số bạn học yếu lớp em, hi vọng các bạn 
cũng sẽ làm được những điều phi thường như Adam đã từng làm.  
 
Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến tất cả những người đã góp công vào việc xuất bản 
cuốn sách tại Việt Nam. 
 

(Truong My Anh) 
 
 
Trong 1 lần ngẫu nhiên tôi download các ebook miễn phí trên mạng thì một món quà thật tôi nhận 
được thật sự có ý nghĩa đó là ebook " Tôi tài giỏi - Bạn cũng thế". Chỉ đọc chương đầu tiên thôi, tôi 
đã bị lôi cuốn vào cuốn sách nhưng quyết định không đọc nữa mà sẽ mua về đọc luôn! Bởi tôi muốn 
1 quyển sách hay như thế phải luôn ở cạnh bên tôi, luôn nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng. Trước đây 
tôi luôn cho mình là người kém thông minh, trí nhớ kém, lười biếng và Ngoại ngữ là môn tôi sợ nhất. 
Vâng, có lẽ đúng như tác giả Adam Khoo đã nói, nếu như tôi nghĩ mình không làm được, không tin 
vào chính bản thân mình, không tin mỗi người đều có 1 bộ não của thiên tài thì tôi mãi mãi sẽ không 
làm được những gì tôi muốn. 
 
Tôi đã dành 1 ngày để đọc và thực hành theo quyển sách, tôi tin vào những gì Adam nói, cuốn sách 
thật sự đã thuyết phục tôi, tôi phải cố gắng nổ lực kể từ bây giờ, mặc dù tôi đã lãng phí rất nhiều 
thời gian - cái quý giá nhất- trong thời gian qua khi đã sống một cuộc sống không có mục tiêu, niềm 
tin vào bản thân mình và chẳng bao giờ dám mơ ước. Nếu tôi không thay đổi thì tôi sẽ mãi mãi là 1 
người t ầm thường t hậm chí t ệ hại hơn. Tôi luôn thích đọc s ách b ởi t rong m ỗi q uyển s ách q uý l à 
những viên ngọc rất quý giá, tôi rất biết ơn tác giả Adam và 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân 
Vy, sự biết ơn không thể nào nói hết!!! Tôi sẽ thay đổi kể từ bây giờ với một quyết tâm mạnh mẽ và 
như câu tác giả quyển sách đã nói " Tôi muốn thành công".  
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Adam và 2 dịch giả Đăng Khoa và Xuân Vy. Xin chúc 
tất cả mọi người - những người thích quyển sách này- Sẽ vươn tới thành công vào 1 ngày không xa 
nữa. 
 

(Truong Thi Giang Thanh) 
 
 
Xin chào dịch giả,  
 
Cuốn sách đang và sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. X in cảm ơn anh về điều này. Tôi quả thực khâm 
phục anh về việc anh có khả năng dịch cuốn sách đó hay đến thế! Tôi biết đến cuốn sách khi tình cờ 
thấy nó trong góc học tập của bạn tôi. Tuy mới chỉ đọc nó trong 2 ngày nhưng đã bị lôi cuốn về khả 
năng thuyết phục và tính thực tiễn cao của nó. Thông qua các bài thực hành, tôi thấy những phương 
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Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

pháp tác giả đưa ra rất đúng và tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng: tôi có thể làm tất cả những ước 
mơ của tôi. Tôi mong ước có một ngày tôi được học chính tác giả Adam Khoo và được gặp cả Tony 
Buzan. Tôi sẽ làm được những điều tôi đặt ra và thực hiện nó bằng những phương pháp tôi học được 
trong cuốn sách. 
 
Có lẽ tôi sẽ còn liên lạc với anh bằng email, có lẽ không có ai có hoàn cảnh phù hợp hơn tôi và gặp 
cuốn sách đúng lúc như tôi cần như vậy. Tôi đang rất muốn mua cuốn sách vì hiện nay tôi vẫn phải 
dùng cuốn sách mượn của bạn tôi. Tôi muốn là cuốn sách gối đầu của tôi. Tôi đã đặt mua trên mạng 
nhưng bây giờ tôi đang sống ở nông thôn, nhà tôi không có số nhà nên họ không đồng ý bán cho tôi. 
Anh hãy chỉ cách giúp tôi mua được quyển sách này. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ còn liên lạc với 
anh nhiều hơn. Tạm biệt. 
 

(?) 
 
 
Gửi ban quản trị vuontoithanhcong.com ! 
 
Em tên là : Hoàng Xuân Minh. 
 
Hiện đang học lớp 12 trường THPT Trần Phú Đà Nẵng. 
 
Em tình cờ chọn mua được cuốn sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế". Quả thật cuốn sách đã làm nguồn 
động viên rất lớn đối với em trong khoảng thời gian tồi tệ nhất trong quãng đời học sinh của mình 
(Từ học sinh trường chuyên em đã thi rớt vào trường bán công THPT). Tưởng đó là hết nhưng khi 
khoảng thời gian tìm hiểu cuốn sách nó đã giúp em lấy lại phong độ và tiếp tục đạt các giải lớn sau 
này (Bằng khen danh dự từ Tổng giám đốc intel Việt Nam cho học sinh có thành tích xuất sắc về lĩnh 
vực tin học, và các giải thành phố, quốc gia, sáng tạo phần mềm,...). 
 
Việc ứng dụng sơ đồ tư duy vào việc học là một trong những việc mà em cho là sáng tạo nhất trong 
cuốn sách. Với năng khiếu hội họa vốn có, với các phương pháp vẽ sơ đồ tư duy em đã cho ra hàng 
loạt các sơ đồ dễ hiểu và đẹp mắt, giúp em dễ dàng hệ thống kiến thức. 
 
Các phương pháp nhớ siêu đẳng giúp em phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, từ đó có thể 
dễ dàng hình dung ra những điều mình cần nhớ bất cứ lúc nào. 
 
Các động lực của sách đã giúp em tự tin và yên tâm tung hoành trong mỗi cuộc thi. 
 
Tóm lại cuốn sách là một cái gì đó góp phần tạo nên em một công dân có ích như bây giờ ! 
 
Kính chúc vuontoithanhcong.com càng ngày lớn mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho các bạn học sinh 
có chí tiến thân. 
 

(Hoàng Xuân Minh) 
 
 
Có một lần đọc báo Thiếu niên tiền phong thấy giới thiệu về cuốn sách Tôi tài giỏi. Mới nhìn tên sách 
tôi đã cảm thấy thích ngay rồi và ngay khi đi học về, tôi đã vào hiệu sách để mua cuốn sách này. Quả 
thực cuốn sách đem lại cho tôi những gì hơn cả mong muốn của tôi. Bạn biết không? Cuốn sách đó 
đã giải đáp cho tôi mọi câu hỏi về phương pháp học tập mà bấy lâu nay tôi vẫn đặt ra.  
 
Nhờ có những lời động viên ở chương 1 cũng như hình tượng Adam Khoo mà tôi cảm thấy mình tự 
tin hơn trong khả năng học tập của mình. Và cũng nhờ Sơ Đồ Tư Duy, phương pháp nhớ siêu đẳng 
dành cho từ và số mà tôi cảm thấy việc học của mình t rở nên dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, phần 
hướng dẫn quản lý thời gian ở chương 15 cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều. 
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Vì vậy tôi chân thành cảm ơn dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy rất nhiều. Tôi cảm thấy mình 
không có lý do nào để không hài lòng về quyển sách này. "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!" Adam Khoo   
^-^ 
 

(Mr. Vuong Pro) 
 
 
Xin chào! 
 
Tôi t ình cờ đọc được quyển sách "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!" trong một lần lang thang ở nhà sách 
Phú Thọ. Lúc đó tôi đang rất bế tắc. Tôi luôn tự hỏi tôi sống vì  mục đích gì, tại sao mọi thứ xung 
quanh tôi rất chán. Tôi có cảm giác mọi thứ đang vuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôi tự hỏi tại 
sao người khác đạt được nhiều thứ mà tôi lại không. Suy nghĩ kĩ, tôi biết mình đang thiếu mục tiêu 
sống và đặc biệt là thiếu phương hướng cho mọi việc.  
 
Tôi liền ra nhà sách tìm đọc những cuốn sách như Quản lý thời gian..., cũng khá nhiều nhưng không 
cuốn sách nào làm tôi hài lòng. Bởi đơn giản một điều những cuốn sách đó được tổng hợp từ nhiều 
nguồn, chỉ đơn thuần đưa ra những nguyên tắc và luôn nói bạn phải thế này, thế kia. Rất ngán. Quan 
trọng hơn là người viết nên những quy tắc đó chưa hắn là người trong cuộc, khó có thể đồng cảm 
được với chính mình.  
 
Và tình cờ tôi được đọc cuốn "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!". Chỉ với một phần ba số trang sách, tôi thấy 
lòng mình như gỡ được mớ bòng bong. Không phê phán, không lên mặt dạy đời, chỉ đơn thuần kể lại 
quá trình tác giác trải qua với những thất bại và thành công. Tôi có cảm giác có người đồng cảm với 
mình. Thêm vào đó, cách viết ngắn gọn, súc tích và thật sự có lửa đã chinh phục tôi. Tôi quyết định 
mua nó ngay. Nhưng lúc đó tôi không đem đủ tiền, ngày hôm sau quay lại thì không còn cuốn nào. 
Tiếc lắm. Hiện giờ tôi vẫn đang kiếm mua cuốn sách đó. 
 

(Nguyen Quoc Huy) 
 
 
Tôi không phải là một học sinh kém. Ngược lại, kết quả học tập của tôi luôn là niềm tự hào của ba 
mẹ. Tôi đỗ thủ khoa kì thi tuyển khóa đào tạo Cử nhân tài năng ở Khoa tại trường ĐH mà tôi đang 
theo học. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy (rất rõ rệt) mình chây lười và chưa bao giờ tận dụng hết khả 
năng của mình. Tôi tin mình có thể làm được nhiều hơn. Cái tôi cần là phương pháp và động lực.  
 
Một buổi trưa tôi vào nhà sách và phát hiện ra "nó" - "tôi tài giỏi, bạn cũng thế". thực sự ban đầu tôi 
không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy điều gì thiết thực cho lắm, bởi vì tôi đã từng đọc qua một số 
sách bày cách thành công, nhưng hầu hết chúng đều quá lý thuyết và nhàm chán. Tôi chưa từng đọc 
cuốn nào cho đến trang cuối cùng. Trong ý nghĩ đó, tôi chú ý đến quyển sách vì câu marketing :bán 
chạy nhất Singapore. nhưng nếu chỉ vậy có lẽ chưa đủ. Nó thu hút tôi bởi vì...đẹp (bạn biết đó, hình 
thức luôn rất quan trọng). Hình ảnh sinh động và ví dụ rõ ràng, chứ không dày đặc chữ là chữ như 
những quyển khác mà tôi từng xem qua. Sau đó Tôi đọc lời g iới thiệu và lướt qua sơ lược các đề 
mục. Và tôi quyết định phải mua nó ngay.  
 
Tôi đang kể cho bạn nghe câu chuyện của ngày hôm qua. Tôi chưa thể đọc hết quyển sách vì phải ôn 
thi, nhưng tôi nhận ra Adam Khoo đã đề cập đến tất cả các vấn đề mà học sinh mắc phải. Tôi nhận 
ra ngay cả một học sinh khá giỏi như tôi cũng mắc phải những vấn đề cơ bản ấy. Và tất nhiên tôi học 
được rất nhiều. tôi có cảm giác mình đang nắm trong tay một chìa khóa vạn năng. tất nhiên tôi biết, 
tất cả phụ thuộc vào bản thân mình.  
 
Nhưng điều tuyệt vời là tôi đã tìm ra cái mà nhiều năm nay tôi luôn tìm kiếm: 1 phương pháp tối ưu 
cho việc học để vươn tới thành công.  
 

(Thu Thao) 
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LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Chuùng toâi xin haân haïnh giôùi thieäu vôùi caùc baïn quyeån saùch “Toâi Taøi Gioûi, Baïn Cuõng 

Theá!” cuûa taùc giaû Adam Khoo vôùi hy voïng quyeån saùch naøy seõ mang laïi nhieàu lôïi ích cho 
nhöõng sinh vieân hoïc sinh luoân khao khaùt thaønh coâng ôû Vieät Nam cuõng nhö ôû Singapore 
vaø caùc nöôùc khaùc.

Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa taùc giaû, chuùng toâi ñaõ dòch, bieân soaïn noäi dung quyeån saùch cho 
deã hieåu vaø phuø hôïp vôùi ñôøi soáng vaên hoùa ngöôøi Vieät. Ñaëc bieät ôû Chöông 8 vaø 9, chuùng toâi 
ñaõ suy nghó saùng taïo ra moät heä thoáng ghi nhôù thích hôïp vôùi tieáng Vieät döïa treân nguyeân 
baûn. Tuy nhieân, taát caû nhöõng tinh hoa cuûa quyeån saùch vaãn ñöôïc truyeàn ñaït moät caùch trung 
thöïc, maïch laïc, roõ raøng vaø ñaày ñuû chi tieát.

ÔÛ nhöõng trang sau, baïn seõ ñöôïc caùc hoïc giaû danh tieáng chia seû caûm nghó cuûa hoï veà 
hieäu quaû cuûa quyeån saùch cuõng nhö baïn seõ ñöôïc bieát theâm veà taùc giaû Adam Khoo.

Noùi moät caùch ngaén goïn, töø moät ñöùa treû bò coi laø “baát taøi”, “voâ duïng”, “hoïc keùm”, Adam 
ñaõ vöôn leân trôû thaønh moät trong nhöõng trieäu phuù treû nhaát vaø giaøu coù nhaát ôû Singapore. Anh 
cuõng laø moät dieãn giaû ñaày taøi naêng ôû Chaâu AÙ, moät taùc giaû noåi tieáng, moät nhaø ñaøo taïo caùch 
laøm vieäc hieäu quaû vaø moät doanh nhaân naêng ñoäng, chuû sôû höõu boán coâng ty thaønh coâng. Trong 
quyeån saùch naøy, Adam seõ chia seû vôùi caùc baïn nhöõng phöông phaùp, kyõ naêng maø anh ñaõ aùp 
duïng töø naêm 13 tuoåi treân con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng trong hoïc vaán vaø cuoäc soáng.

Chuùng ta sinh ra ñeàu laø nhöõng thieân taøi, vaán ñeà ôû choã laø baïn phaûi bieát caùch taän duïng 
söùc maïnh tieàm aån beân trong baïn. Taän duïng nhö theá naøo? Haõy cuøng khaùm phaù qua nhöõng 
trang saùch…

ADAM KHOO LỜI MỞ ĐẦU:  TONY BUZAN  
 ERNEST WONG
DỊCH GIẢ:  TRẦN ĐĂNG KHOA
 UÔNG XUÂN VY

Töïa saùch goác: I Am Gifted, So Are You!
Baûn quyeàn © 2002 Times Editions Private Limited
Baûn quyeàn © 2006 Marshall Cavendish International (Asia) Private Limited
Baûn quyeàn © 2007 Traàn Ñaêng Khoa
Saùch ñöôïc Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (Singapore) 
chuyeån giao baûn quyeàn. Baûn dòch tieáng Vieät do dòch giaû Traàn Ñaêng Khoa giöõ 
baûn quyeàn. Moïi sao cheùp, trích daãn phaûi coù söï ñoàng yù cuûa dòch giaû.
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LÔØI ÑEÀ TAËNG
Daønh taëng moät taøi naêng tieàm aån beân trong baïn.
Treân heát, ñaây laø moùn quaø cuûa toâi daønh cho cha meï toâi, Vince, Betty vaø Joanne, oâng baø 
toâi, chò toâi Vanessa vaø vôï toâi Sally.

LÔØI CAÛM ÔN
Khoâng coù coâng vieäc naøo thaønh coâng maø khoâng coù söï noã löïc heát mình cuûa moät nhoùm 

ngöôøi ñaày taâm huyeát. Do ñoù, toâi caàn phaûi caûm ôn raát nhieàu ngöôøi tuyeät vôøi vì söï coáng 
hieán quyù baùu cuûa hoï trong vieäc taïo ra quyeån saùch naøy.

Caûm ôn cha meï toâi ñaõ hoã trôï vaø giuùp ñôõ bieân taäp baûn nhaùp ñaàu tieân töø nguyeân baûn 
cuûa quyeån saùch naøy. Caûm ôn vôï toâi ñaõ giuùp toâi raát nhieàu trong laàn bieân taäp thöù hai vaø 
caùm ôn Kenneth Wong vì nhöõng hình veõ minh hoïa tuyeät ñeïp.

Chaân thaønh caûm ôn Tony Buzan, Dilip Mukerjea vaø Vanda North ñaõ tin töôûng vaø hoã 
trôï toâi. Cuõng xin caûm ôn Asha Kumaran vaø nhöõng ngöôøi khaùc taïi Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc 
Oxford tröôùc ñaây. Khoâng coù nieàm tin vaø taàm nhìn lôùn lao cuûa caùc baïn, quyeån saùch naøy 
seõ khoâng bao giôø ñöôïc nhìn thaáy aùnh saùng.

Quyeån saùch ñöôïc ra ñôøi cuõng nhôø vaøo nguoàn caûm höùng töø nhöõng nhaø giaùo duïc vôùi 
caùc nhaân caùch, taøi naêng vaø tình caûm ñaõ aûnh höôûng toâi moät caùch saâu saéc trong suoát cuoäc 
haønh trình. Caûm ôn coäng söï vaø cuõng laø coá vaán cuûa toâi Ernest Wong vì ñaõ laø ngöôøi ñaàu 
tieân noùi raèng toâi taøi gioûi. Caûm ôn Tieán só Tad James vaø taát caû nhöõng ngöôøi taän taâm taïi 
Advanced Neruro Dynamics ñaõ giôùi thieäu toâi ñeán vôùi theá giôùi Laäp Trình Ngoân Ngöõ Trí Tueä 
(Neuro-Linguistic Programming - NLP). Caûm ôn nhöõng ngöôøi phi thöôøng veà vieäc phaùt 
huy baûn thaân: Tieán só Richard Bandler, John Lavelle, Robert Dilts, Anthony Robbins vaø 
Eric Jensen.

Toâi cuõng xin caûm ôn taát caû caùc hoïc giaû ñaõ giuùp toâi hình thaønh nieàm tin vaø thaùi ñoä 
vöõng chaéc: Giaùo sö Wee Chow Hou, Tieán só Kulwant Singh vaø Tieán só May Lwin vì söï hoã 
trôï vaø quan taâm ñeán coâng vieäc cuûa toâi cuøng nhöõng giaùo sö naêng ñoäng khaùc taïi tröôøng 
Ñaïi hoïc Quoác gia Singapore (National University of Singapore – NUS).

Trôû veà quaù khöù xa hôn nöõa, toâi phaûi caûm ôn caùc thaày coâ taän tuïy vaø caùc hieäu tröôûng 
tröôøng caáp hai Ping Yi (1987-90) ñaõ khoâng töø boû toâi: coâ Ng Gek Tiang, coâ Pearl Goh, 
thaày Heng, coâ Grace Lee vaø coâ Markati Yusoff. Caûm ôn coâ Lee Phui Mun (Hieäu tröôûng 
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tröôøng trung hoïc Victoria), coâ Phua Puay Shan vaø caùc thaày coâ ôû tröôøng trung hoïc 
Victoria (1991-1992).

Toâi cuõng xin toû loøng bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baïn vaø ñoàng nghieäp trong Chöông 
trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng (Super-TeenTM) vì nhöõng khoaûnh khaéc ñaùng nhôù maïnh meõ 
trong caùc khoùa hoïc cuûa chuùng ta, cuï theå laø caûm ôn coâ Theresa Wong, Lee Say Keng, 
ngöôøi baïn toát nhaát Jo Pang, Gary Tan, Tan Minyi, Zachary Low, Kenneth Wong, Audrey 
Ng, Audrey Tan, Eunice Lee vaø Mark Tan. Xin göûi lôøi caûm ôn ñaëc bieät tôùi nhöõng coäng 
taùc vieân cuûa chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng ñaõ hoã trôï toâi heát mình trong nhöõng khoùa 
hoïc gaàn ñaây nhö Gary Lee, Pretrina, Shannaz, Vincent, Michelle, Jie Yao vaø Maximillian 
Tung.

Theâm nhöõng lôøi caûm ôn ñaëc bieät tôùi Tieán só Tony Tan vaø baø Mary Tan, ngöôøi ñaõ giôùi 
thieäu cho cha toâi veà chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng, oâng Andrew Tan vì ñaõ heát loøng 
tin töôûng toâi. Caûm ôn Jeffrey Chin vaø Hoäi ñoàng quaûn trò laàn thöù chín vaø möôøi (khoa Quaûn 
trò kinh doanh, NUS) vì ñaõ tin vaø cho toâi cô hoäi ñöôïc tieán haønh caùc khoùa hoïc taïi ñoù.

Chaân thaønh caûm ôn Patrick Cheo, Eric Ng, Benny Lee vaø Koh See Kwang ñaõ taän taâm 
giuùp ñôõ toâi thaønh laäp Creatsoul Entertainment vaø mang laïi cho toâi thôøi gian laøm vieäc thuù 
vò. Ñoàng thôøi, cuõng xin caûm ôn Jack Tan vaø caùc nhaân vieân cuûa Razes Entertainment ñaõ 
uûng hoä chuùng toâi trong suoát thôøi gian qua. Cuõng khoâng theå naøo queân ñöôïc ñoäi nguõ quaûn 
lyù vaø nhaân vieân cuûa coâng ty Ad com (S), coâng ty Event Gurus, coâng ty Ernesco vaø coâng 
ty Adam Khoo & Associates (Chaâu AÙ).

Quyeån saùch naøy xin ñöôïc daønh taëng cho nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi: Tieán só Dennis 
Wee, Dave Rogers, Tieán só Kenneth Lyen, Gay Chee Cheong, Tommie Goh, Zeng 
Guangwei, Ng Soo Ann, Ng Soo Gin, Ng Soo Ming, Kimmie Leong, Andrew vaø Evonne 
Wee, Shirley Chew, Tan Lye Poh, Alvin Woon, Melvyn Koh, Melvyn Lu vaø David Ong 
ngöôøi ñaõ giôùi thieäu toâi vôùi YEO.

Cuõng xin caûm ôn LC Seah, Samuel Chia, Jeffery Goh, Parvindar Singh, Ong Tze 
Boon, Bernard Goh, Genevieve Theseiria, Mike Moey, Roger Khoo vaø taát caû caùc thaønh 
vieân cuûa Toå Chöùc Caùc Doanh Nhaân Treû (Young Entrepreneurs Organization).

Vaø cuoái cuøng, xin caûm ôn Anita Teo, Angeline Lim vaø ñoàng nghieäp taïi Times Books 
International cuõng nhö Superskill Graphics ñaõ giuùp xuaát baûn quyeån saùch thöù hai naøy 
thaønh coâng.

AdAm khoo
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Vaøo laàn ñaàu tieân xuaát baûn quyeån saùch naøy naêm 
1998, Adam Khoo vaãn ñang laø sinh vieân ngaønh Quaûn 
trò kinh doanh tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia Singapore 
(National University of Singpore - NUS). Anh laø 
moät trong 1% soá sinh vieân daãn ñaàu tröôøng vaø ñöôïc 
tuyeån choïn vaøo Chöông Trình Phaùt Trieån Taøi Naêng (Talent Development Programme 
– TDP) coù danh tieáng, moät chöông trình môû roäng cuûa Chöông Trình Naêng Khieáu (Gifted 
Programme). Anh cuõng ñöôïc xeáp haïng trong danh saùch nhöõng sinh vieân ñöùng nhaát 
khoa haøng naêm lieân tieáp vôùi thaønh tích hoïc taäp xuaát saéc.

Hieän taïi, Adam Khoo laø moät nhaø doanh nghieäp, laø taùc giaû cuûa quyeån saùch baùn chaïy 
nhaát vaø laø nhaø ñaøo taïo veà caùch laøm vieäc hieäu quaû. Anh ñöôïc caáp baèng cöû nhaân danh 
döï veà ngaønh Quaûn trò kinh doanh vaø laø nhaø thöïc haønh, ñaøo taïo NLP ñöôïc Ñoaøn theå NLP 
(Myõ) caáp chöùng chæ.

Töï mình vöôn leân thaønh trieäu phuù naêm 26 tuoåi, Adam sôû höõu vaø quaûn lyù boán ngaønh 
kinh doanh vôùi toång thu nhaäp 20 trieäu ñoâ la. Anh laø giaùm ñoác coâng ty Adcom (S), moät 
coâng ty haøng ñaàu veà tieáp thò giao teá vaø quaûng caùo. Anh cuõng ñoàng saùng laäp vaø laø giaùm 
ñoác coâng ty Event Gurus (moät coâng ty veà toå chöùc caùc söï kieän lôùn) vaø coâng ty Adam 
Khoo Learning Technologies Group.

Adam ñöôïc bieát ñeán nhö moät trong nhöõng dieãn giaû maïnh meõ, naêng ñoäng nhaát Chaâu 
AÙ. Trong voøng hôn naêm naêm qua, anh ñaõ ñoäng vieân, thuùc ñaåy, ñaøo taïo hôn 20.000 hoïc 
sinh, giaùo vieân, nhaø quaûn lyù, nhaân vieân vaø chuyeân vieân baùn haøng veà caùch hoïc taêng toác, 
hoaït ñoäng doanh nghieäp, caùch thöùc tieáp thò vaø kyõ naêng thay ñoåi haønh ñoäng. Anh ñaõ 
laøm vieäc vôùi haøng traêm tröôøng hoïc, caùc coâng ty ña quoác gia, caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän 
ôû Singapore vaø khu vöïc laân caän.

Thaønh coâng vaø thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa anh ñöôïc ñaêng taûi treân caùc phöông tieän 
truyeàn thoâng nhö The Straits Times, The Sunday Times, The New Paper, Lianhe Zaobao, 
Channel News Asia (CNA), Streats, The Business Times, Mediacorp Channel 8 Monkey 
News, Mediacorp News Radio 93.8, Asian Business the Magazine for Entrepreneurs, 
Prestige Magazine vaø nhieàu hôn theá nöõa.

GIÔÙI THIEÄU VEÀ 

TAÙC GIAÛ

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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LÔØI MÔÛ ÑAÀU CUÛA 

Toâi ñaëc bieät vui khi ñöôïc laø ngöôøi vieát lôøi môû ñaàu cho quyeån saùch “Toâi Taøi Gioûi, Baïn 
Cuõng Theá!” cuûa Adam Khoo.

Töïa ñeà quyeån saùch naøy raát ñuùng. Anh laø moät ngöôøi taøi gioûi. Chæ caàn ñoïc quyeån 
saùch baïn ñang caàm treân tay, baïn seõ thaáy roõ ñieàu ñoù. Moãi trang saùch saùng laáp laùnh trí 
thoâng minh, tính hoùm hænh, söï haøi höôùc vaø söùc saùng taïo. Ñieàu thuù vò trong caâu chuyeän 
caù nhaân cuûa Adam Khoo chính laø trong raát nhieàu naêm cuûa cuoäc ñôøi anh, khoâng ai cho 
raèng anh laø ngöôøi “taøi gioûi” caû. Do ñoù, toâi caøng haõnh dieän hôn khi ñöôïc giôùi thieäu quyeån 
saùch naøy vôùi baïn. Trong nhöõng chuyeán löu giaûng khaép theá giôùi nhaèm taäp trung vaøo vieäc 
phaùt huy trí thoâng minh con ngöôøi vaø vieäc thaønh laäp caùc toå chöùc veà tö duy giaùo duïc, 
ôû nhöõng phuùt ñaàu tieân, toâi luoân keå veà nhöõng ngöôøi ñaõ töøng bò coi laø “cheånh maûng”, 
“hoïc keùm”, “chaäm tieâu”, “tuït haäu”, “nghòch ngôïm”, “xaáu xa”, “teä haïi”, “hoïc teä hôn möùc 
bình thöôøng”, “hö hoûng”, “bò hoäi chöùng Roái Loaïn Taäp Trung (Attention Deficit Disorder 
Syndrome), “khoâng theå vaøo ñaïi hoïc”, “thaát baïi”, “ñaàn ñoän”, v.v…

Nhöõng caâu chuyeän cuûa toâi luoân chöùng toû ñöôïc khaû naêng trí tueä tieàm aån vaø söï thoâng 
minh saùng taïo cuûa con ngöôøi vöôït xa hôn nhöõng gì chuùng ta nghó vaø thöôøng ñöôïc nghe 
tôùi.

Do ñoù, thaät tuyeät vôøi khi coù moät ngöôøi luoân bò tuït saâu trong nhoùm ngöôøi “baát taøi”, vì 
moät soá lyù do phi thöôøng naøo ñoù, ñaõ tìm ñöôïc choã ñöùng trong nhoùm ngöôøi “taøi gioûi”.

Böôùc nhaûy voït khoång loà vaø roõ raøng laø khoâng töôûng naøy ñöôïc thöïc hieän thoâng qua 
con ñöôøng töï phaùt trieån naêng khieáu baûn thaân. Vieäc töï phaùt trieån naêng khieáu baûn thaân 
gaàn nhö luoân döïa treân vieäc tìm hieåu veà caùch thöùc naõo boä vaø cô theå laøm vieäc moät caùch 
rieâng bieät vaø phoái hôïp. Vieäc tìm hieåu naøy roõ raøng bao goàm vieäc hoïc veà baûn chaát cô baûn 
cuûa trí nhôù, tö duy, khaû naêng ñoïc vaø hoïc taäp cuøng vôùi vieäc khaùm phaù veà nhöõng hoaït 
ñoäng cô baûn, taâm lyù hoïc, sinh hoïc cuûa naõo boä vaø cô theå.

TONY BUZAN
(*)
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Baây giôø ñeán Adam!

Töø moät ñöùa treû 12 tuoåi “baát taøi”, baèng caùch töï khaùm phaù baûn thaân vaø ñaëc bieät laø veà 
phöông phaùp hoïc, chæ trong moät thôøi gian ngaén nhö baïn seõ bieát theâm khi ñoïc veà caâu 
chuyeän caù nhaân cuûa Adam ôû Chöông 1, Adam ñaõ vöôn leân töø moät hoïc sinh xeáp haïng 
gaàn choùt trong moät lôùp hoïc dôû nhaát trong caùc lôùp hoïc, trôû thaønh moät trong 10% hoïc 
sinh gioûi nhaát tröôøng, roài ñeán 5% vaø keá tieáp laø 1%. Anh ñaõ laøm ñöôïc ñieàu naøy khoâng 
chæ trong moät thôøi gian ngaén maø lieân tieáp töø naêm naøy sang naêm khaùc. “Adam taøi gioûi, 
baïn cuõng theá”–ñoù laø ñieàu toâi muoán gôûi ñeán taát caû caùc baïn!

(*) (Tony Buzan ñaït danh hieäu ngöôøi coù trí thoâng minh saùng taïo cao nhaát theá giôùi 
(Creativity IQ). OÂng laø ngöôøi phaùt minh ra Sô Ñoà Tö Duy (Mind Mapping®), ngöôøi saùng 
laäp Quyõ Naõo Boä (Brain Trust), chuû tòch Toå chöùc veà Naõo Boä (Brain Foundation) vaø laø ngöôøi 
phaùt trieån khaùi nieäm veà Ngoân ngöõ Naõo Boä (Mental Literacy).

OÂng laø moät trong nhöõng taùc giaû noåi tieáng nhaát theá giôùi. OÂng ñaõ vieát vaø xuaát baûn hôn 
20 quyeån saùch veà naõo boä, veà söï saùng taïo vaø vieäc hoïc, moät aán baûn khaùc laø veà thô ca. 
Ñeán nay, nhöõng quyeån saùch cuûa oâng ñaõ ñöôïc dòch sang hôn 20 thöù tieáng vaø xuaát baûn ôû 
hôn 50 nöôùc. Quyeån saùch truyeàn thoáng baùn chaïy nhaát cuûa oâng, Taän Duïng Trí Naõo Cuûa 
Baïn (Use Your Head), ñaõ ñöôïc baùn hôn moät trieäu baûn treân khaép theá giôùi.

Tony Buzan laø dieãn giaû ñöôïc saên ñoùn nhieàu nhaát. OÂng ñöôïc Taïp chí Forbes (Myõ) 
ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng giaùo sö haøng ñaàu theá giôùi cuøng vôùi nhöõng nhaân vaät noåi 
tieáng nhö Margaret Thatcher vaø Henry Kissinger.

OÂng cuõng laø thaønh vieân cuûa Hoïc vieän Ñaøo taïo vaø Phaùt Trieån (Institute of Training and 
Development) vaø laø thaønh vieân saùng giaù cuûa Hoäi Ñoàng Quoác Teá Caùc Nhaø Taâm Lyù Hoïc 
(International Council of Psychologist). Hôn nöõa, oâng cuõng laø nhaø coá vaán cho caùc huaán 
luyeän vieân, vaän ñoäng vieân Olympic quoác teá vaø cho ñoäi thi ñaáu côø Olympic Anh Quoác.

Gaàn ñaây nhaát, Tony Buzan cuøng vôùi Raymond Keene ñaõ toå chöùc Ñaïi hoäi Thi ñaáu Naõo 
boä (Mind Sports Olympiad) laàn ñaàu tieân treân theá giôùi taïi Royal Festival Hall, London 
(thaùng 8 naêm 1997). Nhöõng hoaït ñoäng treân laø taát caû coáng hieán cuûa Tony Buzan trong 
vieäc giuùp con ngöôøi giaûi phoùng ñöôïc söùc maïnh phi thöôøng cuûa naõo boä. OÂng coù nhöõng 
aûnh höôûng khoâng theå phuû nhaän ñoái vôùi haøng trieäu ngöôøi khaép theá giôùi trong caùch hoï 
tieáp caän suy nghó vaø tö duy). 
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LÔØI MÔÛ ÑAÀU CUÛA 

Ñaây laø nieàm töï haøo ñaày phaán khôûi cuûa toâi khi ñöôïc vieát lôøi môû ñaàu cho quyeån saùch cuûa 
Adam Khoo. Toâi bieát chaøng trai treû naøy töø naêm 1987. Vaøo luùc ñoù, anh vaãn coøn laø moät ñöùa 
treû 13 tuoåi hoïc keùm vaø thaät khoâng may maén laø luoân bò moïi ngöôøi xung quanh coi nhö “moät 
hoïc sinh voâ voïng”. Cha meï Adam göûi anh vaøo chöông trình cuûa toâi vôùi hy voïng toâi coù theå 
giuùp anh hoïc toát hôn chuùt ít. Hoï khoâng heà mong ñôïi gì cao xa. Taát nhieân, hoï cuõng khoâng 
troâng mong raèng trong moät naêm ngaén nguûi, Adam seõ trôû thaønh moät hoïc sinh xuaát saéc. Khi 
anh laøm ñöôïc vieäc naøy, cha meï anh ñaõ caûm ôn toâi vì ñaõ taïo ñöôïc moät kyø tích.

Khoâng, toâi khoâng heà “bieán ñoåi” Adam moät chuùt naøo. Thaät söï, toâi khoâng bao giôø ñaõ vaø 
seõ “bieán ñoåi” ñöôïc baát kyø ai. Nhöõng gì toâi laøm ñöôïc chæ ñôn giaûn laø chaân thaønh mang 
laïi cho Adam, cuõng nhö cho taát caû hoïc sinh khaùc cuûa toâi, nhöõng löïa choïn toát hôn trong 
cuoäc soáng. Anh coù theå soáng moät cuoäc soáng thaát baïi hoaëc thaønh coâng. Coâng vieäc cuûa toâi 
laø daïy cho anh nhöõng kyõ naêng vaø phöông phaùp caàn thieát nhaèm taïo ra söï “bieán ñoåi” cuûa 
chính baûn thaân anh. Söï löïa choïn hoaøn toaøn naèm trong tay anh.

Adam, cuõng nhö nhieàu hoïc sinh khaùc trong chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng 
(Super-TeenTM), ñaõ choïn con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng. Anh ñaõ aùp duïng nhöõng phöông 
phaùp toâi daïy khoâng chæ vôùi loøng nhieät huyeát maø coøn vöôït xa hôn theá nöõa. Anh ñaêng kyù 
hoïc theâm caùc khoùa ñaøo taïo vaø töï nghieân cöùu veà lónh vöïc Hoïc Baèng Caû Naõo Boä (Whole-
Brain Learning), Hoïc Taêng Toác (Accelerated Learning) vaø Laäp Trình Ngoân Ngöõ Trí Tueä 
(Neuro-Linguistic Programming). Sau ñoù, anh aùp duïng kieán thöùc môû roäng naøy ñeå thöû 
nghieäm nhöõng phöông phaùp höõu ích trong caùc lónh vöïc cuoäc soáng cuûa anh. Keát quaû laø 
Adam ñaõ vaø seõ lieân tuïc ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích phi thöôøng.

Toâi caûm thaáy haøi loøng nhaát khi moät thieáu nieân “hoïc keùm” baây giôø trôû thaønh moät nhaø 
doanh nghieäp taøi ba vaø moät nhaø ñaøo taïo thaønh coâng, sau bao nhieâu naêm nay, ñaõ daønh 
thôøi gian quay trôû laïi vaø baét tay vôùi toâi huaán luyeän nhöõng hoïc sinh môùi trong chöông 
trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng. Adam laøm vieäc trong Hoäi Ñoàng Nhöõng Hoïc Sinh Taøi Naêng 
(Genius Student Circle), tröôùc laø Phoù chuû tòch cho nhöõng döï aùn ñaëc bieät, sau laø Ñaïi dieän 
chuû tòch, sau nöõa laø Chuû tòch vaø cuoái cuøng laø Nhaø coá vaán danh döï.

ERNEST WONG
(*)
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Quyeån saùch naøy laø thaønh phaåm cuûa 16 naêm anh aùp duïng kieán thöùc, traûi nghieäm qua 
nhöõng thöû thaùch khoù khaên nhöng ñaày phaán khôûi. Anh laø hieän thaân cuûa ngöôøi maø toâi goïi 
laø “taøi naêng thaät söï” trong chöông trình ñaøo taïo Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng. Moät ñieàu ñoäc ñaùo 
laø quyeån saùch naøy cuûa Adam khoâng nhöõng ñöôïc vieát töø goùc nhìn cuûa moät ngöôøi ñaøo taïo 
maø coøn töø goùc nhìn cuûa moät ngöôøi aùp duïng thaät söï nhöõng gì ñöôïc vieát ra.

(*) (Ernest Wong trôû thaønh ngöôøi Maõ Lai ñaàu tieân vöôït qua moät traêm ngöôøi taøi 
naêng baäc nhaát theá giôùi ñeå ñaït danh hieäu nhaø ñaøo taïo ñöôïc chöùng nhaän veà Caùch Hoïc 
Taêng Toác Taïi Ñieåm Ngoaët (Accelarated Learning at Turning Point) taïi tröôøng Ñaïi hoïc 
California (Myõ). OÂng cuõng laø nhaø thöïc haønh Laäp Trình Ngoân Ngöõ Trí Tueä (Neuro-
Linguistic Programming - NLP) do Ñoaøn theå NLP taïi tröôøng Ñaïi hoïc Anh Quoác Columbia, 
Canada caáp chöùng chæ.

OÂng Wong laø nhaø saùng laäp, nhaø coá vaán chính vaø laø baäc thaày cuûa Ernesco, moät daây 
chuyeàn lôùn nhaát cuûa caùc trung taâm giaùo duïc ngoân ngöõ tích cöïc ôû Kuala Lumpur, Maõ Lai. 
OÂng ñaõ söû duïng caùc kyõ naêng sieâu vieät ñeå ñaøo taïo thaønh coâng hôn 20.000 hoïc sinh thaønh 
thaïo ngoân ngöõ naøy moät caùch nhanh choùng.

Vaøo naêm 1985, oâng thaønh laäp chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng (Super-TeenTM), moät 
khoùa hoïc veà phaùt huy baûn thaân vaø veà caùch hoïc taêng toác nhaèm taän duïng haàu heát caùc kyõ 
naêng lieân quan cuûa NLP, Hoïc Baèng Caû Naõo Boä (Whole-Brain Learning), Suggestopedia, 
Edu-Kinesiology vaø lyù thuyeát veà nhieàu loaïi trí thoâng minh (Multiple Intellegence) ñeå daïy 
hoïc sinh. Chöông trình naøy laø loaïi chöông trình ñaàu tieân ôû Chaâu AÙ ñaõ giuùp bieán ñoåi hôn 
10.000 hoïc sinh bình thöôøng ôû Singapore, Maõ Lai, Hoàng Koâng, Trung Quoác vaø Indonesia 
thaønh nhöõng hoïc sinh xuaát saéc.

Vaøo naêm 1988, oâng Wong trôû thaønh ngöôøi Chaâu AÙ ñaàu tieân nhaän giaûi thöôûng Quaû 
Taùo Vaøng (Golden Apple) vì söï coáng hieán vó ñaïi cho ngaønh giaùo duïc. Giaûi thöôûng naøy 
ñöôïc trao bôûi Hieäp hoäi Loøng Töï Troïng (Foundation of Self Esteem) ôû California (Myõ).
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PHAÀN I
TOÂI TAØI GIOÛI, 

BAÏN CUÕNG THEÁ!
CHÖÔNG 1

TÖØ ÑAÀN ÑOÄN 
TRÔÛ THAØNH THIEÂN TAØI

COÙ THEÅ NAØO MOÄT ÑÖÙA TREÛ NGOÁC NGHEÁCH, ÑAÀN ÑOÄN LAÏI TRÔÛ 
THAØNH MOÄT TAØI NAÊNG SAÙNG CHOÙI?

Tröôùc heát, toâi xin chuùc möøng baïn vì ñaõ choïn quyeån saùch naøy. Vieäc baïn saün saøng ñaàu 
tö thôøi gian vaø coâng söùc ñeå ñoïc quyeån saùch naøy cho thaáy töï ñaùy loøng mình, baïn bieát roõ 
raèng baïn coù khaû naêng ñaït nhieàu thaønh coâng hôn nhöõng gì baïn ñang ñaït ñöôïc ngaøy hoâm 
nay. Cho duø baây giôø baïn ñang laø moät hoïc sinh gioûi, moät hoïc sinh trung bình hay thaäm 
chí laø moät hoïc sinh keùm, toâi chaéc chaén raèng baïn coù tieàm naêng ñeå ñaït ñöôïc nhöõng keát 
quaû xuaát saéc maø baïn khao khaùt. Baïn bieát roõ vaø baïn coù nieàm tin maõnh lieät raèng trong 
baïn, moät taøi naêng tieàm aån ñang ñôïi ñöôïc giaûi phoùng.

Haàu nhö moãi ngaøy, toâi ñi khaép nôi toå chöùc nhöõng buoåi chuyeân ñeà cho haøng ngaøn 
hoïc sinh, giaùo vieân veà caùch phaùt trieån khaû naêng tieàm aån trong hoï ñeå ñaït thaønh tích 
xuaát saéc. Baùo chí, ñaøi truyeàn hình ca ngôïi toâi nhö moät baäc thaày veà vieäc hoïc vaø nhö moät 
thieân taøi. Hoï ñeà caäp ñeán vieäc toâi ñaõ giuùp nhieàu hoïc sinh, ñaëc bieät laø nhöõng hoïc sinh 
“heát thuoác chöõa”, trôû thaønh nhöõng ngöôøi khoâng nhöõng thaønh coâng trong vieäc hoïc maø 
coøn thaønh coâng trong caùc lónh vöïc cuoäc soáng khaùc.

Xin thöa vôùi caùc baïn, ngöôøi caûm thaáy baát ngôø nhaát veà nhöõng ñieàu kì dieäu aáy chính 
laø… baûn thaân toâi. Caùch ñaây khoâng laâu, toâi ñöôïc bieát tôùi nhö moät ñöùa treû taàm thöôøng, 
löôøi bieáng, doát naùt, khoâng theå laøm ñöôïc gì. Vaäy thì laøm theá naøo maø moät ñöùa treû töøng 
bò coi laø “ñaàn ñoän” giôø ñaây laïi ñöôïc ca ngôïi nhö moät “thieân taøi”? Nhöõng ai bieát toâi baây 
giôø cuõng khoâng theå naøo tin ñöôïc raèng tröôùc ñaây, toâi laø moät hoïc sinh keùm, lieân tuïc thi 
tröôït vaø khoâng coù töông lai. Ñuùng ñaáy caùc baïn aï, toâi töøng laø moät hoïc sinh nhö theá. Toâi 
khoâng caàn bieát ñaõ bao nhieàu laàn baïn bò maéng laø “ngu ngoác”, “heát thuoác chöõa”, “khoâng 
laøm ñöôïc troø troáng gì”, “chaäm tieán”. Nhöng baïn ôi, haõy tin ñi, cuõng nhö toâi, baïn coù 
söùc maïnh, khaû naêng tieàm taøng ñeå thay ñoåi moïi thöù trong khoaûng thôøi gian ngaén vaø trôû 
thaønh moät taøi naêng thöïc thuï.
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Trong quyeån saùch naøy, toâi seõ höôùng daãn baïn chi tieát caùc phöông phaùp ñeå ñaït ñöôïc 
kyø tích ñoù. Cuõng xin nhaéc laïi raèng, toâi khoâng heà höôùng daãn baïn con ñöôøng ñi ñeán thaønh 
coâng töø vò trí cuûa moät ngöôøi thoâng minh saün coù vaø luoân ñaït keát quaû toát. Toâi höôùng daãn 
baïn töø phöông dieän cuûa moät ngöôøi töøng bò coi laø doát naùt, töøng laø moät hoïc sinh keùm coûi. 
Do ñoù, neáu baây giôø baïn vaãn coøn hoïc thua keùm baïn beø, toâi hieåu vaø hoaøn toaøn chia seû 
caûm giaùc vôùi baïn. Ñôn giaûn laø vì toâi ñaõ ôû trong hoaøn caûnh cuûa baïn, thaäm chí coù nhieàu 
khaû naêng laø toâi coøn teä hôn baïn raát nhieàu.

ÑÔN GIAÛN TOÂI TÖØNG LAØ MOÄT HOÏC SINH KEÙM

Toâi thaát baïi trong vieäc 
hoïc ngay töø nhöõng ngaøy 
ñaàu tieân vaøo tröôøng tieåu 
hoïc. Khi coøn nhoû, toâi raát 
gheùt ñoïc saùch maø chæ 
thích chôi troø chôi ñieän töû, 
xem tivi. Haäu quaû laø toâi 
khoâng taäp trung trong lôùp 
hoïc, hoïc baï cuûa toâi ñaày 
nhöõng “tröùng vaø ngoãng”. 
Ñieàu naøy chæ khieán toâi 
theâm gheùt thaày coâ vaø 
tröôøng hoïc nhieàu hôn. 
Moïi vieäc ngaøy caøng trôû 
neân toài teä. Tröôùc naêm lôùp 
ba, toâi bò ñuoåi khoûi tröôøng 
tieåu hoïc St Stevens vì hoïc 
keùm vaø quaäy phaù, roài bò 
chuyeån sang tröôøng tieåu hoïc Ngee Ann. ÔÛ ñoù, toâi laïi tieáp tuïc chôi bôøi, boû beâ vieäc hoïc. 
Nhö moät ñieàu taát yeáu, ñieåm thi toát nghieäp tieåu hoïc cuûa toâi teä ñeán noãi toâi khoâng ñöôïc 
nhaän vaøo hoïc ôû baát cöù tröôøng naøo trong saùu tröôøng caáp II maø cha meï choïn cho toâi, duø 
ñoù chæ laø nhöõng tröôøng trung bình. Cuoái cuøng, toâi ñöôïc toáng vaøo tröôøng caáp II Ping Yi, 
moät tröôøng nhoû môùi môû maø haàu nhö chaúng coù ngöôøi quen naøo cuûa toâi nghe noùi tôùi.

Maëc duø khoâng ai mong ñôïi toâi seõ hoïc khaù hôn taïi ngoâi tröôøng môùi naøy, hoï cuõng 
khoâng ngôø toâi laïi “tröôït doác” quaù nhanh ñeán noãi, thaày daïy toaùn lôùp saùu cuûa toâi ñaõ töùc 
giaän goïi ñieän cho meï toâi, ñeå bieát lyù do taïi sao toâi khoâng theå giaûi moät baøi toaùn lôùp boán. 
Luùc baáy giôø, vieäc thi ñaäu moät moân hoïc vôùi ñieåm soá toái thieåu ñöôïc toâi xem nhö moät 
thaønh tích vó ñaïi. Bôûi theá, ñieåm soá cuûa toâi cöù chaïy quanh quaån töø naêm trôû xuoáng. Trong 
toång coäng hôn 160 hoïc sinh cuøng khoùa, toâi naèm trong soá 10 hoïc sinh keùm nhaát.

Cha meï toâi coá göûi toâi ñi hoïc theâm ôû raát nhieàu nôi trong söï lo laéng toät cuøng nhöng 
cuõng chaúng giuùp ích ñöôïc gì. Cuoái cuøng, cha meï toâi nghó chæ coøn caùch cho toâi ñi du hoïc 
ôû moät nöôùc naøo ñoù maø hoïc sinh ít quyeát taâm hoïc thaønh taøi hôn ôû Singapore. Chæ nhö 
theá, toâi môùi coù hy voïng qua ñöôïc trung hoïc.
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BÖÔÙC NGOAËT

Vaøo thôøi ñieåm khuûng hoaûng nhaát trong söï nghieäp hoïc haønh cuûa toâi, cha toâi voâ tình 
bieát ñeán moät khoùa hoïc naêm ngaøy ñaëc bieät, daïy cho hoïc sinh caùch hoïc hieäu quaû vaø laøm 
chuû cuoäc soáng. Tin raèng mình khoâng coøn gì ñeå maát ngoaïi tröø vieäc phaûi boû tieàn, cha meï 
toâi quyeát ñònh cho toâi tham gia khoùa hoïc aáy, moät khoùa hoïc coù caùi teân nghe chaúng coù 
veû gì laø daønh cho toâi chuùt naøo: Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng (Super-TeenTM).

Theá laø vaøo moät buoåi saùng chuû nhaät naêm 1987, toâi ñöôïc ñöa tôùi khaùch saïn Ladyhill 
vaø ñöôïc thaày Ernest Wong dìu daét. Luùc ñoù, toâi khoaûng 13 tuoåi, tham gia chöông trình 
chung vôùi nhöõng hoïc sinh khaùc tuoåi töø 12 ñeán 20. Hoâm ñoù, toâi heát söùc buoàn böïc vì nghó 
raèng naêm ngaøy chôi ñieän töû vaø xem tivi thoûa thueâ cuûa toâi ñaõ tieâu tuøng. Theá nhöng, vaøo 
ngaøy cuoái cuøng cuûa khoùa hoïc, toâi ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn. Nhöõng gì toâi ñöôïc hoïc vaø traûi 
nghieäm ñaõ ñaûo ngöôïc thaùi ñoä, quan ñieåm cuûa toâi veà hoïc taäp vaø cuoäc soáng.

Kieán thöùc maø Ernest Wong truyeàn ñaït trong suoát khoùa hoïc taïo neân söï bieán ñoåi 
maïnh trong tính caùch cuûa toâi. Baèng vieäc giuùp hoïc sinh aùp duïng caùc phöông phaùp hoïc 
taäp tieân tieán ôû Myõ nhö Caùch Hoïc Taêng Toác (Accelerated Learning), Laäp Trình Ngoân 
Ngöõ Trí Tueä (Neuro-Linguistic Programing - NLP) cuøng vôùi caùc caùch thöùc tìm hieåu, taän 
duïng söùc maïnh phi thöôøng cuûa naõo boä, Ernest ñaõ giuùp toâi hoaøn toaøn thay ñoåi suy nghó 
cuûa mình veà khaû naêng baûn thaân vaø nhöõng thaønh coâng trong cuoäc soáng. Ernest chæ cho 
chuùng toâi thaáy raèng, taát caû moïi ngöôøi, thaäm chí nhöõng hoïc sinh keùm nhaát, ai cuõng coù 
nguoàn naêng löïc voâ taän ñeå trôû thaønh taøi naêng saùng choùi hoaëc caùc nhaø laõnh ñaïo taøi ba. 
Chính thaùi ñoä tieâu cöïc, khoâng tin töôûng vaøo baûn thaân daãn ñeán vieäc khoâng chòu coá gaéng 
laø yeáu toá duy nhaát caûn trôû chuùng toâi vöôn tôùi thaønh coâng.

Nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naøy coù aûnh höôûng heát söùc to lôùn ñoái vôùi toâi. Toâi töøng nghó raèng 
mình keùm coûi hôn taát caû baïn beø xung quanh vaø ñoù laø soá phaän ñònh saün cuûa toâi. Do ñoù, 
toâi ñaõ chaáp nhaän soá phaän ñoù, vaø tin raèng cho duø toâi coù coá gaéng hoïc ñeán côõ naøo cuõng 
khoâng theå baèng nhöõng baïn khaùc. Vaäy thì chaúng coù lyù do gì maø toâi phaûi coá gaéng. Toâi 
ñaõ hoaøn toaøn sai laàm.

Sau khi hieåu raèng toâi cuõng coù khaû naêng thaønh coâng nhö baát kyø ai khaùc, toâi baét ñaàu 
tin raèng toâi coù theå ñaït ñöôïc taát caû nhöõng 
muïc tieâu do toâi ñeà ra. Toâi tin raèng neáu 
nhöõng hoïc sinh khaùc hoïc gioûi ñöôïc, toâi 
cuõng coù theå hoïc gioûi vaø thaäm chí coøn gioûi 
hôn taát caû hoï ñeå trôû thaønh xuaát saéc nhaát. 
Neáu nhöõng hoïc sinh khaùc coù theå ñöôïc 
tuyeån vaøo caùc chöông trình naêng khieáu ñaëc 
bieät, toâi cuõng coù khaû naêng ñaït ñöôïc ñieàu 
ñoù baèng quyeát taâm cuûa mình. Laøm theá naøo 
maø khoùa hoïc Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng laïi aûnh 
höôûng toâi maïnh meõ ñeán nhö vaäy? Ñôn giaûn 
laø vì luùc ñoù toâi heát loøng tin töôûng vaøo taát 
caû nhöõng gì toâi ñöôïc huaán luyeän trong khoùa 
hoïc. Baïn cuõng theá, neáu baïn khoâng tin raèng 

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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baïn coù theå laøm ñöôïc moät vieäc gì ñoù cho duø vieäc ñoù raát ñôn giaûn vaø ai cuõng laøm ñöôïc, 
baïn cuõng khoâng bao giôø laøm ñöôïc vì baïn chaúng bao giôø baét tay vaøo laøm chöù ñöøng noùi 
ñeán coá gaéng.

Toâi keát thuùc khoùa hoïc vôùi nhöõng kyõ naêng hoïc hieäu quaû vaø moät nieàm tin maõnh lieät 
raèng toâi coù theå giaønh laïi quyeàn ñöôïc thaønh coâng cuûa chính mình. Vaâng, moïi ngöôøi sinh 
ra ñeàu coù quyeàn bình ñaúng nhö nhau, toâi cuõng theá, toâi coù quyeàn ñöôïc thaønh coâng. Laàn 
ñaàu tieân trong ñôøi, toâi, moät hoïc sinh gaàn nhö keùm nhaát tröôøng, ñaët muïc tieâu ñaït thaønh 
tích xuaát saéc trong hoïc taäp chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø gioûi.

BAÉT TAY VAØO HAØNH ÑOÄNG VÔÙI MUÏC TIEÂU PHÍA TRÖÔÙC

Sau khi hoaøn taát chöông trình ñaøo taïo vaø naém ñöôïc nhöõng phöông phaùp hoïc tieân 
tieán, toâi caûm thaáy nhö ñöôïc tieáp theâm nguoàn naêng löôïng môùi, cöïc kyø haêng haùi tieán veà 
töông lai. Luùc aáy, döôøng nhö khoâng coù vieäc gì maø toâi nghó raèng baûn thaân mình khoâng 
theå laøm ñöôïc. Toâi baét ñaàu xaùc ñònh ba muïc tieâu “khoâng töôûng”. Muïc tieâu thöù nhaát, 
toâi phaûi ñöùng ñaàu tröôøng trong voøng moät naêm (vaâng, töø vò trí moät hoïc sinh keùm nhaát 
tröôøng). Muïc tieâu thöù hai, toâi phaûi ñöôïc nhaän vaøo Tröôøng trung hoïc chuyeân Victoria 
(tröôøng trung hoïc danh tieáng nhaát ôû Singapore). Muïc tieâu cuoái cuøng cuûa toâi laø phaûi thi 
ñaäu vaøo tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia Singapore (National University of Singapore - NUS) 
– tröôøng ñöôïc xeáp haïng trong 20 tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu theá giôùi gaàn ñaây. Khoâng chæ 
döøng laïi ôû ñoù, toâi coøn quyeát taâm trôû thaønh moät trong nhöõng sinh vieân xuaát saéc nhaát. Mô 
öôùc naøy thaät vieån voâng, haõo huyeàn? Moïi ngöôøi ñaõ töøng nghó nhö theá, vaø toâi ñaõ chöùng 
minh cho hoï thaáy hoï ñaõ laàm.

Toâi baét tay vaøo haønh ñoäng ngay khi trôû veà nhaø sau khoùa hoïc. Tröôùc heát, toâi töï mình 
daùn leân töôøng moät khaåu hieäu ñoäng vieân tinh thaàn. Sau ñoù, toâi aùp duïng taát caû caùc kyõ 
naêng hoïc hieäu quaû maø toâi ñöôïc huaán luyeän, töø vieäc ghi chuù baøi giaûng theo Sô Ñoà Tö 
Duy (MindMapping®) ñeán phöông phaùp ñoïc saùch cöïc nhanh. Toâi cuõng coù theå traû lôøi 
caùc caâu hoûi cuûa thaày coâ thaät löu loaùt vôùi ñaày ñuû chi tieát theo moät boá cuïc hoaøn haûo nhôø 
vaøo kyõ naêng ghi nhôù sieâu phaøm maø toâi ñöôïc hoïc.
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Dó nhieân söï thay ñoåi naøy cuûa toâi laøm 
moïi ngöôøi heát söùc baát ngôø vaø toø moø. 
Khi thaày coâ hoûi nguyeân do, toâi ñaùp laïi 
raèng toâi muoán ñöùng nhaát tröôøng. Thaày 
coâ nhìn toâi nhö theå ñaây laø moät yù töôûng 
heát söùc ñieân roà. Roài khi baïn beø hoûi toâi 
coù yù ñònh hoïc ôû ñaâu sau khi toát nghieäp 
caáp II, caâu traû lôøi cuûa toâi laø Tröôøng trung 
hoïc chuyeân Victoria vaø sau ñoù seõ laø Ñaïi 
hoïc Quoác gia Singapore. Boïn baïn toâi boø 
laên ra cöôøi sau khi nghe toâi traû lôøi. Hoï 
noùi: “Thaät laø khuøng! Khoâng ai trong tuïi 
mình coù theå ñaït nhöõng ñieàu ñoù! Chæ coù 
maáy “sieâu sao” ôû nhöõng tröôøng caáp II 
haøng ñaàu môùi laøm ñöôïc maø thoâi!” Thay 
vì caûm thaáy naûn loøng, xaáu hoå, toâi caøng 
caûm thaáy quyeát taâm hôn nöõa khi nghe 
baïn beø mình bình luaän nhö theá. Toâi phaûi 

chöùng minh raèng moät hoïc sinh keùm coûi töø moät tröôøng keùm coûi coù theå ñaït ñöôïc nhöõng 
ñieàu ñoù vaø thay ñoåi lòch söû.

GAËT HAÙI THAØNH COÂNG

Trong voøng ba thaùng, ñieåm soá cuûa toâi taêng töø trung bình leân khaù. Vaø chæ trong naêm 
1987 ñaùng nhôù, toâi ñaõ töø moät hoïc sinh teä nhaát tröôøng vöôn leân thaønh moät trong 18 
hoïc sinh gioûi nhaát.

Töø ñoù, toâi tieáp tuïc vöôn leân daãn ñaàu tröôøng (tính veà ñieåm trung bình, toâi luoân daãn 
ñaàu trong saùu moân hoïc khoù nhaát). Toát nghieäp caáp II, toâi ñaït loaïi xuaát saéc vôùi saùu ñieåm 
10 vaø ñieåm trung bình taùm phaåy. Toâi ñöôïc nhaän vaøo Tröôøng trung hoïc chuyeân Victoria 
moät caùch deã daøng, ngoâi tröôøng maø toâi haèng mô öôùc. Sau ñoù, toâi lieân tuïc ñaït thaønh 
tích xuaát saéc trong hoïc taäp vaø giaønh ñöôïc moät suaát hoïc trong tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia 
Singapore khoa Quaûn trò kinh doanh.

Töø naêm nhaát ñaïi hoïc lieân tuïc cho ñeán khi toát nghieäp, toâi luoân vinh döï xeáp haïng 
trong danh saùch nhöõng sinh vieân xuaát saéc nhaát khoa haøng naêm. Toâi coøn ñöôïc nhaän 
vaøo hoïc theo chöông trình Phaùt Trieån Taøi Naêng cuûa tröôøng (NUS Talent Development 
Programme).

Toâi ñaït ñöôïc taát caû nhöõng thaønh tích hoïc taäp naøy maø vaãn coù thôøi gian môû coâng ty 
kinh doanh cuøng vôùi vaøi ngöôøi baïn töø naêm 15 tuoåi (chæ trong voøng voûn veïn hai naêm sau 
khoùa hoïc Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng). Coâng ty Event Gurus cuûa chuùng toâi chuyeân toå chöùc 
caùc buoåi hoäi hoïp hoaëc caùc söï kieän lôùn cho nhöõng coâng ty khaùch haøng vaãn toàn taïi ñeán 
ngaøy nay vaø cöïc kyø thaønh coâng. Beân caïnh ñoù, toâi cuõng daønh nhieàu thôøi gian laøm Huaán 
luyeän vieân cho chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng ñeå giuùp ñôõ haøng ngaøn hoïc sinh khaùc 
nhaän ra vaø phaùt trieån taøi naêng tieàm aån cuûa hoï.
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NEÁU TOÂI COÙ THEÅ THAØNH COÂNG, BAÏN CUÕNG COÙ THEÅ THAØNH 
COÂNG

Toâi môû ñaàu cuoán saùch naøy vôùi kinh nghieäm cuoäc soáng baûn thaân khoâng phaûi ñeå khoe 
khoang vôùi caùc baïn, maø toâi muoán nhaán maïnh moät söï thaät raèng: Neáu moät ngöôøi nhö toâi, 
ñaõ töøng laø moät hoïc sinh teä nhaát tröôøng, cuõng coù theå vöôn leân daãn ñaàu moät tröôøng ñaïi 
hoïc danh tieáng treân theá giôùi vaø ñöôïc tuyeån vaøo chöông trình daønh cho sinh vieân taøi naêng, 
thì toâi tin raèng baát cöù ai cuõng coù theå laøm ñöôïc nhö vaäy neáu hoï naém ñöôïc caùc phöông 
phaùp hoïc tieân tieán nhaát.

Baïn chæ caàn söï khao khaùt xuaát phaùt töï ñaùy loøng ñeå coù theå höôùng tôùi nhöõng gì baïn 
muoán, tin töôûng vaøo baûn thaân vaø aùp duïng caùc phöông phaùp hieäu quaû ñeå ñi ñeán thaønh 
coâng. Ñaây cuõng laø chuû ñeà chính cuûa quyeån saùch naøy. Toâi muoán chia seû vôùi caùc baïn taát 
caû nhöõng gì toâi ñöôïc hoïc bôûi vì haønh trình tìm hieåu, khaùm phaù khaû naêng tieàm aån cuûa 
baûn thaân laø moät haønh trình thuù vò nhaát cuûa moãi con ngöôøi. Toâi ñaõ töøng traûi qua vaø toâi tin 
nhö theá. Baïn ñaõ saün saøng xaây döïng cho mình moät cuoäc soáng môùi phi thöôøng chöa? Baïn 
ñaõ chuaån bò töï bieán mình thaønh moät taøi naêng saùng choùi tröôùc söï baát ngôø, ngöôõng moä toät 
cuøng cuûa gia ñình, thaày coâ vaø baïn beø chöa? Haõy laät sang trang keá tieáp vaø khaùm phaù.
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CHÖÔNG 2

QUAÙ TRÌNH HOÏC TAÄP 
HIEÄU QUAÛ

HOÏC NHANH HAY HOÏC CHAÄM – CUØNG MOÄT BOÄ NAÕO, CHÆ KHAÙC 
NHAU ÔÛ CAÙCH HOÏC

Sau khi nghe keå veà nhöõng caâu chuyeän thaønh coâng, nhieàu hoïc sinh phaûn öùng laïi raèng 
hoï khoâng bao giôø ñuû thoâng minh hoaëc taøi naêng ñeå coù theå thaønh coâng nhö vaäy. Tröôùc 
heát, baïn caàn phaûi hieåu raèng vieäc thieáu naêng löïc baåm sinh khoâng phaûi laø lyù do khieán moät 
ngöôøi naøo ñoù khoâng theå trôû thaønh moät “sieâu sao”. Ngöôïc laïi, cuõng khoâng phaûi vì thoâng 
minh thieân phuù maø caùc “sieâu sao” luoân ñaït thaønh tích xuaát saéc. Thaät ra, chính phöông 
phaùp hoïc hieäu quaû môùi laø bí quyeát cuûa caùc “sieâu sao” ñoù.

Baïn vaø haàu heát caùc hoïc sinh treân theá giôùi veà cô baûn ñeàu coù moät naõo boä vaø heä thaàn 
kinh gioáng nhau, chöùa ñöïng nhöõng khaû naêng phi thöôøng tieàm aån. (Chuùng ta seõ tìm 
hieåu theâm veà vaán ñeà naøy ôû Chöông 5: Baïn Sôû Höõu Boä Naõo Cuûa Moät Thieân Taøi). Vaäy taïi 
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sao, trong khi moät soá hoïc sinh coù theå hoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi hoùc buùa moät caùch nheï 
nhaøng, thì nhöõng hoïc sinh khaùc ñoïc ñi ñoïc laïi moät trang saùch boán laàn maø vaãn khoâng 
hieåu hoaëc khoâng nhôù noåi nhöõng gì mình vöøa ñoïc? Lyù do laø vì nhöõng hoïc sinh tieáp thu 
nhanh ñoù baèng caùch naøy hay caùch khaùc, vôùi nhöõng phöông phaùp thích hôïp, ñaõ taän 
duïng ñöôïc nhieàu hôn khaû naêng phi thöôøng cuûa naõo boä, trong khi nhöõng hoïc sinh khaùc 
laïi khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy. Hoï ñaõ tìm ra ñöôïc bí quyeát “hoïc caùch hoïc hieäu quaû”.

Roõ raøng, thaønh coâng coù bí quyeát rieâng cuûa noù. Baèng vieäc tìm hieåu vaø laøm theo caùc 
phöông phaùp maø caùc “sieâu sao” aùp duïng, baát kyø ai, keå caû baïn cuõng ñaït ñöôïc nhöõng 
thaønh tích nhö hoï. Baïn cuõng coù theå ghi nhôù thoâng tin moät caùch 
deã daøng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà phöùc taïp.

NEÁU NGÖÔØI KHAÙC THAØNH COÂNG, TOÂI CUÕNG SEÕ 
THAØNH COÂNG. VAÁN ÑEÀ CHÆ LAØ ÔÛ PHÖÔNG PHAÙP!

 

PHÖÔNG PHAÙP KHAÙC NHAU MANG LAÏI KEÁT QUAÛ KHAÙC NHAU

Xin pheùp ñöôïc hoûi baïn moät caâu. Khi naøo baïn baét ñaàu oân baøi cho kyø thi cuoái kì hoaëc 
cuoái naêm? Theâm moät caâu hoûi nöõa. Baïn oân thi baèng caùch naøo? Haõy keå chi tieát töøng 
böôùc trong caùch oân thi cuûa baïn.

Caâu hoûi treân ñaõ ñöôïc ñaët ra cho haøng ngaøn hoïc sinh vaø baïn bieát khoâng? Thaät thuù 
vò laø coù haøng ngaøn caâu traû lôøi khaùc nhau. Ñoù chính laø lyù do taïi sao moãi hoïc sinh khaùc 
nhau ñaït keát quaû khaùc nhau. Roõ raøng, khaùc nhau veà phöông phaùp taïo ra söï khaùc nhau 
trong keát quaû.

Coù ñeán 90% hoïc sinh sinh vieân traû lôøi raèng hoï baét ñaàu hoïc thaät söï vaøo khoaûng töø 
moät ñeán ba thaùng tröôùc kyø thi. Vaø thöôøng trong quaù trình hoïc, hoï chæ thöïc hieän töø moät 
ñeán naêm böôùc sau ñaây tuøy moãi ngöôøi.

Ví duï: Moät soá hoïc sinh hoïc vôùi chæ…

1. Hai böôùc: Hoï xem qua saùch vaø caùc ghi chuù (böôùc 1) roài ñi thi (böôùc 2). Nhöõng 
hoïc sinh naøy luoân naèm ôû ranh giôùi giöõa ñaäu vaø tröôït. Hoaëc laø hoï thi tröôït hoaëc laø hoï 
ñaäu ôû ngöôõng thaáp nhaát.

 
2. Ba böôùc: Hoï xem qua saùch vaø caùc ghi chuù (böôùc 1), coá gaéng nhôù baøi (böôùc 2) 

roài ñi thi (böôùc 3). Nhöõng hoïc sinh naøy thöôøng ñaït keát quaû trung bình.
 
3. Boán böôùc: Hoï xem qua saùch vaø caùc ghi chuù (böôùc 1), coá gaéng nhôù baøi (böôùc 

2), laøm baøi taäp thöïc haønh (böôùc 3) roài ñi thi (böôùc 4). Nhöõng hoïc sinh naøy thöôøng ñaït 
keát quaû khaù hoaëc thænh thoaûng gioûi.
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 Vaäy laøm theá naøo ñeå ñaûm baûo moät keát quaû xuaát saéc? Treân 
thöïc teá, caùc “sieâu sao” thöïc hieän toång coäng chín böôùc hoïc ñeå luoân 
giaønh ñöôïc keát quaû cao nhaát trong moãi kyø thi. Theâm vaøo ñoù, hoï 
baét ñaàu hoïc thaät söï töø ngaøy ñaàu tieân khai giaûng chöù khoâng phaûi 
ñôïi ñeán moät hoaëc ba thaùng tröôùc kyø thi. Ñuùng theá! Baét ñaàu hoïc töø 
ngaøy ñaàu tieân khai giaûng.

QUAÙ TRÌNH HOÏC THAØNH COÂNG COÙ CHÍN BÖÔÙC, 
BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY ÑAÀU TIEÂN KHAI GIAÛNG.

 

CHÍN BÖÔÙC HOÏC HIEÄU 
QUAÛ

Vaâng, baïn coù tin khoâng, ñeå 
thaønh coâng, baïn phaûi hoïc töø 
ngaøy ñaàu tieân khai giaûng khoùa 
hoïc, vaø baïn phaûi thoâng thaïo 
chín böôùc cuûa phöông phaùp hoïc 
hieäu quaû. Chuùng ta seõ baét ñaàu 
tìm hieåu saâu töøng böôùc.

Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng

Nhieàu hoïc sinh nghó raèng böôùc ñaàu tieân phaûi laø nghe giaûng, ñoïc saùch vaø ghi chuù. 
Khoâng phaûi vaäy, vieäc ñaàu tieân maø baïn phaûi laøm laø xaùc ñònh cuï theå baïn muoán ñaït keát 
quaû nhö theá naøo trong khoùa hoïc naøy. Ví duï: baïn muoán ñaït bao nhieâu ñieåm 10?

Xaùc ñònh muïc tieâu raát quan troïng vì noù quyeát ñònh phöông phaùp hoïc cuûa baïn vaø do 
ñoù, quyeát ñònh keát quaû hoïc cuûa baïn. Neáu baïn xaùc ñònh muïc tieâu ñaït loaïi xuaát saéc trong 
moân toaùn, baïn coù hoïc vôùi quyeát taâm khaùc haún vôùi khi baïn chæ muoán ñaït loaïi trung bình 
khoâng? Dó nhieân laø khaùc haún! Moät khi baïn ñaõ quyeát taâm ñaït thaønh tích xuaát saéc, naõo 
boä cuûa baïn nhaän thöùc raèng noù khoâng theå phaïm moät sai laàm nhoû naøo. Vieäc naøy coù khaû 
naêng khieán baïn hoïc kyõ töøng chi tieát trong moân hoïc. Keát quaû laø baïn coù theå ñaït ñieåm 
10 hoaëc neáu khoâng, baïn cuõng seõ ñaït ñieåm 9 laø thaáp nhaát.
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Tuy nhieân, neáu baïn xaùc ñònh muïc 
tieâu chæ ñaït loaïi trung bình, naõo boä cuûa 
baïn bieát raèng, noù ñöôïc pheùp ñeå maát 
phaân nöûa soá ñieåm. Vieäc naøy coù khaû 
naêng khieán baïn khoâng baän taâm hoïc taát 
caû moïi chi tieát vaø boû qua nhöõng phaàn 
maø baïn khoâng hieåu roõ hoaëc khoâng 
thích hoïc. Cuoái cuøng, baïn deã daøng boû 
qua phaân nöûa kieán thöùc trong moân hoïc. 
Haäu quaû laø baïn seõ chæ ñaït keát quaû döôùi 
trung bình, hoaëc thaäm chí coù theå tröôït.

Teä hôn caû laø neáu baïn khoâng xaùc 
ñònh muïc tieâu naøo, naõo boä cuûa baïn seõ 
töï ñoäng xaùc ñònh moät muïc tieâu thaûnh 
thôi nhaát – ñoù chính laø soá ñieåm toái 
thieåu maø baïn caàn coù ñeå vöôït qua kyø thi. 
Ñieàu ñoù deã daøng daãn ñeán vieäc baïn thi 
tröôït. Thaät kinh khuûng laøm sao!

Baïn seõ ñöôïc hoïc theâm veà vaán ñeà 
naøy ôû Chöông 12: Daùm Mô Öôùc.

Böôùc 2: Leân keá hoaïch cuï theå vaø saép xeáp thôøi gian

Baïn seõ khoâng bao giôø ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu to lôùn maø baïn ñeà ra neáu khoâng bieát 
caùch leân keá hoaïch cuï theå vaø saép xeáp thôøi gian hôïp lyù.

Trong Chöông 15: Thôøi Gian Laø Tieàn Baïc, baïn seõ ñöôïc hoïc caùch leân keá hoaïch hoaøn 
haûo ñeå ñaït muïc tieâu vaø phöông phaùp quaûn lyù thôøi gian hieäu quaû nhaát.
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Böôùc 3: Haønh ñoäng kieân ñònh

Ai cuõng coù theå xaùc ñònh ñöôïc nhöõng 
muïc tieâu to lôùn vaø ñeà ra nhöõng keá hoaïch 
hoaøn haûo. Tuy nhieân, chæ coù nhöõng hoïc 
sinh thaät söï haønh ñoäng kieân ñònh töøng 
ngaøy môùi ñaït ñöôïc keát quaû xuaát saéc. Ñoù 
chính laø khaû naêng kieân trì ñoïc saùch, ghi 
chuù vaø oân baøi moãi ngaøy.

Haàu heát caùc hoïc sinh thöôøng caûm 
thaáy löôøi bieáng hoaëc muoán trì hoaõn vieäc 
hoïc. Thaät ñaùng tieác neáu baïn laø moät 
trong nhöõng hoïc sinh naøy. Neáu baïn cöù 
tieáp tuïc nhö vaäy, kyø thi seõ ñeán tröôùc khi 
baïn kòp nhaän ra laø ñaõ quaù muoän.

Baïn seõ ñöôïc hoïc caùch laøm theá naøo ñeå 
coù theå luoân haønh ñoäng kieân ñònh vaø hieäu 
quaû trong Chöông 13: Ñoäng Löïc Maïnh 
Meõ - Vöôït Qua Söï Löôøi Bieáng, Chöông 
14: Coâng Thöùc Ñeå Ñaït Ñieåm Tuyeät Ñoái 
vaø Chöông 16: Taïo Quyeát Taâm Maïnh Meõ 
Töùc Thì.

Boán böôùc tieáp theo laø nhöõng böôùc aùp 
duïng caùc phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng 
maø baïn seõ ñöôïc tìm hieåu kyõ hôn trong 
Phaàn II.

Böôùc 4: Phöông phaùp ñoïc ñeå naém baét thoâng tin

Phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng ñaàu 
tieân laø baïn phaûi bieát caùch ñoïc saùch 
vaø taøi lieäu moät caùch hieäu quaû. Xin löu 
yù raèng: khoâng phaûi töø naøo trong saùch 
cuõng quan troïng vaø cuõng chöùa ñöïng 
thoâng tin maø baïn thaät söï caàn hoïc. 
Baïn phaûi bieát caùch loïc ra nhöõng töø 
cung caáp thoâng tin chính (coøn goïi laø 
Töø khoùa). Baïn seõ ñöôïc hoïc veà phöông 
phaùp naøy ôû Chöông 6: Phöông Phaùp 
Ñoïc Ñeå Naém Baét Thoâng Tin.
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Böôùc 5: Sô Ñoà Tö Duy (Mind Mapping®)

Sau khi naém baét thoâng tin töø caùc töø khoùa, baïn phaûi bieát caùch ghi chuù baèng Sô Ñoà 
Tö Duy. Sô ñoà naøy seõ giuùp baïn saép xeáp laïi thoâng tin nhanh choùng vaø taän duïng söùc 
maïnh phi thöôøng cuûa naõo boä maø baïn chöa töøng ñöôïc khaùm phaù. Chöông 7: Sô Ñoà Tö 
Duy (Mind Mapping®): Coâng Cuï Ghi Chuù Toái Öu seõ noùi roõ hôn veà vaán ñeà naøy.

Böôùc 6: Trí Nhôù Sieâu Ñaúng

Phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng tieáp theo laø 
söû duïng kyõ naêng Trí Nhôù Sieâu Ñaúng ñeå tieáp 
thu thoâng tin deã daøng. Hieän nay, nhieàu heä 
thoáng giaùo duïc ñang chuyeån daàn sang vieäc 
hoïc chuù troïng vaøo tö duy vaø phaân tích hôn laø 
ñôn thuaàn hoïc thuoäc loøng. Tuy nhieân, cuõng 
xin nhaán maïnh raèng baïn chæ coù theå phaân 
tích vaán ñeà toát khi baïn tieáp thu vaø nhôù ñöôïc 
nhöõng thoâng tin coát loõi. Baïn seõ ñöôïc hoïc 
caùc kyõ thuaät ghi nhôù ôû Chöông 8, 9 vaø 10.

Böôùc 7: Ngheä thuaät öùng duïng lyù 
thuyeát vaøo thöïc haønh

Neáu baïn thuoäc naèm loøng caùc baøi hoïc nhöng laïi khoâng bieát caùch aùp duïng kieán thöùc 
ñeå traû lôøi caâu hoûi trong kyø thi, baïn cuõng khoâng theå naøo ñaït ñöôïc ñieåm 10. ÔÛ Chöông 
11, chuùng ta seõ cuøng khaùm phaù caùc phöông phaùp aùp duïng kieán thöùc ñöôïc hoïc, cuõng 
nhö nhöõng kyõ naêng phaân tích vaø giaûi quyeát caâu hoûi.

Böôùc 8: Taêng toác cho kyø thi

Böôùc tieáp theo cuûa phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng laø bieát caùch chuaån bò cho kyø thi. Baïn 
neân baét ñaàu hoïc taêng toác vaøo khoaûng hai thaùng tröôùc kyø thi. Böôùc naøy seõ ñöôïc khaùm 
phaù ôû Chöông 17: Taêng Toác Veà Ñích.

Böôùc 9: Ñi thi

Ñi thi laø böôùc cuoái cuøng nhöng quan troïng nhaát. Xin nhaán maïnh raèng: thi cöû laø moät 
“troø chôi ñaëc bieät”. Trong Chöông 18: Chieán Thaéng Vaø Vinh Quang, baïn seõ ñöôïc tìm 
hieåu veà nhöõng bí quyeát ñeå ñaûm baûo thaéng lôïi trong troø naøy vaø ñaït ñöôïc vinh quang sau 
taát caû nhöõng noã löïc.
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Xaùc ñònh muïc 
tieâu roõ raøng

Leân keá hoaïch cuï 
theå vaø saép xeáp 

thôøi gian

Haønh ñoäng 
kieân ñònh

Phöông phaùp 
ñoïc ñeå naém 
baét thoâng tin

Ghi chuù Sô 
Ñoà Tö Duy 

Trí Nhôù 
Sieâu Ñaúng

Ngheä thuaät öùng 
duïng lyù thuyeát 
vaøo thöïc haønh

Taêng toác cho 
kyø thi

Ñi thi

9 BÖÔÙC HOÏC HIEÄU QUAÛ9 BÖÔÙC HOÏC HIEÄU QUAÛ
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

NHÖÕNG GÌ ÑANG HAÏN CHEÁ BAÏN VAØ BAÏN THAÄT SÖÏ MONG MUOÁN 
ÑIEÀU GÌ?

Tröôùc khi ñoïc chöông keá tieáp, baïn phaûi 
hình dung roõ raøng nhöõng gì baïn muoán ñaït 
ñöôïc sau khi ñoïc xong quyeån saùch naøy. Moät 
khi baïn ñaõ coù khaùi nieäm cuï theå veà nhöõng 
ñieàu ñoù, baïn seõ chuù taâm ñoïc saùch vôùi moät 
muïc ñích nhaát ñònh. Ñieàu naøy seõ khieán taâm 
trí baïn luoân tìm kieám lôøi giaûi ñaùp cho nhöõng 
thaéc maéc cuûa baïn trong luùc ñoïc saùch ñeå ñaït 
ñöôïc muïc ñích maø baïn ñeà ra.

Böôùc ñaàu tieân ñeå khaùm phaù nhöõng gì baïn 
muoán laø baïn phaûi tìm ra nhöõng gì ñang haïn 
cheá khaû naêng cuûa baïn. Taïi sao baïn cöù maõi 
quanh quaån vôùi “tröùng vaø ngoãng”? Taïi sao 
baïn coá gaéng nhieàu maø vaãn chæ laø moät hoïc 
sinh trung bình? Taïi sao baïn khoâng theå ñaït 
ñöôïc nhieàu ñieåm 10 hôn nöõa? Cho duø baïn 
ñang ôû baát cöù thöù haïng naøo töø keùm nhaát cho ñeán gioûi nhaát lôùp, gioûi nhaát tröôøng, chaéc 
chaén laø seõ luoân coù nhöõng thoùi quen xaáu, hoaëc nhöõng phöông phaùp hoïc thieáu hieäu quaû 
maø baïn mong muoán thay ñoåi ñeå coù theå ñaït thaønh tích cao hôn.

Vaø baây giôø, tröôùc khi ñoïc tieáp, baïn haõy lieät keâ taát caû nhöõng lyù do maø baïn nghó laø 
ñang caûn trôû baïn ñi ñeán thaønh coâng.

MOÄT KHAÙM PHAÙ THUÙ VÒ

Nhieàu hoïc sinh bieän hoä raèng coù raát nhieàu vaán ñeà khoù khaên khieán hoï gaëp thaát baïi 
trong vieäc hoïc. Vaø hoï nghó nhöõng hoïc sinh gioûi khoâng bao giôø gaëp phaûi nhöõng vaán 
ñeà nhö theá. Moät keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, haàu heát taát caû caùc sinh vieân hoïc sinh ôû 
caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu coù chung 16 vaán ñeà khoù khaên phoå bieán sau ñaây. Baïn khoâng 
phaûi laø ngöôøi duy nhaát!

16 Vaán ñeà khoù khaên thöôøng gaëp cuûa taát caû sinh vieân 
hoïc sinh treân theá giôùi
u Trí nhôù keùm
u Thích trì hoaõn coâng vieäc
u Löôøi bieáng
u Nghieän troø chôi ñieän töû, xem tivi, internet
u Gaëp khoù khaên trong vieäc hieåu baøi giaûng
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u Deã daøng bò xao laõng
u Khaû naêng taäp trung ngaén haïn
u Mô maøng trong lôùp hoïc
u Sôï thi cöû
u Hay phaïm loãi do baát caån
u Chòu aùp löïc töø gia ñình
u Coù quaù nhieàu thöù ñeå hoïc vaø quaù ít thôøi gian
u Khoâng coù ñoäng löïc hoïc
u Deã daøng boû cuoäc
u Thaày coâ daïy khoâng loâi cuoán
u Khoâng coù höùng thuù ñoái vôùi moân hoïc

 
Ñöøng lo laéng neáu baïn vaãn coøn quaù nhieàu vaán ñeà khoù khaên trong vieäc hoïc, toâi ñaõ 

töøng coù nhieàu vaán ñeà hôn baát kyø moät hoïc sinh naøo khaùc. Ñieàu quan troïng laø baây giôø 
baïn ñaõ hieåu roõ nhöõng vaán ñeà khoù khaên ñoù, baïn seõ bieát phaûi laøm gì ñeå khaéc phuïc chuùng 
sau khi ñoïc xong quyeån saùch naøy. Nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû mong muoán, baïn haõy lieät 
keâ nhöõng kyõ naêng hoaëc naêng löïc maø baïn caàn coù ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên baïn 
vieát ra luùc naõy.

Khi baïn ñoïc saùch naøy vaø tìm hieåu caùc phöông phaùp hoïc ñöôïc höôùng daãn, baïn haõy:

GAÏCH BOÛ TÖØNG VAÁN ÑEÀ KHOÙ KHAêN CUÛA BAÏN KHI 
BAÏN VÖÔÏT QUA ÑÖÔÏC NOÙ.

Vaø

ÑAÙNH dAÁU TÖØNG KYÕ NAêNG VAØ NAêNG LÖÏC CAÀN 
THIEÁT ÑEå THAØNH COÂNG KHI BAÏN BAÉT ÑAÀU COÙ 

ÑÖÔÏC NOÙ.

Moät laàn nöõa, xin ñöôïc nhaán maïnh raèng: Tröôùc khi ñoïc xong chöông cuoái cuøng, 
baïn seõ sôû höõu taát caû caùc kyõ naêng vaø naêng löïc caàn thieát ñeå thaønh coâng, khoâng nhöõng 
trong hoïc taäp maø coøn caû trong cuoäc soáng, vaø baïn seõ ñöôïc maõi maõi giaûi phoùng khoûi 
nhöõng haïn cheá maø baïn ñang töï gaùn cho mình hoaëc bò ngöôøi khaùc gaùn cho baïn. Tuy 
nhieân, tröôùc khi chuùng ta baét ñaàu haønh trình khaùm phaù ñaày thuù vò, baïn phaûi töï hoûi 
mình raèng….
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CHÖÔNG 3
BAÏN ÑAÕ SAÜN SAØNG

ÑI ÑEÁN THAØNH COÂNG CHÖA? 

CAÙCH SUY NGHÓ CUÛA NGÖÔØI THAØNH COÂNG VAØ CUÛA KEÛ THAÁT BAÏI

Tröôùc khi tìm hieåu veà phöông phaùp hoïc hieäu quaû cuûa caùc hoïc sinh gioûi, baïn caàn töï 
hoûi raèng baïn ñaõ saün saøng ñi ñeán thaønh coâng chöa. Baïn coù theå nhanh choùng ñaùp laïi raèng 
“Dó nhieân laø toâi saün saøng ñeå thaønh coâng. Ai maø chaúng muoán thaønh coâng!”.

Thaät khoâng may (hoaëc thaät may maén), ñieàu baïn noùi laø hoaøn toaøn sai. Maëc duø haøng 
ngaøn hoïc sinh ñaõ ñoïc quyeån saùch naøy vaø tham gia vaøo caùc khoùa ñaøo taïo, khoâng phaûi ai 
cuõng coù theå thay ñoåi ñeå thaønh coâng.

5% - Caùch suy nghó cuûa ngöôøi thaønh coâng
Toâi MUOÁN thaønh coâng

95% - Caùch suy nghó cuûa keû thaát baïi
Toâi THÍCH/ÖÔÙC ñöôïc thaønh coâng
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 Lyù do thaát baïi baét ñaàu töø caùch suy nghó cuûa baïn. Neáu baïn coù nhöõng suy nghó sai 
laàm, (ví duï nhö: khoâng moät bí quyeát naøo coù theå giuùp baïn thaønh coâng), baïn chaéc chaén 
seõ khoâng bao giôø thaønh coâng. Tröôùc khi tieáp tuïc ñoïc, baïn phaûi hieåu vaø nhaän ra ñöôïc 
caùch suy nghó ñuùng ñaén. Chæ coù nhö vaäy, quyeån saùch naøy môùi mang laïi nhöõng lôïi ích 
heát söùc to lôùn cho baïn.

Coù hai caùch suy nghó khaùc bieät nhau. Baïn coù theå coù caùch suy nghó cuûa ngöôøi thaønh 
coâng hoaëc cuûa keû thaát baïi. Ñaùng tieác laø chæ coù 5% hoïc sinh coù caùch suy nghó cuûa ngöôøi 
thaønh coâng, vaø 95% soá hoïc sinh coøn laïi luoân coù suy nghó cuûa keû thaát baïi. Söï khaùc bieät 
naèm ôû choã naøo? Vaø laøm theá naøo baïn coù ñöôïc tö duy cuûa ngöôøi thaønh coâng?

BAÏN COÙ THAÄT SÖÏ MUOÁN THAØNH COÂNG KHOÂNG?

Ngöôøi thaønh coâng luoân haønh ñoäng vôùi tö töôûng raèng hoï MUOÁN thaønh coâng trong 
nhöõng vieäc hoï laøm. Hoï MUOÁN ñaït ñieåm 10 vaø hoï MUOÁN ñaït thaønh tích cao. Ngöôïc laïi, 
keû thaát baïi luoân laøm vieäc theo caùch suy nghó raèng hoï THÍCH ÑÖÔÏC thaønh coâng hoaëc AO 
ÖÔÙC mình seõ thaønh coâng. Moät söï khaùc nhau roõ raøng!

Khi baïn MUOÁN thaønh coâng, ñieàu ñoù coù nghóa raèng thaønh coâng laø moät vieäc baïn phaûi 
ñaït ñöôïc. Baïn khoâng chaáp nhaän nhöõng gì thaáp hôn ñònh nghóa thaønh coâng cuûa baïn. Neáu 
baïn khoâng ñaït ñöôïc thaønh tích maø baïn muoán, baïn seõ laøm baát cöù vieäc gì ñeå vöôn tôùi 
thaønh coâng (trong giôùi haïn ñaïo ñöùc). Ñieàu naøy coù nghóa laø gì? Coù nghóa laø neáu baïn phaûi 
hoïc 10 tieáng moät ngaøy, baïn seõ hoïc 10 tieáng moät ngaøy. Coù nghóa laø neáu baïn phaûi hoaøn 
toaøn thay ñoåi caùch hoïc cuûa baïn, baïn seõ thay ñoåi. Coù nghóa laø neáu baïn phaûi töø boû thuù vui 
chôi troø chôi ñieän töû yeâu thích cuûa baïn, baïn seõ töø boû. Baïn seõ laøm taát caû nhöõng gì caàn 
laøm ñeå ñaït ñieåm 10 maø baïn muoán. Thöïc teá ñaõ chöùng minh raèng khi baïn doàn taâm huyeát 
ñeå ñaït ñöôïc moät ñieàu gì ñoù, chaéc chaén baïn seõ ñaït ñöôïc noù. Moät soá hoïc sinh thöôøng hoûi 
raèng toâi coù nghó hoï seõ trôû thaønh hoïc sinh xuaát saéc hay khoâng. Caâu traû lôøi cuûa toâi laø, “Vaán 
ñeà khoâng phaûi laø baïn coù theå trôû thaønh hoïc sinh xuaát saéc hay khoâng. Vaán ñeà ôû choã baïn 
coù saün saøng laøm baát cöù vieäc gì ñeå trôû thaønh hoïc sinh xuaát saéc hay khoâng.” Nhöõng hoïc 
sinh luoân coù tö töôûng taän löïc vì muïc tieâu nhö vaäy seõ hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu töø quyeån saùch 
naøy vaø gaët haùi ñöôïc thaønh quaû maø hoï muoán, thaäm chí hôn caû mong muoán.

Tieác thay, vaãn coøn raát nhieàu hoïc sinh KHOÂNG MUOÁN thaønh coâng. Ñôn giaûn laø hoï chæ 
THÍCH ÑÖÔÏC thaønh coâng hoaëc hoï nghó raèng hoï NEÂN thaønh coâng. Vôùi nhöõng hoïc sinh 
naøy, vieäc ñaït ñieåm 10 vaø ñöôïc tuyeån vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng seõ raát tuyeät vôøi. 
Nhöng nhöõng vieäc naøy khoâng phaûi laø vieäc baét buoäc phaûi ñaït ñöôïc ñoái vôùi hoï. Noùi caùch 
khaùc, hoï khoâng baän taâm veà vieäc khoâng ñaït ñöôïc nhöõng vieäc ñoù. Haàu nhö hoï khoâng heà 
coù chuùt taâm huyeát hoaëc noã löïc naøo trong nhöõng öôùc mô. Keát quaû laø hoï khoâng saün loøng 
laøm nhöõng vieäc caàn thieát ñeå bieán öôùc mô thaønh hieän thöïc. Hoï chæ saün saøng laøm nhöõng 
vieäc khoâng quaù khoù khaên, khoâng quaù nhieàu, hoaëc khi taâm lyù thoaûi maùi. Hoï khoâng quyeát 
taâm hoïc baøi vaøo ngaøy cuoái tuaàn hoaëc khoâng muoán thay ñoåi caùch hoïc cuûa hoï. Hoï chaàn 
chöø trong vieäc laøm theo caùc höôùng daãn trong quyeån saùch naøy. Hoï caûm thaáy nhöõng vieäc 
naøy thaät raéc roái. Ñaây laø nhöõng hoïc sinh sau khi ñoïc xong quyeån saùch naøy vaãn tieáp tuïc 
ñaït keát quaû nhö cuõ, hoaëc teä hôn vì hoï tin raèng hoï ñaõ “heát thuoác chöõa”.

Vôùi vai troø laø moät ngöôøi baïn vaø moät ngöôøi tö vaán, toâi keâu goïi baïn haõy ñoïc quyeån 
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saùch naøy vôùi tö töôûng cuûa ngöôøi thaønh coâng. Toâi tin raèng baïn seõ ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu 
kyø dieäu nhöng baïn phaûi bieán nhöõng ñieàu ñoù thaønh ñieàu kieän baét buoäc maø baûn thaân baïn 
phaûi ñaït ñöôïc. Baïn phaûi saün saøng laøm baát cöù vieäc gì ñeå thaønh coâng cho duø vieäc ñoù coù 
khoâng thoaûi maùi vaø vaát vaû ñeán ñaâu ñi chaêng nöõa. 

Caùch suy nghó cuûa ngöôøi thaønh coâng

Hoï laø 5% luoân MUOÁN thaønh coâng
Hoï baét buoäc phaûi thaønh coâng
Hoï saün saøng laøm baát cöù vieäc gì ñeå thaønh coâng

Caùch suy nghó cuûa keû thaát baïi

Hoï laø 95% THÍCH thaønh coâng
Khoâng thaønh coâng cuõng khoâng coù gì gheâ gôùm ñoái vôùi hoï
Hoï chæ saün saøng laøm nhöõng vieäc hoï thích laøm

 

NGÖÔØI THAØNH COÂNG LAØM CHUÛ CUOÄC SOÁNG TRONG KHI KEÛ 
THAÁT BAÏI THÌ KHOÂNG

Moät ñaëc ñieåm nöõa trong caùch suy nghó cuûa ngöôøi thaønh coâng laø hoï laøm chuû cuoäc 
soáng trong khi keû thaát baïi thì ngöôïc laïi.

Ngöôøi thaønh coâng luoân luoân chòu traùch nhieäm cho baát cöù chuyeän gì xaûy ra trong 
cuoäc soáng cuûa hoï. Hoï tin raèng cho duø chuyeän gì xaûy ra ñi chaêng nöõa, hoï laø moät phaàn 
nguyeân nhaân gaây ra noù. Ví duï, neáu hoï thi tröôït, ñoù laø loãi taïi hoï. Neáu cha meï khoâng tin 
töôûng hoï, ñoù laø loãi taïi hoï. Neáu hoï phaûi vaøo lôùp hoïc teä haïi nhaát, ñoù laø loãi taïi hoï. Neáu hoï 
trôû thaønh hoïc sinh xuaát saéc, ñoù cuõng laø nhôø vaøo noã löïc cuûa hoï. Nhaän laõnh traùch nhieäm 
veà baûn thaân coù moät söùc maïnh tieàm aån voâ cuøng to lôùn. Taïi sao vaäy? Bôûi vì neáu baïn tin 
raèng baïn laø nguyeân do cuûa moïi chuyeän, baïn seõ coù khaû naêng thay ñoåi vaø caûi thieän moïi 
chuyeän. Noùi moät caùch ñôn giaûn, baïn laøm chuû cuoäc soáng cuûa chính baïn. Ñeå hoïc hoûi 
ñöôïc nhieàu ñieàu töø quyeån saùch naøy, baïn phaûi coù nieàm tin laøm chuû cuoäc soáng cuûa ngöôøi 
thaønh coâng. Baïn phaûi tin raèng neáu baïn thay ñoåi haønh ñoäng cuûa baïn vaø aùp duïng caùc 
phöông phaùp ñöôïc hoïc, baïn seõ neám traûi vò ngoït thaønh coâng.
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Moät laàn nöõa, quyeån saùch naøy seõ chaúng mang laïi lôïi ích gì cho nhöõng hoïc sinh coù 
tö töôûng cuûa keû thaát baïi. Nhöõng keû thaát baïi khoâng bao giôø chòu nhaän traùch nhieäm cho 
nhöõng gì xaûy ra trong cuoäc soáng cuûa hoï. Thay vaøo ñoù, hoï luoân töï bieän hoä, ñoå loãi cho 
ngöôøi khaùc hoaëc töï löøa doái mình. Neáu hoï ñang “tuoät doác” moät caùch thaûm haïi trong 
tröôøng hoïc, hoï seõ bieän hoä laø “Mình voâ nhaàm moät lôùp teä haïi”, “Mình khoâng coù ñuû thôøi 
gian”, “Mình voán sinh ra ñaõ löôøi bieáng roài”, “Mình baåm sinh coù trí nhôù keùm”, “Moân hoïc 
naøy khoâng haáp daãn”, “Ba meï mình cuõng ñaâu coù hoïc gioûi”.

Nhöõng keû thaát baïi luùc naøo cuõng coù khuynh höôùng ñoå loãi 
cho moïi ngöôøi ngoaïi tröø baûn thaân hoï. Hoï ñoå thöøa thaày coâ 
giaûng baøi nhaøm chaùn, ñoå thöøa kyø thi quaù khoù, ñoå thöøa baïn 
beø laøm hoï sao nhaõng vieäc hoïc, ñoå thöøa cha meï suoát ngaøy 
caèn nhaèn hoï. Teä haïi hôn caû, moät soá 
hoïc sinh coøn töï löøa doái baûn thaân 
raèng moïi vieäc cuõng khoâng ñeán 
noãi quaù teä, raèng moân toaùn cuûa hoï 
cuõng khoâng teä ñeán theá, raèng thöïc 
chaát hoï hoïc haønh raát chaêm chæ, 
… trong khi töï ñaùy loøng, hoï bieát roõ 
nhöõng ñieàu ñoù khoâng phaûi laø söï thaät.

Neáu baïn cöù tìm lôøi bieän hoä, ñoå loãi cho 
ngöôøi khaùc hoaëc töï löøa doái baûn thaân, quyeån saùch 
naøy cuõng trôû thaønh voâ duïng ñoái vôùi baïn. Taïi sao? 
Bôûi vì nhö vaäy, baïn khoâng laøm chuû ñöôïc cuoäc soáng 
cuûa baïn. Nhöõng ngöôøi vaø nhöõng vieäc xung quanh baïn 
laø nguyeân nhaân khieán baïn thaát baïi. Suy nghó ñoù 
khieán baïn trôû thaønh moät naïn nhaân baát löïc 
khoâng theå thay ñoåi cuoäc soáng. “Ñôøi laø taøn 
nhaãn vaø baát coâng” laø caâu noùi cöûa mieäng 
cuûa nhöõng keû thaát baïi. Do ñoù, taát caû nhöõng 
phöông phaùp vaø kyõ naêng trong quyeån saùch 
naøy khoâng theå giuùp baïn thaønh coâng neáu baïn 
choïn laøm keû thaát baïi.
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Caùch suy nghó cuûa ngöôøi thaønh coâng

Hoï laø 5% luoân MUOÁN thaønh coâng
Hoï baét buoäc phaûi thaønh coâng
Hoï saün saøng laøm baát cöù vieäc gì ñeå thaønh coâng
Hoï chòu traùch nhieäm cho nhöõng gì xaûy ra

Caùch suy nghó cuûa keû thaát baïi

Hoï laø 95% THÍCH thaønh coâng
Khoâng thaønh coâng cuõng khoâng coù gì 
gheâ gôùm ñoái vôùi hoï
Hoï chæ saün saøng laøm nhöõng vieäc hoï thích laøm
Hoï bieän hoä cho mình, ñoå loãi cho ngöôøi khaùc hoaëc 
töï löøa doái baûn thaân hoï
 

TÖÏ MÌNH LAØM CHUÛ VAØ BAÉT TAY VAØO HAØNH ÑOÄNG

Toùm taét laïi chöông naøy, baïn phaûi suy nghó nhö ngöôøi thaønh coâng neáu baïn muoán 
hoïc hoûi ñöôïc nhieàu ñieàu töø quyeån saùch naøy. Baïn phaûi MUOÁN thaønh coâng trong hoïc taäp. 
Baïn phaûi laøm baát cöù vieäc gì caàn thieát ñeå thaønh coâng. Vôùi loøng quyeát taâm maõnh lieät, 
baïn seõ ñaït nhöõng ñieåm 10 ñoû choùi. Tieáp theo, baïn phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm 
cho nhöõng keát quaû xaáu vaø toát maø baïn nhaän ñöôïc trong cuoäc soáng ngay töø baây giôø. Töø 
nay trôû ñi, khoâng bao giôø baïn töï bieän hoä cho baûn thaân vaø khoâng bao giôø baïn ñoå loãi cho 
ngöôøi khaùc nöõa.

Nhaän thöùc raèng baïn laø ngöôøi 
quyeát ñònh, baèng caùch thay ñoåi 
phöông phaùp laøm vieäc vaø haønh 
ñoäng, baïn seõ thay ñoåi cuoäc 
soáng. Haõy saün saøng baét ñaàu 
cuoäc haønh trình baèng vieäc tìm 
hieåu veà moät trong nhöõng nhaân 
toá thieát yeáu nhaát cuûa thaønh 
coâng… nieàm tin cuûa baïn.
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CHÖÔNG 4
TOÂI TIN TOÂI COÙ THEÅ BAY CAO… VAØ 

TOÂI LAØM ÑÖÔÏC! 

Toâi ngu ngoác
Hoïc haønh 
chaùn naûn

Toâi laø keû 
toài teä

HOÏ THAØNH COÂNG VÌ TIN VAØO KHAÛ NAÊNG CUÛA MÌNH 

Nhieàu ngöôøi thaéc maéc toâi ñaõ hoïc gì maø sao keát quaû hoïc taäp vaø cuoäc soáng cuûa toâi 
laïi thay ñoåi baát ngôø ñeán vaäy. Thaät ra, nhöõng phöông phaùp, kyõ naêng maø toâi ñöôïc hoïc 
chæ giuùp toâi ñaït nhöõng ñieåm 10, chính söï thay ñoåi nieàm tin trong toâi môùi laø yeáu toá 
aûnh höôûng toâi maïnh meõ nhaát. Trong quaù khöù, toâi töøng tin raèng mình laø moät hoïc sinh 
ñaàn ñoän. Toâi töøng tin raèng vieäc hoïc heát söùc nhaøm chaùn khoù khaên, raèng cho duø toâi coá 
gaéng hoïc chaêm chæ ñeán möùc naøo, toâi cuõng khoâng bao giôø trôû thaønh moät hoïc sinh khaù, 
coøn xuaát saéc laø ñieàu khoâng töôûng. Vaäy maø, cuoäc soáng cuûa toâi ñaõ thay ñoåi hoaøn toaøn töø 
khi toâi coù nieàm tin môùi raèng “Toâi laø moät thieân taøi”, cuõng nhö “Vieäc hoïc raát thuù vò nheï 
nhaøng”. Baïn cuõng seõ thay ñoåi ñöôïc nhö vaäy! Tröôùc khi baïn ñaït toaøn ñieåm 10, baïn phaûi 
tin baïn laøm ñöôïc vieäc aáy, cuõng nhö tin noù raát thuù vò nheï nhaøng. Taát caû ñeàu xuaát phaùt 
töø nieàm tin cuûa chính baïn.
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Nieàm tin

Haønh ñoäng

Khaû naêng 
tieàm aån

Keát quaû

Baïn coù theå thaáy vieäc naøy quaù ñôn giaûn, nhöng söï thaät khoâng phaûi vaäy. Nieàm tin cuûa 
baïn coù moät söùc maïnh cöïc kyø to lôùn, bôûi vì nieàm tin gioáng nhö laø trung taâm chæ huy trong 
naõo boä cuûa baïn vaäy. Nieàm tin aûnh höôûng ñeán muïc tieâu baïn ñaët ra. Nieàm tin quyeát ñònh 
nhöõng haønh ñoäng baïn muoán thöïc hieän. Nieàm tin quyeát ñònh lieäu baïn coù muoán thöû laøm 
moät vieäc gì ñoù hay khoâng. Nieàm tin quyeát ñònh lieäu baïn coù deã daøng boû cuoäc sau vaøi laàn 
thaát baïi hay baïn seõ tieáp tuïc kieân trì.

Toâi khoâng heà coù yù noùi raèng baïn seõ thaønh coâng chæ ñôn giaûn baèng caùch tin vaøo noù. 
Khoâng caùch naøo baïn laøm ñöôïc nhö vaäy. Ñeå bieán nieàm tin thaønh hieän thöïc, baïn caàn coù 
caùc kyõ naêng vaø haønh ñoäng caàn thieát. Quan troïng laø khi baïn tin vaøo moät ñieàu gì ñoù, naõo 
boä cuûa baïn seõ phaûi coá gaéng tìm kieám giaûi phaùp ñeå giuùp baïn bieán ñieàu ñoù thaønh söï thaät. 
Naõo boä cuûa baïn seõ phaûi taän duïng taát caû khaû naêng tieàm aån cuûa noù, töø ñoù môû ra con ñöôøng 
ñi ñeán thaønh coâng. Tuy nhieân, khi baïn khoâng tin baïn coù theå laøm moät vieäc gì ñoù, naõo boä 
cuûa baïn seõ giaûm thieåu hoaït ñoäng, vaø khoâng theå taän duïng heát nguoàn naêng löïc caàn thieát 
ñeå ñöa baïn ñeán thaønh coâng. Vieäc naøy khieán baïn maát ñi hoaøn toaøn khaû naêng ñeå laøm moät 
vieäc maø leõ ra baïn coù theå laøm ñöôïc khi coù moät nieàm tin ñuùng ñaén. Ñôn giaûn, neáu baïn 
khoâng choïn thaønh coâng thì baïn seõ chaúng bao giôø thaønh coâng.

VOØNG LAËP THAØNH COÂNG VAØ VOØNG XOAÙY THAÁT BAÏI

Noùi chung, nieàm tin cuûa baïn quyeát ñònh haønh ñoäng cuûa baïn. Haønh ñoäng cuûa baïn 
quyeát ñònh vieäc baïn muoán taän duïng bao nhieâu khaû naêng tieàm aån trong baïn. Vieäc baïn taän 
duïng ñöôïc bao nhieâu khaû naêng thaät söï cuûa baïn quyeát ñònh keát quaû baïn ñaït ñöôïc. Cuoái 
cuøng, keát quaû baïn ñaït ñöôïc laïi cuûng coá nieàm tin cuûa baïn tröôùc ñoù.
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99% 
khaû naêng 

ñöôïc taän duïng

Haønh ñoängKeát quaû

Toâi coù theå ñaït ñöôïc 
nhöõng ñieåm 10

Lòch söû

Nieàm tin

Haõy giaû söû baïn coù moät loaït nieàm tin maïnh meõ nhö: “Toâi thoâng minh”, “Toâi coù theå 
ñaït ñieåm 10” neân “Vieäc hoïc raát thuù vò deã daøng”. Baây giôø, vôùi nhöõng nieàm tin tích cöïc 
nhö vaäy, baïn seõ haønh ñoäng nhö theá naøo? Roõ raøng, baïn seõ xaùc ñònh muïc tieâu to lôùn ñeå 
ñaït khoâng nhöõng moät maø thaät nhieàu ñieåm 10. Baïn seõ noã löïc heát mình ñeå hoïc taäp vì 
baïn nghó vieäc hoïc raát thuù vò. Baïn seõ hoïc vôùi taát caû nieàm ñam meâ, taän duïng thôøi gian 
hieäu quaû, daønh nhieàu thôøi gian ñeå hoïc hôn baïn beø cuøng trang löùa. Khi baïn haønh ñoäng 
nhö vaäy, thaät ra laø baïn ñang taän duïng raát nhieàu (coù theå 90%) naêng löïc trong ngöôøi baïn. 
Keát quaû laø baïn seõ ñaït thaønh tích xuaát saéc. Thaäm chí neáu baïn khoâng ñaït ñöôïc taát caû caùc 
ñieåm 10, baïn vaãn seõ ñaït raát nhieàu ñieåm 10. Cöù theá, moãi ñieåm 10 baïn ñaït ñöôïc seõ cuûng 
coá theâm nieàm tin ban ñaàu cuûa baïn laø “Vieäc hoïc thaät deã daøng thuù vò”, “Toâi thoâng minh”, 
“Toâi coù theå ñaït ñieåm 10”. Baïn taïo ra nhöõng gì baïn tin töôûng. Baïn taïo ra nhöõng gì baïn 
döï ñoaùn. Ñaây chính laø Voøng Laëp Thaønh Coâng. Bôûi theá, ñoù laø lyù do taïi sao caùc hoïc sinh 
gioûi hoïc ngaøy caøng gioûi hôn. Nhöõng ngöôøi thaønh coâng toät ñænh khôûi ñaàu con ñöôøng thaønh 
coâng cuûa mình tröôùc heát töø vieäc tin töôûng vaøo baûn thaân hoï.

Chuyeän gì seõ xaûy ra neáu baïn coù nhöõng nieàm tin tieâu cöïc nhö: “Toâi ñaàn ñoän”, “Cho 
duø toâi coù hoïc chaêm chæ ñeán möùc naøo thì toâi vaãn keùm”, “Khoâng coù caùch naøo khieán toâi 
ñaït ñieåm 10”, “Vieäc hoïc thaät nhaøm chaùn”, “Moïi thöù sao maø khoù khaên quaù”. Vôùi nhöõng 
nieàm tin aáy, baïn coù nghó raèng baïn seõ hoïc chaêm chæ khoâng? Khoâng ñôøi naøo! Baïn seõ neù 
traùnh vieäc hoïc vaø lao vaøo nhöõng vieäc khaùc nhö löôùt maïng, chôi troø chôi ñieän töû hoaëc 
phung phí thôøi gian vaøo voâ soá nhöõng vieäc voâ boå khaùc khieán baïn caàm chaéc thaát baïi. Baïn 
seõ khoâng noã löïc nhieàu trong hoïc taäp vì baïn khoâng caûm thaáy thích thuù. Baïn run sôï tröôùc 
nhöõng thöû thaùch nhoû nhaët nhaát. Vôùi haønh ñoäng tieâu cöïc nhö theá, baïn ñaõ töï tay choân vuøi 
moïi naêng löïc cuûa baïn ñeå roài nhaän toaøn keát quaû teä haïi. Moät laàn nöõa, moãi keát quaû teä haïi 
laïi cuûng coá theâm nieàm tin toài teä ban ñaàu cuûa baïn.
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Nhieàu hoïc sinh bò vöôùng vaøo caùi baãy Voøng Xoaùy Thaát Baïi naøy. Hoï cöù lieân tuïc thaát 
baïi bôûi vì hoï nghó hoï seõ thaát baïi. Vaø khi hoï thaát baïi caøng nhieàu, hoï caøng nghó hoï seõ 
tieáp tuïc thaát baïi. Keát quaû laø, thaát baïi ñeo ñuoåi hoï suoát cuoäc ñôøi.

0% 
khaû naêng 

ñöôïc taän duïng

Nieàm tin

Haønh ñoängKeát quaû

Cho duø toâi hoïc 
chaêm chæ ñeán möùc 
naøo thì toâi vaãn keùm

HAÕY BAÉT ÑAÀU THAØNH COÂNG BAÈNG VIEÄC 
THAY ÑOåI NIEÀM TIN CUÛA BAÏN

 

Neáu baïn ñang vöôùng vaøo Voøng Xoaùy Thaát Baïi, haõy phaù vôõ noù vaø töï giaûi thoaùt baïn. 
Ñeå thoaùt khoûi noù, thay ñoåi nieàm tin laø vieäc ñaàu tieân baïn phaûi laøm (Toâi seõ chia seû theâm 
vôùi baïn veà ñieàu naøy trong caùc phaàn saép tôùi). Thay ñoåi nieàm tin cuõng khieán moïi thöù khaùc 
thay ñoåi. Vaäy thì, haõy baét ñaàu tin raèng baïn laø moät hoïc sinh xuaát saéc. Haõy tin raèng vieäc 
hoïc raát deã daøng thuù vò. Haõy tin raèng baïn coù theå ñaït ñieåm 10 moät caùch nheï nhaøng. Moät 
khi baïn tin nhö vaäy, baïn seõ töï ñoäng thay ñoåi haønh ñoäng cuûa baïn. Baïn seõ haønh ñoäng 
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nieàm tin

khoâng 
phaûi laø söï 

thaät

nhö nhöõng hoïc sinh xuaát saéc. Neáu baïn khoâng bieát phaûi baét ñaàu haønh ñoäng töø ñaâu, haõy 
ñoïc thaät kyõ vaø laøm theo nhöõng phöông phaùp ñöôïc höôùng daãn trong quyeån saùch naøy.

BAÏN SEÕ LAØM GÌ NEÁU BAÏN LAØ MOÄT HOÏC SINH xUAÁT SAÉC?
 

NIEÀM TIN CUÛA BAÏN CHÆ ÑUÙNG VÔÙI MÌNH BAÏN

Khi toâi khuyeân moïi ngöôøi neân thay ñoåi nieàm tin cuûa hoï, hoï thöôøng traû lôøi toâi raèng 
“Anh coù ñieân khoâng? Anh noùi toâi thay ñoåi nieàm tin cuûa toâi laø yù gì? Laøm sao toâi thay 
ñoåi ñöôïc nieàm tin cuûa toâi? Nieàm tin cuûa toâi laø hoaøn toaøn ñuùng. Ñuùng laø toâi thaät söï ñaàn 
ñoän vaø hay queân cô maø. Vieäc hoïc thaät söï raát nhaøm chaùn cô maø. Toâi khoâng theå thay 
ñoåi ñieàu ñoù”.

Baïn phaûi nhôù raèng nieàm tin cuûa baïn khoâng bao giôø laø söï thaät tuyeät ñoái caû. Nieàm 
tin cuûa moät ngöôøi chæ ñuùng vôùi chuû nhaân cuûa noù. Roõ raøng, nieàm tin khoâng laø gì khaùc 
hôn moät yù kieán chuû quan. Cho duø baïn heát möïc tin vaøo ñieàu gì ñi chaêng nöõa, seõ luoân 
coù ngöôøi khaùc tin vaøo ñieàu hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi nieàm tin cuûa baïn. Xin thöa vôùi baïn, 
neáu coù nhöõng ngöôøi luoân tin raèng toaùn hoïc heát söùc khoâ khan, teû nhaït, thì cuõng coù raát 
nhieàu ngöôøi khaùc cho raèng toaùn hoïc raát thuù vò, ñaày maøu saéc. Toùm laïi, nieàm tin khoâng 
bao giôø laø söï thaät tuyeät ñoái vì noù chæ ñôn giaûn laø saûn phaåm cuûa chính baïn.

Söï khaùc bieät giöõa ngöôøi thaønh coâng vaø keû thaát baïi naèm ôû “saûn phaåm nieàm tin” cuûa 
hoï. Bôûi theá, thay vì nghi ngôø moät nieàm tin naøo ñoù coù thaät 
söï ñuùng hay khoâng, baïn phaûi töï hoûi lieäu nieàm tin 
ñoù coù truyeàn theâm naêng löïc cho baïn ñeå ñi ñeán 
thaønh coâng hay khoâng. Neáu noù laøm baïn caûm 
thaáy maïnh meõ hôn ñeå vöôn tôùi thaønh coâng, 
haõy chaáp nhaän nieàm tin ñoù. Ngöôïc laïi, neáu 
noù haïn cheá naêng löïc baïn, baïn caàn phaûi töø 
boû noù.
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NIEÀM TIN CUÛA BAÏN XUAÁT 
PHAÙT TÖØ ÑAÂU?

Vaán ñeà phöùc taïp ôû choã laø ña soá 
moïi ngöôøi khoâng bieát chuû ñoäng löïa 
choïn nieàm tin cuûa mình. Neáu baïn laøm 
ñöôïc ñieàu ñoù, baïn coù theå trang bò cho 
baûn thaân nhöõng nieàm tin tích cöïc. 
Thay vaøo ñoù, chuùng ta thöøa höôûng moät 
caùch thuï ñoäng taát caû caùc loaïi nieàm tin 
(trong soá ñoù coù raát nhieàu nieàm tin toài 
teä) töø cha meï, baïn beø, thaày coâ vaø 
kinh nghieäm trong quaù khöù. Ñoâi khi, 
nhöõng ngöôøi thaân quen cuûa chuùng ta, 
duø khoâng coá yù, truyeàn ñaït cho chuùng 
ta nhöõng nieàm tin heát söùc tieâu cöïc, 
voâ tình huûy hoaïi cuoäc soáng chuùng ta. 
Tieán só Georgi Lozanov, ngöôøi khaùm 
phaù ra phöông phaùp Hoïc Taêng Toác, 
ñaõ khaúng ñònh raèng: chuùng ta khi 
sinh ra ñeàu laø nhöõng thieân taøi, nhöng trong quaù trình lôùn leân, chuùng ta laøm maát khaû 
naêng thieân phuù cuûa mình töø vieäc laéng nghe yù kieán tieâu cöïc cuûa ngöôøi khaùc. Ví duï nhö 
cha meï, baïn beø hoaëc thaày coâ noùi raèng chuùng ta “löôøi bieáng”, “voâ duïng”, “ngu ngoác”, 
“keùm coûi”, v.v… Sau moät thôøi gian phaûi lieân tuïc nghe nhöõng ñieàu naøy, chuùng ta daàn daàn 
baét ñaàu tin vaøo chuùng, daãn ñeán vieäc soáng moät cuoäc soáng vôùi voâ soá nieàm tin tieâu cöïc. 
Qua naêm thaùng, nhöõng nieàm tin tieâu cöïc aáy daàn daàn bieán thaønh “söï thaät”, vaø chuùng ta 
khoâng bao giôø nghi ngôø nhöõng “söï thaät” ñoù.

CHUYEÄN NAØY ÑAÕ XAÛY RA VÔÙI BAÏN CHÖA?

Nieàm tin cuõng coù theå hình thaønh töø vieäc chuùng ta töï taïo ra quan nieäm sai laàm sau 
khi traûi qua nhöõng kinh nghieäm trong quaù khöù. Baïn coù theå bò ñieåm keùm trong laàn ñaàu 
tieân thi toaùn. Chaúng may, khi baïn tieáp tuïc bò ñieåm keùm moân toaùn theâm vaøi laàn nöõa, 
baïn seõ baét ñaàu hình thaønh nieàm tin laø “toâi hoïc keùm moân toaùn”. Sau ñoù, neáu baïn cöù 
tieáp tuïc khö khö oâm laáy nieàm tin tieâu cöïc naøy vaøo baûn thaân, baïn seõ laëp laïi thaát baïi naøy, 
roài thaát baïi laïi cuûng coá nieàm tin cuûa baïn töø laàn naøy sang laàn khaùc cho ñeán khi nieàm 
tin cuûa baïn trôû thaønh “söï thaät” ñoái vôùi baïn.

Vaán ñeà naèm ôû choã laø baïn coù theå khoâng heà doát toaùn moät chuùt naøo. Nguyeân nhaân coù 
theå laø do nhöõng khaùi nieäm, ñònh nghóa toaùn hoïc ñaõ khoâng ñöôïc giaûi thích cho baïn moät 
caùch thích hôïp, hoaëc coù theå baïn ñaõ aùp duïng sai caùch giaûi, hoaëc hieåu sai caâu hoûi trong 
baøi thi. Taát caû chuùng ta, ai cuõng coù theå phaïm sai laàm trong hieän taïi vaø töông lai. Tuy 
nhieân, vieäc aùp duïng sai phöông phaùp giaûi toaùn moät vaøi laàn vaø vieäc tin raèng baïn voán raát 
keùm moân toaùn laïi laø hai vieäc hoaøn toaøn khaùc nhau.
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Khi baïn töï noùi vôùi baûn thaân raèng baïn ñaõ duøng sai phöông phaùp, baïn seõ khoâng caûm 
thaáy teä haïi vaø baát löïc. Lyù do laø vì ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc baïn coù theå ñaït keát quaû 
toát hôn ôû laàn sau khi baïn hoïc toaùn vôùi phöông phaùp phuø hôïp hôn. Ngöôïc laïi, neáu baïn töï 
nhuû raèng “mình teä haïi trong moân toaùn”, baïn seõ caûm thaáy hoaøn toaøn baát löïc. Keát quaû 
laø baïn seõ khoâng bao giôø bieát raèng thaät söï toàn taïi nhöõng phöông phaùp phuø hôïp hôn ñeå 
“chinh phuïc” moân toaùn.

BAÏN KHOÂNG CHÆ LAØ NHÖÕNG “NHAÕN DAÙN”

Trong suoát cuoäc ñôøi, chuùng ta khoâng ngöøng 
ñoàng hoùa taát caû moïi vieäc maø chæ döïa treân moät 
vaøi kinh nghieäm baûn thaân. Ñaëc bieät hôn, chuùng 
ta luoân töï keát luaän veà chính con ngöôøi mình moät 
caùch thieáu caên cöù roài tin töôûng tuyeät ñoái vaøo 
ñieàu ñoù. Keát cuïc, chuùng ta töï neùm mình rôi vaøo 
Voøng Xoaùy Thaát Baïi.

Qua thôøi gian, chuùng ta thu thaäp vaø daùn raát 
nhieàu loaïi nhaõn leân baûn thaân mình ñaïi loaïi nhö 
“Toâi raát löôøi bieáng”, “Toâi voâ traùch nhieäm”, “Toâi 
hay queân” hay “Toâi veõ raát teä”. Beân caïnh nhöõng 
loaïi nhaõn chuùng ta töï daùn leân mình, coøn coù caùc 
loaïi nhaõn khaùc do nhöõng ngöôøi xung quanh nhö 
cha meï, thaày coâ, baïn beø,...daùn leân chuùng ta. 
Daàn daàn, chuùng ta queân raèng nhöõng loaïi nhaõn 
naøy chæ laø söï ñoàng hoùa thieáu caên cöù, laø nhöõng 
nieàm tin khoâng ñuùng söï thaät. Chuùng ta ñaõ quaù 
quen vôùi caùc nhaõn daùn naøy ñeán ñoä coi chuùng 
nhö moät thöïc teá, moät söï thaät hieån nhieân trong 
cuoäc soáng. Chaát löôïng cuoäc soáng hieän taïi cuûa 
baïn chính laø keát quaû tröïc tieáp cuûa nhöõng loaïi 
nhaõn baïn töï daùn hoaëc do ngöôøi khaùc daùn leân 
cho baïn.

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG

Toâi bò daùn nhaõn “doát toaùn” nhö theá naøo

ÔÛ Singapore, nhieàu baäc cha meï taäp cho con laøm quen vôùi baûng cöûu chöông tröôùc 
khi chuùng voâ tieåu hoïc. Vieäc naøy seõ giuùp boïn treû tieán boä nhanh hôn caùc baïn cuøng lôùp. 
Bôûi theá, cha meï toâi cuõng coá gaéng daïy toâi hoïc thuoäc loøng baûng cöûu chöông luùc toâi saùu 
tuoåi. Nhöng toâi khoâng theå naøo hieåu ñöôïc ñònh nghóa pheùp tính nhaân vì cha meï toâi ñaõ 
khoâng daïy toâi ñuùng caùch. Keát quaû laø toâi khoâng theå laøm pheùp tính nhaân. Cha meï toâi cöïc 
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kyø naûn chí vaø daùn cho toâi caùi nhaõn “ñaàn ñoän”. Hoï hoûi toâi: “Taïi sao con khoâng theå hoïc 
thuoäc loøng nhö maáy anh hoï con?”. Meï toâi caøng laøm toâi maát töï tin hôn khi baø daùn cho 
toâi caùi nhaõn “thöøa höôûng gien di truyeàn doát toaùn” töø baø. (Meï toâi cuõng thi tröôït moân toaùn 
nhieàu laàn khi coøn ñi hoïc). Cuoái cuøng, toâi cuõng hoïc ñöôïc pheùp tính nhaân ôû tröôøng tieåu 
hoïc nhôø thaày toâi ñaõ ví duï minh hoïa pheùp tính “3 x 2” baèng hai hoäp giaáy vaø moãi hoäp 
chöùa ba boâng hoa. Thaät ñaùng tieác laø luùc ñoù, söï töï tin vaø nieàm tin vaøo khaû naêng toaùn 
hoïc cuûa toâi ñaõ bò phaù huûy hoaøn toaøn. Chaúng bao laâu, toâi baét ñaàu cho raèng moân toaùn ñi 
keøm vôùi söï naûn chí, thaát baïi. Toâi caêm gheùt moân toaùn. Vì theá, toâi luoân ngoài mô maøng 
khoâng taäp trung trong lôùp hoïc, thaäm chí khoâng theøm laøm baøi taäp veà nhaø. Khoâng caàn 
noùi thì ai cuõng coù theå ñoaùn ñöôïc, toâi lieân tuïc thi tröôït moân toaùn. Ñuùng theá, toâi thaát baïi 
thaûm haïi trong moân toaùn chæ vì toâi bò daùn caùi nhaõn “doát toaùn” to ñuøng, vaø phaûi mang 
caùi nhaõn aáy treân ngöôøi nhieàu naêm trôøi cho ñeán naêm lôùp saùu.

Theá roài, moät vieäc xaûy ra laøm thay ñoåi nieàm tin vaø cuoäc soáng cuûa toâi maõi maõi. Moïi 
vieäc khôûi nguoàn khi toâi baét ñaàu vaøo caáp hai vaø hoïc moân Toaùn Trung Caáp. Moïi ngöôøi ñeàu 
noùi moân hoïc naøy raát khoù, khoù hôn nhieàu so vôùi moân Toaùn Sô Caáp. Tình côø sao maø vaøo 
buoåi toái tröôùc baøi hoïc ñaàu tieân veà Phöông Trình Toaùn Hoïc, toâi daønh thôøi gian ñoïc heát 
chöông saùch veà ñeà taøi aáy trong quyeån saùch giaùo khoa vöøa môùi mua. Khoâng moät ngöôøi 
baïn naøo trong lôùp toâi baän taâm ñeán vieäc ñoïc saùch tröôùc khi ñeán lôùp nhö vaäy.

Ngaøy hoâm sau, khi thaày toaùn daïy caû lôùp veà chuû ñeà môùi naøy, ai cuõng caûm thaáy khoù 
hieåu. Vì toâi tình côø ñoïc tröôùc ñuùng chöông saùch naøy, toâi thaáy hieåu baøi nhieàu hôn maëc duø 
vaãn chöa hieåu heát hoaøn toaøn. Khi thaày ra moät ñeà toaùn, khoâng ai trong lôùp toâi giaûi ñöôïc. 
Chæ coù toâi laø ngöôøi duy nhaát ñöa ra lôøi giaûi chính xaùc vôùi laäp luaän roõ raøng. ÔÛ tröôøng caáp 
hai môùi naøy, baïn beø xung quanh khoâng ai bieát toâi coù caùi nhaõn “doát toaùn”. Taát caû moïi 
ngöôøi nhìn toâi söõng sôø sau khi toâi giaûi xong baøi toaùn ñoù. Laäp töùc nhöõng lôøi baøn taùn xoân 
xao traàm troà roä leân “baïn aáy thaät thoâng minh”, “baïn aáy ñuùng laø coù naêng khieáu toaùn”, 
thaäm chí “baïn aáy laø moät thieân taøi toaùn hoïc”. Lyù do cuûa vieäc toâi baát ngôø toûa saùng nhö 
moät taøi naêng toaùn hoïc chæ ñôn giaûn laø vì toâi chòu khoù ñoïc saùch tröôùc ñoù.

Caûm giaùc thaät deã chòu laøm sao khieán toâi coù theâm ñoäng löïc ñoïc saùch tröôùc khi nghe 
giaûng, vaø böôùc vaøo lôùp trong tö theá cuûa moät “thieân taøi”. Baïn beø chuû ñoäng nhôø toâi höôùng 
daãn baøi taäp veà nhaø, toâi lieân tuïc ñöôïc thaày coâ khen ngôïi. Moïi ngöôøi baét ñaàu daùn nhaõn 
môùi cho toâi laø “thieân taøi toaùn hoïc”. Theá roài daàn daàn, toâi baét ñaàu töï mình gôõ boû caùi nhaõn 
“doát toaùn” vaø daùn cho toâi caùi nhaõn “thieân taøi toaùn hoïc”. Chính vì leõ ñoù, toâi ñoøi hoûi baûn 
thaân phaûi laø moät “thieân taøi toaùn hoïc” thaät thuï. Toaøn boä nieàm tin cuûa toâi ñaõ thay ñoåi. Toâi 
baét ñaàu hoïc toaùn sieâng naêng ñeå duy trì hình töôïng môùi naøy vaø ñaït ñieåm 10 lieân tieáp. Töø 
moät keû thuø “khoâng ñoäi trôøi chung”, toaùn hoïc boãng choác trôû thaønh ngöôøi baïn thaân vôùi toâi. 
Thay vì khoâ khan nhaøm chaùn, toaùn hoïc mang laïi cho toâi nieàm vui vaø söï ngöôõng moä cuûa 
baïn beø. Vôùi caùi nhaõn môùi aáy, toâi ñaõ thoaùt khoûi Voøng Xoaùy Thaát Baïi. Trong nhöõng naêm 
sau ñoù, toâi ñaït ñieåm 10 cho taát caû caùc kyø thi toaùn cuoái naêm, tieán xa voâ chuyeân ngaønh 
toaùn khi leân trung hoïc. ÔÛ trung hoïc, toâi laïi tieáp tuïc ñaït thaønh tích xuaát saéc trong caùc 
moân Toaùn Cao Caáp vaø Toaùn Naâng Cao.

TAÏI SAO PHAÛI ÑÔÏI AI ÑOÙ dAÙN NHAÕN “TAØI NAêNG” CHO BAÏN? BAÏN COÙ 
THEå TÖÏ dAÙN NHAÕN CHO MÌNH NGAY BAÂY GIÔØ!
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NIEÀM TIN COÙ SÖÙC MAÏNH PHI THÖÔØNG

Baïn vöøa hieåu ra raèng nieàm tin cuûa baïn coù khaû naêng taïo ra söï khaùc bieät lôùn lao nhö 
theá naøo trong cuoäc soáng cuûa baïn.

Neáu baïn tin raèng tröôøng hoïc raát nhaït nheõo, baïn seõ caûm thaáy noù teû nhaït vaø ñaït keát 
quaû trung bình hoaëc keùm. Neáu baïn tin raèng vieäc hoïc raát thuù vò, baïn seõ caûm thaáy noù thuù 
vò vaø ñaït keát quaû toát hôn. Neáu baïn tin raèng tieáng Anh laø moät ngoân ngöõ khoù hoïc nhaát 
theá giôùi, baïn seõ khoâng bao giôø thaønh thaïo tieáng Anh.

Baïn haõy nhôù raèng nieàm tin cuûa chuùng ta khoâng bao giôø chính xaùc tuyeät ñoái. Nieàm 
tin chæ ñôn thuaàn laø caùc yù kieán vaø khaùi nieäm ñoàng hoùa cuûa chuùng ta. Nhöng neáu chuùng 
ta tin vaøo noù, nieàm tin seõ bieán thaønh söï thaät. Nieàm tin coù söùc maïnh phi thöôøng ñeán noãi 
noù thaät söï aûnh höôûng ñeán chuùng ta khoâng nhöõng veà maët tö duy trí tueä, maø coøn veà maët 
theå chaát, thaäm chí coù theå bieán ñoåi moät soá cô cheá sinh hoïc trong cô theå chuùng ta.

Töø nhöõng naêm 1940, caùc baùc só ñaõ khaùm phaù ra raèng khi baïn uoáng thuoác vaø khoûi 
beänh, thaät ra thaønh phaàn trong thuoác khoâng phaûi laø nguyeân nhaân duy nhaát giuùp baïn 
khoûi beänh. Nieàm tin trong chính baûn thaân baïn cuõng ñoùng goùp moät phaàn raát lôùn vaøo 
vieäc chöõa beänh cho baïn. Ñaây goïi laø taùc duïng laøm traán an tinh thaàn cuûa thuoác thoâng qua 
nieàm tin. Lòch söû y hoïc ghi laïi raèng, caùc baùc só töøng ñöa cho caùc beänh nhaân ung thö 
ly nöôùc ñöôøng vaø noùi vôùi hoï ñaây laø moät loaïi thuoác môùi raát hieäu quaû trong vieäc laøm tan 
khoái u trong ngöôøi hoï. Khoái u thaät söï giaûm daàn vaø beänh nhaân daàn daàn hoài phuïc. Thaàn 
döôïc chöõa beänh cho hoï chính laø nieàm tin cuûa hoï. Sau ñaây laø moät caâu chuyeän ñaùng kinh 
ngaïc khaùc maø nhieàu ngöôøi trong chuùng ta ñaõ ñöôïc nghe noùi tôùi.

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG

Chaïy moät daëm trong voøng ít hôn boán phuùt

Ñaõ töøng coù moät nieàm tin sai laàm trong haøng 
ngaøn naêm laø con ngöôøi khoâng theå naøo chaïy heát 
moät daëm (xaáp xæ 1,6 km) trong voøng ít hôn boán 
phuùt. Nhieàu ngöôøi ñaõ hình thaønh vaø tin töôûng vaøo 
keát luaän naøy chæ vì tröôùc ñoù, moät soá ngöôøi thöû 
söùc ñeàu thaát baïi.

Moät soá nhaø khoa hoïc caøng cuûng coá theâm 
nieàm tin naøy baèng vieäc ñöa ra caùc baèng chöùng 
trong nghieân cöùu cô theå hoïc raèng, con ngöôøi 
khoâng coù ñuû theå chaát ñeå chaïy heát moät daëm 
trong voøng ít hôn boán phuùt. Sau ñoù, vaøo naêm 
1954, moät ngöôøi ñaøn oâng raát bình thöôøng teân laø 
Roger Bannister phuû nhaän ñònh kieán naøy vaø tin 
raèng vieäc naøy coù theå thöïc hieän ñöôïc. Sau khi traûi 
qua nhieàu cuoäc reøn luyeän theå chaát, tinh thaàn, oâng 
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

ñaõ chieán thaéng ñöôïc “cuoäc chieán” töôûng chöøng nhö caàm chaéc thaát baïi naøy. Tuy nhieân, 
ñaây khoâng phaûi laø yeáu toá ñaùng kinh ngaïc toâi muoán noùi tôùi.

Caâu chuyeän ñaùng chuù yù ôû choã laø trong haøng ngaøn naêm tröôùc khi Roger Bannister 
ñaït thaønh coâng, khoâng heà coù moät ai coù theå laøm vieäc aáy. Vaäy maø, chæ trong voøng moät 
naêm sau khi Bannister phaù kyû luïc, coù theâm 37 ngöôøi khaùc cuõng ñaït kyû luïc töông töï. 
Caøng ngaïc nhieân hôn, trong naêm tieáp theo, con soá aáy taêng leân gaáp 10 laàn, 300 ngöôøi 
khaùc tieáp tuïc thaønh coâng. Phaûi chaêng trong voøng hai naêm ngaén nguûi, nhaân loaïi ñaõ saûn 
sinh ra haøng traêm vaän ñoäng vieân taøi naêng hôn baát cöù vaän ñoäng vieân naøo khaùc trong 
suoát nhieàu ngaøn naêm tröôùc ñoù? Dó nhieân laø khoâng!

Taïi sao vaäy? Bôûi vì thaønh coâng cuûa Bannister ñaõ phaù vôõ ñi nieàm tin haïn cheá cuûa 
con ngöôøi raèng vieäc ñoù khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Vôùi nieàm tin môùi raèng vieäc ñoù coù 
theå laøm ñöôïc, haøng traêm haøng ngaøn ngöôøi ñaõ thöïc hieän ñöôïc ñieàu maø khoâng bieát bao 
nhieâu theá heä con ngöôøi qua haøng ngaøn naêm tröôùc ñaõ thaát baïi.

TRANG BÒ CHO BAÏN NHÖÕNG NIEÀM TIN HÖÕU ÍCH

Neáu vieäc tin töôûng vaøo moät ñieàu gì ñoù, duø xaáu hay toát, coù theå bieán noù thaønh söï thaät, 
vaäy thì taïi sao baïn khoâng ñaåy luøi vaøo quaù khöù taát caû nhöõng nieàm tin nguy haïi ñaõ vaø 
ñang giôùi haïn khaû naêng cuûa baïn, thay vaøo ñoù laø baïn töï trang bò cho mình nhöõng nieàm 
tin môùi chaép caùnh ñöa baïn bay cao, bay xa hôn?

Thay vì cöù giöõ maõi nhöõng caùi nhaõn toài teä do ngöôøi khaùc voâ tình daùn cho baïn, baïn 
haõy töï taïo cho mình nhöõng caùi nhaõn khaùc laïc quan hôn. Neáu muoán, baïn hoaøn toaøn 
coù theå daùn cho mình nhöõng caùi nhaõn nhö “Toâi coù tö chaát cuûa moät nhaø laõnh ñaïo” hay 
“Toâi coù khaû naêng quaûn lyù thôøi gian tuyeät vôøi”. Trong baøi taäp sau ñaây, chuùng ta seõ thöïc 
haønh vieäc naøy.

BÖÔÙC 1: Baét ñaàu ngay baây giôø, baïn haõy vieát ra taát caû nhöõng 
nieàm tin laøm giôùi haïn khaû naêng cuûa baïn. Vieát ra nhöõng nieàm 
tin cuûa baïn veà baûn thaân, hoïc taäp, tröôøng hoïc, thaày coâ, thaäm chí 
veà cuoäc soáng noùi chung. Ví duï: “Toâi laøm toaùn raát teä”, “Toâi raát 
löôøi”, “Tröôøng hoïc ñaùng nguyeàn ruûa”, “Vieäc hoïc raát khoù khaên”. 
Haõy ñieàn vaøo phaàn ghi chuù döôùi ñaây ngay baây giôø.

Nhöõng nieàm tin laøm giôùi haïn khaû naêng cuûa toâi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Nieàm tin giôùi 
haïn khaû naêng 

cuûa baïn

l Toâi coù trí nhôù 
keùm

Taïi sao nieàm tin 
naøy khoâng phaûi laø 

söï thaät

Nieàm tin naøy ñöôïc 
taïo ra vì:

l Toâi khoâng theå nhôù 
nhöõng gì mình ñaõ 
hoïc cho kyø thi.

Lyù do thaät söï laø vì:

l Toâi ñaõ khoâng 
aùp duïng ñuùng 
phöông phaùp 
nhôù baøi hieäu 
quaû. 

l Toâi ñaõ khoâng 
bieát caùch taïo 
höùng thuù trong 
moân hoïc.

1)

2)

3)

BÖÔÙC 2: Sau khi hoaøn taát böôùc 1, baïn haõy kieåm tra taát caû nhöõng nieàm tin tieâu cöïc 
vöøa lieät keâ. Trong moãi nieàm tin, haõy tìm ra taát caû caùc lyù do coù theå khieán baïn khoâng tin 
vaøo noù. Neáu baïn chòu khoù suy nghó, baïn seõ luoân tìm ra moät ngoaïi leä cho nieàm tin ñoù.

Sau ñoù, lieät keâ lyù do taïi sao baïn coù nieàm tin ñoù luùc ñaàu. Löu yù raèng lyù do ñoù cuõng 
coù theå laø moät khaùi nieäm baïn hình thaønh sau khi traûi qua nhöõng söï vieäc trong quaù khöù. 
Haõy suy nghó veà nhöõng lyù do khaùc nöõa khieán baïn sôû höõu nieàm tin ñoù. Baïn haõy ñieàn 
thoâng tin vaøo boán coät beân döôùi cho töøng nieàm tin tieâu cöïc cuûa baïn. Moät ví duï ñaõ ñöôïc 

cho saün.

 BÖÔÙC 3: Baây giôø, baïn haõy vieát ra nhöõng haäu quaû baïn phaûi traû giaù neáu baïn cöù tieáp 
tuïc tin vaøo nhöõng nieàm tin giôùi haïn ñoù. Tin vaøo ñieàu ñoù coù khieán baïn thi tröôït kyø thi 
vaøo ñaïi hoïc khoâng? Tin vaøo ñieàu ñoù coù laøm phieàn loøng cha meï baïn khoâng? Baïn phaûi 
thaät söï caûm thaáy vieäc giaûi thoaùt baïn khoûi nieàm tin giôùi haïn ñoù laø moät vieäc tuyeät ñoái 

l Toâi coù theå thuoäc 
loøng lôøi baøi haùt 
deã daøng. 

l Toâi coù theå nhôù taát 
caû teân cuûa caùc 
nhaø ñoâ vaät vaø 
thaønh tích cuûa 
töøng ngöôøi.
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Nieàm tin giôùi haïn khaû 
naêng cuûa baïn

Baïn phaûi traû giaù nhö theá naøo vì 
nieàm tin naøy

1)

2)

3)

Nieàm tin tích cöïc môùi Thoâng tin hoã trôï

Toâi laø moät ngöôøi ñaày quyeát taâm Khi toâi chuaån bò thi ñaáu boùng ñaù lieân 
tröôøng, toâi ñaõ reøn luyeän boán giôø moãi 
ngaøy sau khi ñi hoïc veà, thaäm chí caû 
khi toâi caûm thaáy kieät söùc.

1)

2)

3)

4)

caàn thieát.
BÖÔÙC 4: Cuoái cuøng, baïn haõy vieát ra nhöõng nieàm tin môùi ñaày laïc quan, maïnh meõ 

baïn phaûi coù ñeå thay theá nhöõng nieàm tin giôùi haïn tröôùc ñaây. Baïn muoán tin vaøo ñieàu gì 
ñeå ñaït thaønh quaû baïn khao khaùt? Tieáp theo, baïn haõy vieát ra lyù do vaø nhöõng thoâng tin 
hoã trôï nieàm tin môùi naøy. Moät laàn nöõa, neáu baïn chòu khoù ñoäng naõo, baïn seõ luoân tìm ra 
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nhöõng lyù do chính ñaùng cho moät nieàm tin ñuùng ñaén.
BAÏN KHOÂNG TÌM RA LYÙ DO HOÃ TRÔÏ NIEÀM TIN CUÛA BAÏN Ö? HAÕY 
TÖÏ TAÏO RA CHUÙNG.

Neáu baïn khoâng theå tìm ra baát kyø lyù do naøo ñeå hoã trôï nieàm tin môùi cuûa baïn, haõy 
laøm theo Roger Bannister. Bannister muoán tin raèng oâng coù theå chaïy heát moät daëm trong 
voøng ít hôn boán phuùt nhöng oâng khoâng heà coù moät lyù do naøo ñeå hoã trôï nieàm tin ñoù 
bôûi vì, chính baûn thaân oâng chöa töøng thöû laøm vieäc ñoù tröôùc ñaây. Beân caïnh ñoù, coøn raát 
nhieàu “baèng chöùng khoa hoïc” cho raèng moät vieäc nhö theá laø khoâng theå laøm ñöôïc. Hôn 
nöõa, roõ raøng laø trong suoát haøng ngaøn naêm qua, chöa coù ai tröôùc Bannister laøm ñöôïc 
vieäc ñoù caû.

Theá laø Bannister töï taïo ra lyù do hoã trôï nieàm tin trong taâm trí mình. OÂng töôûng töôïng 
ñi töôûng töôïng laïi giaây phuùt thaønh coâng cho ñeán khi taâm trí oâng phaûi xaùc ñònh raèng thaát 
baïi khoâng theå xaûy ra. Sau cuøng, Bannister ñaõ 
bieán nhöõng gì töôûng töôïng trong taâm trí mình 
thaønh hieän thöïc.

NAÊM NIEÀM TIN MAÏNH MEÕ CUÛA 
NGÖÔØI THAØNH COÂNG

Baïn haõy nhôù raèng ñeå trôû thaønh ngöôøi 
thaønh coâng, baïn caàn phaûi hieåu ñöôïc nieàm tin 
cuûa ngöôøi thaønh coâng. Neáu baïn cuõng trang 
bò cho mình nhöõng nieàm tin töông töï, baïn 
seõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû töông töï trong 
cuoäc soáng. Sau ñaây laø baûng toùm taét naêm 
nieàm tin phoå bieán nhaát cuûa taát caû nhöõng 
ngöôøi thaønh coâng maø toâi töøng gaëp.

1. Ñeå thay ñoåi cuoäc soáng, toâi phaûi thay ñoåi

Chòu traùch nhieäm veà taát caû nhöõng gì xaûy ra trong cuoäc soáng cuûa baïn laø moät thaùi ñoä 
ñaùng quyù. Neáu baïn ñaït ñieåm keùm, neáu thaày giaùo khoâng thích baïn hoaëc neáu cha meï ñoái 
xöû vôùi baïn nhö moät ñöùa treû, baïn chính laø ngöôøi gaây ra nhöõng ñieàu ñoù thoâng qua nhöõng 
haønh vi vaø yù nghó tieâu cöïc cuûa mình. Baèng vieäc nhaän traùch nhieäm veà mình, baïn ñaët 
baûn thaân vaøo vò trí laøm chuû cuoäc soáng cuûa baïn. Bôûi vì baïn taïo ra tình huoáng hieän taïi, 
baïn hoaøn toaøn coù theå thay ñoåi noù.

2. Khoâng coù thaát baïi, chæ coù kinh nghieäm

Nhöõng hoïc sinh xuaát saéc cuõng traûi qua thaát baïi nhöng khi ñoù, hoï nghó veà thaát baïi 
nhö nhöõng kinh nghieäm quyù baùu. Nhöõng hoïc sinh naøy xem thaát baïi, sai laàm nhö nguoàn 
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thoâng tin höõu ích hoï coù theå hoïc hoûi ñöôïc nhieàu ñieàu vaø duøng noù ñeå tieáp tuïc thay ñoåi 
phöông phaùp hoïc cho ñeán khi hoï thaønh coâng. Khoâng nhö nhöõng hoïc sinh khaùc, hoï 
khoâng cho pheùp thaát baïi laøm hoï naûn loøng. Trong cuoäc soáng cuõng theá, nhöõng ngöôøi 
thaønh coâng coi thaát baïi laø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm, vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm 
khoâng phaûi laø thaát baïi thaät söï. Ñoái vôùi hoï, thaát baïi chæ laø khi hoï boû cuoäc.

3. Neáu moïi ngöôøi laøm ñöôïc, toâi cuõng laøm ñöôïc

Taát caû chuùng ta veà cô baûn ñeàu coù cuøng moät coâng suaát naõo boä hoaëc cuøng moät caáu 
taïo heä thaàn kinh. Vaäy taïi sao moät soá trong chuùng ta laïi ñaït thaønh tích xuaát saéc trong khi 
soá coøn laïi chæ ñaït keát quaû trung bình? Bôûi vì nhöõng ngöôøi sieâu thaønh coâng bieát caùch taän 
duïng söùc maïnh phi thöôøng trong naõo boä cuûa hoï. Ñieàu naøy, cuøng vôùi quyeát taâm cao ñoä, 
giuùp hoï ñaït ñöôïc nhöõng thaønh tích ñænh cao maø baïn chöa bao giôø daùm mô tôùi. Nhöng 
baây giôø, baïn seõ ñöôïc hoïc caùc phöông phaùp sieâu hieäu quaû ñeå coù theå taän duïng trieät ñeå 
boä naõo thieân taøi cuûa baïn vaø ñaït ñöôïc nhöõng sieâu thaønh tích aáy.

4. Hoïc chính laø chôi

Moät ñònh nghóa voâ lyù ö? Xin haõy nghó laïi. Nhöõng hoïc sinh xuaát saéc caûm thaáy thích 
thuù vôùi vieäc hoïc cuõng nhö luùc hoï giaûi trí. Giaûi trí mang laïi cho hoï nieàm vui nhaát thôøi. 
Tuy nhieân, thaønh coâng trong vieäc hoïc mang laïi cho hoï khoâng nhöõng nieàm vui laâu daøi 
maø coøn caû söï haïnh phuùc vì ñöôïc gia ñình tin töôûng, baïn beø quyù meán, neå troïng, thaày 
coâ tin yeâu. Roài ñeán khi tröôûng thaønh, nhöõng thaønh coâng trong hoïc taäp seõ laø tieàn ñeà 
toát cho nhöõng thaønh coâng khaùc, môû ra con ñöôøng töông lai theânh thang tröôùc maét. Hoï 
cuõng hieåu raèng tröôùc khi muoán gioûi moät vieäc gì ñoù, hoï phaûi yeâu thích coâng vieäc ñoù. Baïn 
muoán hoïc gioûi ö? Haõy yeâu thích vieäc hoïc tröôùc ñaõ. Trong cuoán saùch naøy, baïn seõ hoïc 
caùch laøm theá naøo ñeå yeâu thích vieäc hoïc.

5. Linh hoaït giuùp baïn laøm chuû cuoäc soáng

Ngöôøi thaønh coâng bieát roõ raèng söï linh hoaït laø yeáu toá caàn thieát cuûa thaønh coâng. Hoï 
coù theå thay ñoåi caùch thöùc haønh ñoäng vaø phöông phaùp laøm vieäc cuûa hoï ñeå ñaït ñeán muïc 
tieâu. Hoï hieåu raèng nhöõng ngöôøi khoâng bieát caùch linh hoaït hoaëc khoâng muoán ñieàu chænh 
baûn thaân luoân bò boû laïi phía sau.

Tieáp tuïc cuoán saùch naøy, baïn seõ ñöôïc hoïc caùch söû duïng boä naõo cuûa baïn theo caùch 
maø baïn chöa bao giôø bieát tôùi. Baïn coù theå caûm thaáy khoâng thoaûi maùi luùc ñaàu bôûi vì baïn 
ñaõ quaù quen vôùi nhöõng phöông phaùp khoâng coù ích cho vieäc hoïc hoaëc thaønh coâng. Ñeå 
thoaùt khoûi veát luùn thaát baïi vaø vöôn tôùi nhöõng taàm cao, baïn phaûi gaït boû ñi nhöõng thoùi 
quen hoaëc phöông phaùp cuõ kyõ ñoù ñeå tieáp thu kieán thöùc môùi. Cuoäc soáng cuûa baïn seõ thay 
ñoåi töø baây giôø.
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BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG

Thay ñoåi ñeán töø trong baïn

Chris laø moät thieáu nieân 16 tuoåi luùc naøo cuõng caùu gaét vaø deã laøm phieàn loøng ngöôøi khaùc. 
Caäu caûm thaáy noùi chuyeän vôùi cha meï thaät khoù khaên. Caäu caûm thaáy hoï khoâng tin töôûng 
caäu, caùch hoï quaûn lyù caäu cuõng thaät nöïc cöôøi.

Chris phaûi veà nhaø tröôùc baûy giôø toái vaøo ngaøy thöôøng, coøn vaøo cuoái tuaàn, caäu chæ ñöôïc 
pheùp ñi chôi ñeán 10 giôø khuya. Trong khi ñoù, maáy ñöùa baïn caäu ñeàu ñi chôi raát khuya vaøo 
cuoái tuaàn maø khoâng heà bò la raày. Nhöõng coá gaéng naên næ cha ñöøng xem caäu nhö moät ñöùa 
treû ñeàu bò boû ngoaøi tai. Ñeå choáng ñoái, Chris coá yù veà treã hôn giôø quy ñònh vaø laàn naøo caäu 
cuõng phaûi laõnh nhaän söï tröøng phaït cuûa ngöôøi cha ñang côn thònh noä.

Khi Chris ñeán gaëp toâi xin ñöôïc tö vaán (sau khi laõnh ñaïo vaøi buoåi caém traïi trong 
chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng, toâi trôû thaønh nhaø tö vaán nghieäp dö cho nhöõng thieáu 
nieân gaëp vaán ñeà trong cuoäc soáng), ñieàu ñaàu tieân toâi noùi vôùi Chris laø caäu phaûi chòu traùch 
nhieäm veà vieäc cha caäu khoâng tin töôûng caäu. Christ raát ngaïc nhieân khi nghe toâi noùi ñieàu 
ñoù, nhöng caäu vaãn laéng nghe kyõ löôõng khi toâi giaûi thích vôùi caäu raèng neáu caäu muoán thay 
ñoåi tình huoáng hieän taïi, caäu phaûi thay ñoåi haønh vi cuûa mình tröôùc. “Laøm theá naøo?”, caäu 
muoán bieát caùch thay ñoåi vaø toâi ñaõ höôùng daãn caäu moät vaøi caùch.

Ñeå thay ñoåi, Chris luoân veà nhaø tröôùc giôø quy ñònh. Caäu cuõng doïn deïp phoøng rieâng 
maø khoâng caàn nhaéc nhôû. Meï caäu caøng vui hôn khi thaáy caäu bieát phuï giuùp meï trong nhaø 
beáp. Vaøo moät ngaøy kia, khi caäu coù döï ñònh ñi xem phim, caäu thay ñoåi yù ñònh vaø thöa vôùi 
cha caäu trong söï ngaïc nhieân cuûa ngöôøi cha “Con nghó raèng con khoâng ñi xem phim hoâm 
nay. Con coù baøi kieåm tra ngaøy mai vaø con caûm thaáy mình chöa chuaån bò baøi kyõ”.

Ñoaùn xem chuyeän gì xaûy ra tieáp theo? Cha meï caäu baét ñaàu thay ñoåi caùch hoï quaûn 
lyù caäu. Hoï baét ñaàu ñoái xöû vôùi caäu nhö moät ngöôøi ñaøn oâng tröôûng thaønh vaø coù traùch 
nhieäm vôùi baûn thaân. Chæ sau vaøi thaùng, hoï cho pheùp caäu ñöôïc töï do hôn. Ñaït ñöôïc keát 
quaû aáy, caäu laïi caøng coù traùch nhieäm vôùi nhöõng vieäc laøm cuûa baûn thaân hôn, cö xöû nhö 
moät ngöôøi ñaøn oâng tröôûng thaønh thaät thuï. Chaéc haún toâi khoâng caàn phaûi keå theâm. Sau 
taát caû nhöõng noã löïc thaät söï, chöù khoâng phaûi laø moät vôû kòch daøi, nhöõng gì Chris ñaït 
ñöôïc khoâng chæ laø söï tín nhieäm cuûa cha meï maø coøn caû söï chöõng chaïc, chín chaén cuûa 
moät ngöôøi ñaøn oâng thaønh coâng.
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CHÖÔNG 5

PHAÀN II
NHÖÕNG PHÖÔNG PHAÙP 

HOÏC SIEÂU ÑAÚNG

BAÏN SÔÛ HÖÕU BOÄ NAÕO 
CUÛA MOÄT THIEÂN TAØI 

MOÄT BOÄ NAÕO ÑAÀN ÑOÄN HAY CHÖA ÑÖÔÏC REØN LUYEÄN TOÁT?

Baïn thöôøng nghe moät soá ngöôøi than phieàn raèng hoï khoâng thoâng minh baèng ngöôøi 
khaùc. Hoï than phieàn naõo cuûa hoï raát chaäm chaïp, khoâng bieát saùng taïo hoaëc khoâng theå 
tieáp thu gì caû. “Neáu toâi thoâng minh hôn, toâi coù theå hoïc gioûi hôn raát nhieàu” laø lôøi bieän 
hoä toâi thöôøng nghe nhaát. Nhieàu ngöôøi hoûi raèng toâi coù tin moät soá hoïc sinh coù trí thoâng 
minh hôn nhöõng hoïc sinh khaùc khoâng. Toâi tin chöù. Nhöõng hoïc sinh thoâng minh hôn hoïc 
nhanh hôn vaø ñaït keát quaû toát hôn. Caâu traû lôøi tieáp theo cuûa toâi luoân laø: “Trí thoâng minh 
cuûa baïn laø traùch nhieäm cuûa baïn”. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu baïn khoâng thoâng minh, ñoù 
laø loãi cuûa baïn. “Nhöng toâi phaûi laøm theá naøo neáu toâi khoâng thoâng minh?” luoân luoân vöøa 
laø caâu traû lôøi, vöøa laø caâu hoûi töø hoï.

Toâi tin raèng trí thoâng minh cuûa 
moät ngöôøi coù theå ñöôïc reøn luyeän vaø 
baát kyø ai cuõng coù theå trôû neân thoâng 
minh hôn. Neáu baïn quyeát taâm naâng 
cao naêng löïc naõo boä, trí thoâng minh, 
trí nhôù vaø khaû naêng suy nghó cuûa baïn 
töø ngaøy hoâm nay, baïn hoaøn hoaøn coù 
theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Maëc duø toâi 
ñoàng yù raèng moät soá ngöôøi coù saün trí 
thoâng minh thieân phuù töø luùc sinh ra, 
haàu heát nhöõng ngöôøi taøi naêng hoaëc 
thieân taøi ñeàu do töï reøn luyeän. Baûn 
thaân toâi ñaây laø moät ví duï ñieån hình. 
Cô baûn laø toâi ñaõ huaán luyeän boä naõo 
cuûa toâi trôû neân ñaày taøi naêng.
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EDITH ÑÖÔÏC REØN LUYEÄN THAØNH NGÖÔØI TAØI NAÊNG NHÖ THEÁ 
NAØO?

Aaron Stern laøm thí nghieäm leân chính con gaùi mình vaøo naêm 1952 ñeå chöùng minh 
raèng trí thoâng minh coù theå ñöôïc reøn luyeän, vaø raèng baát kyø ai cuõng coù theå trôû neân taøi 
naêng nhôø vaøo moâi tröôøng vaø phöông phaùp hoïc taäp toát.

Aaron Stern mang laïi cho con gaùi mình moät moâi tröôøng kích thích trí thoâng minh 
toát nhaát oâng coù theå nghó tôùi. Töø luùc beù gaùi ñöôïc sinh ra, Aaron Stern cho coâ beù nghe 
nhaïc coå ñieån, noùi chuyeän vôùi coâ beù baèng ngoân ngöõ cuûa ngöôøi lôùn (chöù khoâng phaûi noùi 
chuyeän nhö ñöùa treû), vaø daïy cho coâ beù raát nhieàu töø môùi haøng ngaøy baèng hình aûnh. 
Noã löïc cuûa Aaron Stern ñem ñeán thaønh quaû nhö theá naøo? Khi môùi 1 tuoåi, beù Edith coù 
theå noùi nhöõng caâu hoaøn chænh. Luùc 5 tuoåi, Edit 
ñoïc heát boä saùch Baùch Khoa Toaøn Thö cuûa Anh 
quoác. Naêm 6 tuoåi, coâ beù ñoïc 6 quyeån saùch vaø 
tôø taïp chí New York Times moãi ngaøy. Naêm 12 
tuoåi, coâ beù vaøo trung hoïc vaø naêm 15 tuoåi, coâ 
beù baét ñaàu hoïc ngaønh toaùn taïi tröôøng ñaïi hoïc 
Michigan State.

May maén thay, baïn khoâng caàn phaûi reøn 
luyeän trí naõo cuûa baïn töø khi coøn beù ñeå ñaït 
nhöõng keát quaû xuaát saéc. Baïn coù theå baét ñaàu 
reøn luyeän boä naõo cuûa baïn ôû baát cöù ñoä tuoåi naøo, 
nhöng toát nhaát laø ngay töø baây giôø. Baïn khoâng 
bieát laøm theá naøo ñeå taêng trí thoâng minh cuûa 
baïn ö? Ñeå hieåu ñöôïc toaøn boä quaù trình naøy, 
chuùng ta haõy cuøng nhau khaùm phaù…

KHAÛ NAÊNG KHOÂNG GIÔÙI HAÏN CUÛA NAÕO BOÄ

Ñeå hieåu ñöôïc boä naõo cuûa chuùng ta maïnh meõ ñeán möùc naøo, chuùng ta caàn tìm hieåu 
veà moät soá phaùt hieän cuûa caùc nhaø nghieân cöùu veà naõo trong suoát 50 naêm qua.

Boä naõo cuûa chuùng ta ñöôïc caáu taïo töø haøng tæ teá baøo naõo coøn goïi laø nô-ron thaàn kinh 
(neurone). Moãi moät nô-ron tuy coù kích thöôùc cöïc nhoû nhöng laïi coù söùc maïnh xöû lyù thoâng 
tin töông ñöông vôùi moät maùy vi tính. Boä löu tröõ thoâng tin cuûa moät nô-ron cuõng coù söùc 
chöùa khoång loà vì moãi teá baøo naõo bao haøm moät boä gen hoaøn haûo cuûa chuùng ta ñuû ñeå taùi 
taïo theâm moät nhaân baûn gioáng y nhö chuùng ta vaäy. Trung bình coù khoaûng 1 trieäu trieäu 
(1.000.000.000.000) nô-ron nhö theá caáu taïo neân boä naõo. Trong khi ñoù, moät con ong 
maät chæ caàn 7.000 nô-ron ñeå coù theå xaây döïng, duy trì moät toå ong, tính toaùn khoaûng 
caùch, huùt maät hoa, saûn xuaát maät, coù khaû naêng giao phoái, chaêm soùc ong con vaø coù khaû 
naêng giao tieáp trong ñaøn. Söï so saùnh naøy cho thaáy chuùng ta coù moät söùc maïnh naõo boä 
khuûng khieáp. Chuùng ta coù quaù nhieàu nô-ron ñeán möùc neáu baïn coù ít hôn vaøi trieäu nô-ron 
so vôùi ngöôøi khaùc thì cuõng khoâng khaùc bieät gì maáy.
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SÖÏ LIEÂN KEÁT NÔ-RON TAÏO RA TRÍ THOÂNG MINH

Neáu taát caû chuùng ta veà cô baûn ñeàu coù cuøng moät soá löôïng nô-ron thaàn kinh, vaäy thì 
ñieàu gì taïo ra söï khaùc bieät veà trí thoâng minh con ngöôøi? Ñieàu gì khieán hoïc sinh naøy 
thoâng minh hôn hoïc sinh kia? Lôøi giaûi ñaùp naèm ôû soá löôïng ñöôøng keát noái giöõa caùc nô-
ron coøn goïi laø söï lieân keát nô-ron.

Hai möôi tuaàn sau khi thuï thai, caùc nô-ron trong naõo boä chuùng ta baét ñaàu taïo ra 
haøng ngaøn lieân keát töø nô-ron naøy ñeán nô-ron khaùc. Söï lieân keát naøy ñònh hình haøng loaït 
caùc haønh vi cuûa chuùng ta vaø do ñoù, quyeát ñònh trí thoâng minh cuûa chuùng ta. Neáu baïn 
coù naêng khieáu veà toaùn, coù theå laø baïn ñaõ phaùt trieån moät soá löôïng lieân keát nô-ron phong 
phuù giuùp baïn gioûi phaân tích, xöû lyù vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà toaùn hoïc. Tuy nhieân, cuøng 
vôùi nhöõng lieân keát nô-ron naøy, baïn coù theå khoâng coù naêng khieáu veõ ñeïp. Moät ngöôøi khaùc 
coù theå veõ raát ñeïp vì anh ta coù söï lieân keát nô-ron caàn thieát khaùc vôùi baïn, giuùp anh ta coù 
khaùi nieäm toát veà hoäi hoïa. Caøng nhieàu lieân keát nô-ron ñöôïc taïo ra, chuùng ta caøng thoâng 
minh hôn trong moät lónh vöïc naøo ñoù.

AdAm khoo
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

Vaäy thì, moät caâu hoûi quan troïng ñöôïc ñaët ra laø yeáu toá naøo aûnh höôûng ñeán söï lieân 
keát giöõa caùc nô-ron? Vieäc taän duïng boä naõo cuûa baïn bao nhieâu seõ quyeát ñònh baáy nhieâu 
lieân keát nô-ron trong naõo boä. Moãi khi baïn nhìn thaáy, laéng nghe hoaëc laøm moät chuyeän 
gì môùi, hoaëc moãi khi baïn suy nghó, naõo boä cuûa baïn seõ bò kích thích. Ñaây laø luùc boä naõo 
cuûa baïn taïo ra theâm nhieàu lieân keát nô-ron giuùp baïn ngaøy caøng thoâng minh hôn.

HAÕY CUØNG KHOANH TAY LAÏI NAØO

Chuùng ta haõy cuøng laøm moät thöïc nghieäm ñeå khaùm 
phaù söùc maïnh trong lieân keát nô-ron. Baïn ñaõ saün saøng 
tham gia chöa? Xin 
nhôù raèng tham gia 
thöïc haønh laø caùch 
hoïc hieäu quaû nhaát. 
Tuyeät! Baây giôø, 
baïn haõy khoanh 
tay laïi tröôùc ngöïc. 

Vieäc naøy ñaâu coù gì quaù khoù, ñuùng khoâng? Tieáp theo, 
toâi muoán baïn thay ñoåi höôùng khoanh tay cuûa baïn 
(tay phaûi ñaët phía treân ñoåi thaønh tay traùi ñaët phía 
treân hoaëc ngöôïc laïi). Baïn haõy laøm ñi. Coù deã khoâng 
naøo? Baïn coù caûm thaáy moät chuùt boái roái luùc môùi 
baét ñaàu ñoåi höôùng khoâng? Khi baïn ñoåi ñöôïc höôùng 
khoanh tay roài, baïn caûm thaáy thoaûi maùi hay khoâng 
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thoaûi maùi? Neáu baïn gioáng nhö ña soá moïi ngöôøi, baïn seõ caûm thaáy boái roái moät chuùt luùc 
ñaàu nhöng chæ moät luùc sau, baïn seõ laøm ñöôïc thaønh thaïo.

Baïn ñang thaéc maéc laø baøi taäp thöïc haønh naøy coù lieân quan gì tôùi naõo boä cuûa baïn 
ñuùng khoâng? Haõy suy nghó xem naøo. Lyù do taïi sao laàn ñaàu tieân baïn khoanh tay raát deã 
daøng maø khoâng caàn suy nghó? Ñuùng theá, baïn laøm ñöôïc vieäc ñoù laø vì trong suoát bao 
nhieâu naêm qua baïn ñaõ laøm ñi laøm laïi haønh ñoäng ñoù raát nhieàu laàn, naõo boä cuûa baïn ñaõ 
hình thaønh caùc nhoùm lieân keát nô-ron giuùp baïn thöïc hieän vieäc ñoù thuaàn thuïc. Khi bò yeâu 
caàu laøm moät vieäc naøo khaùc, moät vieäc maø baïn khoâng laøm thöôøng xuyeân, gioáng nhö vieäc 
thay ñoåi höôùng khoanh tay, baïn seõ caûm thaáy loùng ngoùng vì naõo boä cuûa baïn chöa coù 
caùc lieân keát nô-ron caàn thieát ñeå thöïc hieän haønh ñoäng môùi naøy.

Baây giôø, neáu baïn thöû ngoài tröôùc göông taäp ñoåi höôùng khoanh tay cuûa baïn trong moät 
giôø ñoàng hoà, baïn chaéc chaén seõ coù theå khoanh tay vaø ñoåi höôùng khoanh tay moät caùch deã 
daøng sau ñoù. Taïi sao vaäy? Bôûi vì trong quaù trình laëp ñi laëp laïi moät haønh ñoäng môùi (ñoåi 
höôùng khoanh tay), naõo boä cuûa baïn seõ bò kích thích laøm phaùt sinh caùc lieân keát nô-ron 
môùi giuùp baïn thöïc hieän haønh ñoäng môùi naøy khaù deã daøng.

NEÁU BAÏN KHOÂNG THAØNH THAÏO VIEÄC GÌ, HAÕY THÖÏC HIEÄN VIEÄC 
ÑOÙ NHIEÀU HÔN

Vieäc naøy aùm chæ ñieàu gì? Neáu baïn keùm toaùn, baïn neân laøm gì? Ñuùng theá! Baïn phaûi 
tieáp tuïc laøm toaùn nhieàu thaät nhieàu. Lyù do baïn keùm moân Ñaïi Soá laø vì baïn khoâng coù ñuû 
lieân keát nô-ron giuùp baïn hieåu vaø aùp duïng moân hoïc naøy. Baèng caùch thöïc haønh moân Ñaïi 
Soá thaät nhieàu, baïn seõ caûm thaáy moân hoïc naøy ngaøy caøng deã. Naõo boä cuûa baïn seõ quen 
thuoäc vôùi moân Ñaïi Soá khi noù taïo ra ñöôïc nhieàu lieân keát nô-ron môùi daønh cho moân hoïc 
naøy. Laàn ñaàu tieân baïn thöû tröôït pa-tin, toâi daùm caù raèng baïn raát khoù giöõ thaêng baèng. 
Nhöng sau vaøi laàn taäp, vieäc giöõ thaêng baèng trôû neân deã daøng hôn nhieàu. Moät laàn nöõa, 
boä naõo cuûa baïn voán chæ coù nhöõng lieân keát nô-ron giuùp baïn giöõ thaêng baèng khi böôùc ñi 
bình thöôøng, baïn ñaõ hoïc ñöôïc caùch giöõ thaêng baèng treân pa-tin thoâng qua vieäc taïo ra 
nhöõng lieân keát nô-ron môùi.

Vieäc naøy nghe coù veû raát ñôn giaûn. Thöïc haønh nhieàu, baïn seõ laøm vieäc ñoù toát hôn. 
Ñuùng nhö vaäy ñaáy. Nhöng ña soá hoïc sinh laïi khoâng laøm theo nguyeân taéc cô baûn naøy. 
Baïn haõy töï hoûi mình: khi baïn hoïc keùm moân toaùn hay moân lòch söû, baïn coù khuynh 
höôùng thöïc haønh moân ñoù nhieàu hôn hay ít hôn? Chaéc chaén caâu traû lôøi laø ít hôn. Chuùng 
ta coù khuynh höôùng gheùt boû hay neù traùnh nhöõng moân hoïc chuùng ta khoâng gioûi, vôùi lôøi 
bieän minh raèng moân hoïc ñoù raát nhaøm chaùn, hoaëc chuùng ta khoâng höùng thuù vôùi moân 
hoïc ñoù. Cuøng luùc, chuùng ta laïi coù khuynh höôùng laøm thaät nhieàu nhöõng vieäc chuùng ta 
thaønh thaïo nhö chôi troø chôi ñieän töû. Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta chôi caøng ngaøy caøng 
gioûi hôn trong khi hoïc caøng ngaøy caøng keùm. Neáu trí thoâng minh khoâng theå thay ñoåi, 
toâi chaéc chaén khi baïn hoïc keùm thì baïn chôi ñieän töû cuõng raát teä. Nhöng roõ raøng, thöïc 
teá cho thaáy moät ñieàu hoaøn toaøn ngöôïc laïi.
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Baïn caøng taän duïng boä naõo cuûa baïn bao nhieâu, boä naõo cuûa baïn seõ caøng thoâng minh 
baáy nhieâu. Boä naõo cuûa baïn cuõng gioáng nhö cô baép cuûa baïn vaäy. Caùch duy nhaát ñeå phaùt 
trieån cô baép laø taäp luyeän thöôøng xuyeân baèng caùch naâng nhöõng vaät naëng hôn nhöõng gì 
baïn coù theå naâng ñöôïc luùc bình thöôøng. Naõo boä cuûa baïn cuõng theá. Caùch duy nhaát ñeå 
baïn thoâng minh hôn laø laøm nhöõng vieäc khieán cho naõo baïn caûm thaáy raát khoù khaên gay 
go. Moãi ngaøy, baïn haõy tìm moät vieäc khoù khaên naøo ñoù maø baïn phaûi ñoäng naõo môùi hieåu 
roõ hoaëc thaønh thaïo. Baïn haõy thöû thaùch baûn thaân baèng vieäc khaùm phaù hay tìm hieåu vaán 
ñeà ñoù. Ñaây chính laø bí quyeát giuùp baïn thoâng minh hôn.

NAÕO BOÄ CUÛA BAÏN GIOÁNG NHÖ MOÄT CÔ BAÉP. BAÏN PHAÛI TAÄN dUÏNG 
NOÙ HOAËC BAÏN SEÕ MAÁT NOÙ.

 

BAÏN COÙ CAÛM THAÁY KHOÙ HIEÅU KHOÂNG?... TOÁT LAÉM!

Xin pheùp ñöôïc hoûi baïn moät caâu. Caûm giaùc khoù hieåu laø toát hay xaáu? Ña soá moïi ngöôøi 
cho raèng vieäc khoâng hieåu roõ moät vieäc gì ñoù laø khoâng toát. Thaät ra, caûm giaùc khoù hieåu 
chính laø chìa khoùa giuùp baïn ngaøy caøng thoâng minh hôn veà moät vieäc gì ñoù. Khi baïn caûm 
thaáy khoù hieåu, naõo boä cuûa baïn phaûi ñoái ñaàu vôùi moät vieäc vöôït ra ngoaøi khaû naêng hieän taïi 
cuûa noù. Khi ñieàu naøy xaûy ra, naõo boä cuûa baïn baét buoäc phaûi suy nghó, coá gaéng hieåu ñöôïc 
vaán ñeà. Quaù trình suy nghó naøy kích thích naõo boä cuûa baïn taïo ra nhieàu lieân keát nô-ron 
hôn giuùp baïn thoâng minh hôn. Laàn keá tieáp khi baïn gaëp phaûi vaán ñeà töông töï, baïn seõ 
caûm thaáy deã hieåu hôn.

Vaán ñeà lôùn nhaát ôû ñaây laø haàu heát caùc hoïc sinh gheùt caûm giaùc khoù hieåu. Hoï traùnh neù 
nhöõng moân hoïc, nhöõng chöông saùch khoù hieåu phöùc taïp. Hoï töï bieän hoä raèng moân hoïc 
naøy khoâng thuù vò, hay duø sao thì chuû ñeà khoù hieåu naøy cuõng ít coù khaû naêng ra thi. Keát 
quaû laø hoï boû qua taát caû nhöõng chöông hoïc “khoù nhai” vaø chæ hoïc nhöõng phaàn hoï caûm 
thaáy deã tieáp thu. Khi nhöõng caâu hoûi veà caùc chöông khoù naøy xuaát hieän trong kyø thi, hieån 
nhieân laø hoï khoâng theå traû lôøi ñöôïc. Ñoù laø moät vaán ñeà raát ñieån hình cuûa nhöõng hoïc sinh 
trung bình keùm.
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HOÏC SINH GIOÛI CUÕNG CAÛM THAÁY KHOÙ HIEÅU KHI GAËP CAÙC VAÁN 
ÑEÀ PHÖÙC TAÏP, NHÖNG HOÏ LAÏI PHAÛN ÖÙNG KHAÙC

Nhöõng hoïc sinh gioûi thì sao? Nhieàu ngöôøi coù aán töôïng raèng nhöõng hoïc sinh gioûi raát 
thoâng minh, raèng hoï coù theå tieáp thu vaán ñeà nhanh choùng deã daøng. Ñieàu naøy hoaøn toaøn 
sai. Coù raát nhieàu chöông saùch vaø moân hoïc khieán nhöõng hoïc sinh gioûi cuõng caûm thaáy 
cöïc kyø khoù hieåu roái raém. Toâi coù theå chöùng thöïc ñöôïc vieäc naøy. Ngay caû khi toâi luoân laø 
moät trong nhöõng hoïc sinh gioûi nhaát, toâi vaãn gaëp nhöõng vaán ñeà maø toâi caûm thaáy hoaøn 
toaøn muø môø cho duø ñaõ ñoïc qua saùch, thaäm chí ñaõ nghe giaûng raát nhieàu laàn trong lôùp. 
Ñieåm khaùc nhau chuû yeáu laø hoïc sinh gioûi khoâng coá traùnh xa hay boû qua nhöõng vaán ñeà 
phöùc taïp khoù hieåu. Hoï xem ñoù laø nhöõng thöû thaùch maø hoï caàn phaûi vöôït qua. Hoï daønh 
haøng giôø lieàn ñeå töï mình tìm lôøi giaûi ñaùp hoaëc thoâng qua söï giuùp ñôõ cuûa thaày coâ baïn 
beø. Töø vieäc suy nghó tích cöïc naøy, hoï kích thích ñöôïc naõo boä hình thaønh caùc lieân keát 
nô-ron caàn thieát giuùp hoï daàn daàn hieåu ra ñöôïc vaán ñeà. Nhö moät taát yeáu, khi ñeán kì thi, 
hoï trôû neân cöïc kyø thoâng minh trong vieäc giaûi quyeát taát caû caùc vaán ñeà phöùc taïp. Ñieàu 
naøy xaûy ra khoâng phaûi vì hoï thoâng minh saün coù maø vì hoï ñaõ töï reøn luyeän naõo boä cuûa 
hoï thoâng minh hôn.

CAÂU NOÙI “TOÂI KHOÂNG BIEÁT” COÙ THEÅ DAÄP TAÉT SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG 
NAÕO BOÄ

Baïn coù bieát caùch naøo chaéc chaén laøm ngöng vieäc phaùt trieån caùc lieân keát nô-ron trong 
naõo boä cuûa baïn khoâng? Ñoù laø khi baïn noùi caâu “Toâi khoâng bieát”. Khi toâi nhaéc ñeán ñieàu 
naøy, toâi bieát raèng baïn ñang caûm thaáy toäi loãi. Toâi cuõng theá. Toâi xin thuù nhaän raèng toâi 
cuõng ñaõ noùi caâu naøy raát nhieàu laàn khi toâi coøn laø moät hoïc sinh keùm. Khi baïn gaëp moät caâu 

hoûi vaø baïn traû lôøi “Toâi khoâng bieát”, 
ngay laäp töùc baïn seõ laøm ngöøng söï 
phaùt trieån naõo boä cuûa baïn. Thay 
vaøo ñoù, baïn neân ñaùp laïi raèng “Ñeå 
toâi suy nghó veà vieäc naøy”, vaø baét 
ñaàu suy nghó veà vaán ñeà ñoù. Ñöa 
ra moät caâu traû lôøi khoâng ñuùng sau 
khi coá gaéng suy nghó vaãn coøn toát 
hôn laø khoâng coù caâu traû lôøi naøo raát 
nhieàu. Duø sao ñi nöõa, baïn cuõng ñaõ 
baét ñaàu quaù trình suy nghó.
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SAÙU CAÙCH KÍCH THÍCH NAÕO BOÄ

1. Nghe nhaïc Ba-roác (Baroque) - moät loaïi nhaïc coå 
ñieån töø nhöõng naêm 1700-1800.

2. Lieân tuïc ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi trong lôùp 
hoïc.

3. Thöû thaùch baûn thaân baèng vieäc coá gaéng giaûi ñaùp caùc caâu hoûi môùi meû phöùc taïp 
moãi ngaøy.

4. Khaùm phaù thoâng tin beân ngoaøi saùch giaùo khoa baèng vieäc hoïc hoûi kieán thöùc môùi 
trong saùch tham khaûo.

5. Khoâng bao giôø boû qua caùc chuû ñeà vaø chöông saùch khoù hieåu. Haøo höùng baét tay 
vaøo tìm lôøi giaûi ñaùp.

6. Hieåu roõ raèng: caùch duy nhaát ñeå trôû neân thoâng minh hôn laø caûm thaáy khoù hieåu 
vaø phaïm sai laàm trong quaù trình reøn luyeän.

 
SAÙU CAÙCH NGAÊN CHAËN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN 
NAÕO BOÄ

1. Boû qua caùc chöông saùch hoaëc thoâng tin maø baïn 
nghó laø quaù khoù hieåu vaø phöùc taïp.

2. Khoâng daùm ñaët caâu hoûi khi baïn khoâng hoaøn toaøn 
hieåu roõ veà vaán ñeà gì.

3. Traû lôøi “Toâi khoâng bieát” vaø khoâng baän taâm suy nghó veà caâu traû lôøi.
4. Chæ hoïc nhöõng vaán ñeà baïn caûm thaáy deã tieáp thu.
5. Sao cheùp ñaùp aùn töø baïn beø, khoâng muoán töï mình coá gaéng tìm caùch giaûi quyeát 

vaán ñeà.
6. Khoâng daùm giô tay phaùt bieåu traû lôøi caâu hoûi trong lôùp hoïc. (Khoâng caàn lo ngaïi 

veà vieäc baïn coù theå traû lôøi caâu hoûi sai vì ngay caû nhöõng hoïc sinh gioûi nhaát cuõng coù luùc 
traû lôøi sai. Ñieàu quan troïng laø baïn coá gaéng suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi. Ñoái vôùi thaày coâ, 
vieäc baïn thaät söï coá gaéng ñeå traû lôøi coù yù nghóa hôn laø vieäc baïn traû lôøi ñuùng hay sai raát 
nhieàu.)

 
TRÍ THOÂNG MINH KHOÂNG GIÔÙI HAÏN

Neáu baïn coù theå taêng cöôøng trí thoâng minh baèng vieäc kích thích naõo boä, vaäy thì giôùi 
haïn trí thoâng minh cuûa baïn ôû ñaâu? Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo vieäc naõo boä cuûa baïn coøn coù 
theå taïo ra theâm bao nhieâu lieân keát nô-ron nöõa. Baïn haõy nhôù raèng chuùng ta coù 1 trieäu 
trieäu nô-ron vaø moãi nô-ron coù theå taïo ra voâ soá lieân keát vôùi caùc nô-ron khaùc. Toång soá 
lieân keát khi ñöôïc tính toaùn moät caùch chính xaùc seõ nhieàu ñeán möùc neáu chuùng ta buoäc 
phaûi vieát ra treân giaáy, ñoù laø moät con soá khieán ai cuõng phaûi ruøng mình, baét ñaàu baèng soá 
1 theo sau laø daõy soá 0 daøi 10,5 trieäu caây soá. Ñeå giaûi thích roõ hôn cho baïn hieåu con soá 
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PHAÂN TÍCH
Maøu saécTình caûm

naøy lôùn ñeán möùc naøo, toâi seõ 
so saùnh con soá naøy vôùi moät 
khaùi nieäm quen thuoäc. Taát 
caû chuùng ta ñeàu bieát nguyeân 
töû laø moät caáu taïo vaät chaát 
cöïc nhoû trong vuõ truï, ñuùng 
khoâng? Vaäy baïn bieát coù bao 
nhieâu nguyeân töû trong vuõ truï 
khoâng? Theo öôùc ñoaùn, con 
soá aáy baét ñaàu baèng 1 vaø 100 
soá 0 theo sau (1 x 10100). 
Nghóa laø baïn phaûi vieát con soá 
nguyeân töû naøy treân moät maûnh 
giaáy daøi khoaûng nöûa meùt. Coøn 
con soá lieân keát nô-ron thì laïi 
chieám moät “maûnh giaáy” daøi 
khoaûng 10,5 trieäu caây soá khi 
vieát baèng tay. Roõ raøng, tieàm 
naêng phaùt trieån cuûa naõo boä 
gaáp haøng tæ tæ tæ… laàn toång soá 
nguyeân töû trong vuõ truï. Hay noùi ñôn giaûn, noù gaàn nhö khoâng coù giôùi haïn.

BOÄ NAÕO HAI-TRONG-MOÄT CUÛA BAÏN

Ñeå hoïc caùch taän duïng söùc maïnh naõo boä, tröôùc heát baïn phaûi hieåu ñöôïc caùch laøm 
vieäc cuûa noù. Caùc lôùp treân cuøng vaø trung taâm cuûa boä naõo ñöôïc caáu taïo töø baùn caàu naõo 
traùi vaø baùn caàu naõo phaûi. Hai baùn caàu naõo noái lieàn nhau nhôø vaøo taäp hôïp caùc sôïi daây 
thaàn kinh. Moãi baùn caàu naõo coù moät vai troø heát söùc khaùc nhau. Naõo traùi cuûa chuùng ta xöû 
lyù thoâng tin veà laäp luaän, toaùn hoïc, phaân tích, ngoân ngöõ, caùc chuoãi soá vaø söï kieän, v.v… 
Naõo phaûi cuûa chuùng ta chaêm lo nhöõng vieäc nhö aâm nhaïc, saùng taïo, mô moäng, töôûng 
töôïng, maøu saéc, tình caûm, v.v…
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NAÕO TRAÙI TOÁT, NAÕO PHAÛI XAÁU?

Baïn haõy thöû nghó xem, 90% caùc moân hoïc chuùng ta hoïc trong tröôøng laø nhöõng moân 
hoïc thieân veà naõo traùi. Nhöõng moân hoïc chính nhö ñòa lyù, toaùn hoïc, vaät lyù, hoùa hoïc, sinh 
hoïc, Anh ngöõ, kyõ thuaät,… ñeàu ñoøi hoûi caùc chöùc naêng hoaït ñoäng töø naõo traùi nhö tìm hieåu 
söï kieän, phaân tích thoâng tin, laäp luaän, tính toaùn.

Vaäy thì trong khi naõo traùi cuûa baïn phaûi lieân tuïc laøm vieäc haàu heát thôøi gian luùc baïn 
hoïc ôû tröôøng, naõo phaûi cuûa baïn seõ laøm gì? Noù haàu nhö chaúng laøm gì nhieàu. Nghóa laø 
naõo phaûi khoâng ñöôïc taän duïng ñuùng coâng suaát. Do ñoù, naõo phaûi cuûa baïn caûm thaáy raát 
“nhaøm chaùn” vaø keát quaû laø noù laøm sao nhaõng söï taäp trung cuûa baïn.

Coù phaûi baïn hay mô maøng trong lôùp hoïc, hoaëc hay vieát ngueäch ngoaïc treân giaáy khi 
thaày coâ giaûng baøi khoâng? Baïn coù bieát taïi sao chuyeän naøy xaûy ra khoâng? Bôûi vì ña soá 
caùc moân hoïc ñeàu lieân quan ñeán chöùc naêng naõo traùi, naõo phaûi cuûa baïn haàu nhö khoâng 
coù gì ñeå laøm, noù “caûm thaáy nhaøm chaùn” neân noù phaûi “kieám vieäc ñeå laøm”. Keát quaû laø 
naõo phaûi khieán baïn mô maøng, vieát ngueäch ngoaïc treân giaáy, giaûm bôùt söï taäp trung cuûa 
baïn vaøo moân hoïc.

Baïn coù bao giôø töï hoûi taïi sao baïn luoân phaûi baät radio hoaëc baät nhaïc tröôùc khi baïn 
chuaån bò hoïc baøi khoâng? Cuøng moät lyù do treân. Ñoù laø vì naõo phaûi cuûa baïn ñang caàn söï 
quan taâm.

Coù veû nhö naõo phaûi laø nguyeân nhaân chính gaây ra vieäc baïn bò sao nhaõng, maát taäp 
trung. Caùch giaûi quyeát toát nhaát cho vaán ñeà naøy laø baïn phaûi söû duïng caû naõo traùi vaø naõo 
phaûi trong luùc hoïc. Vieäc naøy khoâng nhöõng taïo “coâng aên vieäc laøm” cho naõo phaûi, maø 
noù coøn giuùp taêng gaáp nhieàu laàn (chöù khoâng chæ gaáp ñoâi) söùc maïnh naõo boä. Baïn coù theå 
töôûng töôïng gioáng nhö khi baïn chaïy baèng hai chaân thì seõ nhanh hôn moät ngöôøi khaùc 
“chaïy” baèng moät chaân raát nhieàu.
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HAÀU HEÁT CAÙC THIEÂN TAØI ÑEÀU BIEÁT CAÙCH TAÄN DUÏNG TOAØN BOÄ 
NAÕO

Caùc nghieân cöùu cho thaáy, söï khaùc bieät chính giöõa ngöôøi bình thöôøng vaø thieân taøi laø 
caùc thieân taøi bieát caùch taän duïng caû hai baùn caàu 
naõo trong cuøng moät thôøi ñieåm, trong baát cöù vieäc 
gì. Do ñoù, hoï taän duïng ñöôïc gaáp nhieàu laàn tieàm 
naêng trong naõo boä so vôùi ngöôøi bình thöôøng.

Leonardo da Vinci (1452-1519) ñöôïc toân 
vinh laø moät trong nhöõng hoïa só vó ñaïi nhaát cuûa 
moïi thôøi ñaïi, ñoàng thôøi laø nhaø khoa hoïc, nhaø 
toaùn hoïc vaø laø moät kyõ sö thaønh coâng. Baïn coù 
bieát raèng tröôùc khi Leonardo veõ moät böùc tranh 
(naõo phaûi), oâng ñaõ duøng caùc phöông trình toaùn 
hoïc ñeå tính toaùn chính xaùc söï keát hôïp maøu saéc, 
boá cuïc nhaèm taïo ra hieäu öùng mong muoán (naõo 
traùi). Ñuùng theá, taøi naêng cuûa oâng ñeán töø vieäc 
duøng caû hai baùn caàu naõo cuøng moät luùc.

Albert Einstein (1879-1955) ñaõ töøng thi tröôït 
moân toaùn nhieàu laàn vaø bò coi laø moät hoïc sinh 

chaäm tieán. Nhöng oâng laïi raát coù naêng khieáu 
aâm nhaïc. OÂng vöøa laø moät ngheä só violon vöøa 
laø moät hoïa só ñaùng khaâm phuïc. Chæ ñeán khi 
Einstein hoïc ñöôïc caùch taän duïng caû hai baùn 
caàu naõo, oâng môùi trôû thaønh thieân taøi phaùt minh 
ra Thuyeát Töông Ñoái.

Einstein ñaõ laøm ñöôïc ñieàu ñoù baèng vieäc 
tröôùc heát laø cho pheùp naõo phaûi ñöôïc töï do mô 
moäng, töôûng töôïng. Einstein raát thích mô moäng, 
töôûng töôïng. Moät ngaøy kia, Einstein ngoài treân 
moät ngoïn ñoài suy nghó, mô moäng ñöôïc cöôõi leân 
nhöõng tia naéng ñi moät voøng quanh vuõ truï roài 
quay laïi maët trôøi. Söï töôûng töôïng hoâm aáy laøm 
oâng naûy sinh yù töôûng raèng vuõ truï thöïc chaát laø 
uoán cong vaø do ñoù, khoâng gian, thôøi gian, aùnh 

saùng cuõng theá. Thuyeát Töông Ñoái ñöôïc sinh ra töø yù töôûng naøy (naõo phaûi) maëc duø noù 
ñöôïc khaúng ñònh döïa treân nhöõng coâng thöùc toaùn hoïc, vaät lyù vaø caùc chöùng minh phöùc 
taïp (naõo traùi). Coøn raát nhieàu ví duï khaùc veà vieäc caùc thieân taøi bieát taän duïng toaøn boä naõo 
neáu baïn chòu khoù tìm kieám.

Vaäy thì, laøm theá naøo chuùng ta taän duïng ñöôïc caû hai baùn caàu naõo ñeå hoïc cuøng moät 
luùc? Taát caû caùc phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng trong quyeån saùch naøy ñeàu döïa treân nguyeân 
taéc taän duïng toaøn boä khaû naêng cuûa naõo.
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BAÏN THIEÂN VEÀ NAÕO PHAÛI HAY NAÕO TRAÙI?

Toâi ñeå yù thaáy treân khaép theá giôùi, luoân coù nhöõng hoïc sinh thieân veà naõo traùi trong khi 
nhöõng hoïc sinh khaùc laïi thieân veà naõo phaûi.

Nhöõng hoïc sinh thieân veà naõo traùi coù nhöõng ñaëc ñieåm 
chung sau ñaây. Hoï thöôøng raát goïn gaøng ngaên naép. Ñaây laø 
nhöõng hoïc sinh toùc chaûi goïn gaøng, aùo cho vaøo quaàn töôm 
taát. Hoäp buùt cuûa nhöõng hoïc sinh naøy luoân ñöôïc saép xeáp 
caån thaän. Luùc naøo hoï cuõng mang ñaày ñuû vieát möïc, vieát chì, 
thöôùc keû, cuïc taåy, v.v… Baøn hoïc ôû nhaø cuûa hoï luùc naøo cuõng 
goïn geõ saïch seõ. Hoï saép xeáp moïi thöù ñaâu vaøo ñaáy vaø thöôøng 
caûm thaáy böïc boäi neáu ai möôïn ñoà duøng cuûa hoï maø khoâng 
traû laïi vò trí cuõ. Nhöõng hoïc sinh naøy nhìn chung hoïc toát caùc 
moân ngoaïi ngöõ, toaùn hoïc, vaät lyù, hoùa hoïc,... Keát quaû laø hoï 
thöôøng hoïc xuaát saéc trong tröôøng, laø nieàm töï haøo cuûa cha 
meï. Tuy nhieân, nhöõng hoïc sinh naøy coù khuynh höôùng khoù 
thoâng caûm vôùi ngöôøi khaùc vaø coù theå thieáu moät chuùt kyõ naêng 
giao tieáp. Ña soá hoï cuõng thöôøng thieáu oùc töôûng töôïng phong 
phuù, ít doài daøo xuùc caûm, hôi khoù hoøa nhaäp vaøo taäp theå.

Nhöõng hoïc sinh thieân veà naõo phaûi laïi hoaøn toaøn traùi 
ngöôïc. Toùc tai hoï bao giôø cuõng roái tung, aùo boû ngoaøi quaàn. Hoï thích mô maøng trong 

lôùp hoïc, noùi nhieàu vaø raát deã maát taäp trung. Hoï 
thöôøng khoâng ngaên naép goïn gaøng, phoøng oác böøa 
boän nhö chuoàng heo, baøn hoïc thì ñaày raãy saùch 
hoïc, giaáy buùt vöông vaõi khaép nôi. Nhöõng hoïc sinh 
naøy thöôøng hoïc khoâng gioûi laém ôû tröôøng vì hoï deã 
maát taäp trung, khoù tieáp thu caùc moân tính toaùn. 
Tuy nhieân, hoï laïi thöôøng xuaát saéc trong caùc moân 
theå thao, ngheä thuaät, aâm nhaïc, caùc moân ñoøi hoûi 
söï saùng taïo. Hoï thöôøng giao tieáp toát, coù khuynh 
höôùng deã thoâng caûm vôùi ngöôøi khaùc.

Baïn nghó baïn gioáng nhoùm hoïc sinh naøo hôn? 
Dó nhieân laø cuõng coù khoâng ít nhöõng hoïc sinh 
khoâng thieân veà baát kyø naõo traùi hay naõo phaûi vaø 
do ñoù, sôû höõu nhieàu ñaëc ñieåm cuûa caû hai nhoùm 
treân.

Nhö theá, baïn nghó söï phaùt trieån cuûa baùn caàu 
naõo naøo quan troïng hôn? Caâu traû lôøi laø caû hai. 
Chöùc naêng cuûa hai baùn caàu naõo ñeàu caàn thieát 
ñeå baïn thaät söï thoâng minh vaø thaønh coâng trong 
cuoäc soáng. Thaät ra, ña soá caùc nhaø kinh doanh 

gioûi, caùc trieäu phuù ñeàu coù khuynh höôùng phaùt huy naõo phaûi nhieàu hôn moät chuùt vì moät 
nhaø kinh doanh gioûi caàn söï töôûng töôïng phong phuù, söï ñoàng caûm vôùi ngöôøi khaùc vaø söï 
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Tröôøng hoïc
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BAÙN CAÀU NAÕO TRAÙI
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saùng taïo (caùc chöùc naêng cuûa naõo phaûi). Nhöng ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø naõo traùi cuûa 
hoï khoâng ñuû sieâu vieät ñeå phaân tích tình huoáng, tính toaùn chi phí lôïi nhuaän,…

HAI BAÙN CAÀU NAÕO TRONG CUØNG MOÄT HEÄ THOÁNG

Ñaùng tieác laø taát caû caùc hoïc sinh (duø thieân veà naõo traùi hay naõo phaûi) ñeàu bò chuyeån 
vaøo cuøng moät heä thoáng giaùo duïc nôi maø 90% caùc moân hoïc ñoøi hoûi chöùc naêng naõo traùi. 
Chuyeän gì seõ xaûy ra? Roõ raøng, caùc hoïc sinh thieân veà naõo phaûi laø nhöõng hoïc sinh thi 
tröôït vaø bò toáng vaøo caùc tröôøng taàm thöôøng. Thaät baát coâng! Chaúng maáy choác, nhöõng 
hoïc sinh thieân veà naõo phaûi naøy ñeàu bò daùn nhaõn laø “chaäm tieâu”, “thieáu khaû naêng taäp 
trung”, “ngu ngoác”, “coù vaán ñeà”. Vaø baïn bieát khoâng? Toâi ñaõ töøng laø moät trong soá nhöõng 
hoïc sinh ñoù. Daàn daàn, nhöõng hoïc sinh naøy baét ñaàu tin raèng hoï thaät söï ngu ngoác, thaät 
söï teä haïi vaø ñeå nhöõng nieàm tin naøy quyeát ñònh soá phaän cuûa hoï.

Moät tin toát laønh laø neáu baïn laø hoïc sinh thieân veà naõo phaûi, baïn coù theå baét ñaàu hoïc 
caùch duøng chöùc naêng naõo phaûi ñeå hoïc caùc moân hoïc thuoäc veà naõo traùi ngay baây giôø. 
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Bôûi vì ñoù chính laø nhöõng ñieàu baïn seõ ñöôïc hoïc trong quyeån saùch naøy. Ñuùng theá. Baïn 
coù theå söû duïng nhöõng öu ñieåm cuûa baïn nhö trí töôûng töôïng, naêng khieáu trong aâm nhaïc, 
caûm xuùc, hoäi hoïa,… ñeå hoïc toaùn vaø taát caû caùc moân khoa hoïc töï nhieân khaùc moät caùch 
xuaát saéc.

Neáu baïn laø hoïc sinh thieân veà naõo traùi vaø ñaõ coù thaønh tích hoïc khaù toát thì sao? Baïn 
coù phaûi hoïc nhöõng phöông phaùp hoïc trong quyeån saùch naøy khoâng? Coù chöù. Neáu baïn 
thieân veà naõo traùi vaø hoïc gioûi, baïn coù töôûng töôïng ñöôïc chuyeän gì seõ xaûy ra neáu baïn 
bieát caùch taän duïng theâm caû naõo phaûi ñang bò laõng queân khoâng? Baïn vaãn coøn nhôù ví 
duï veà vieäc chaïy baèng hai chaân vaø “chaïy” baèng moät chaân ôû treân chöù? Vaâng, baèng vieäc 
söû duïng cuøng luùc hai baùn caàu naõo, baïn seõ naâng cao ñöôïc söùc maïnh naõo boä cuûa baïn 
leân gaáp nhieàu laàn.

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG, CAÂU CHUYEÄN CUÛA KENNETH

Kenneth Wong (ngöôøi veõ hình aûnh minh hoïa trong laàn xuaát baûn ñaàu tieân cuûa quyeån 
saùch naøy) laø moät hoïc sinh thieân veà naõo phaûi ñieån hình. Caäu beù thích mô maøng, thích 
veõ tranh vaø coù khaû naêng taäp trung ngaén haïn trong lôùp. Caäu cöïc kyø saùng taïo nhöng laïi 
gaëp khoù khaên vôùi nhöõng moân hoïc nhö toaùn hoïc, lòch söû. Keát quaû laø caäu ñöùng choùt lôùp 
trong tröôøng St Joseph ôû Singapore. Tuy nhieân, caäu khoâng heà naûn chí vaø ñaõ thay ñoåi 
ñöôïc keát quaû hoïc taäp baèng caùch söû duïng nhöõng phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng nhö Sô 
Ñoà Tö Duy. Phöông phaùp aáy giuùp caäu söû duïng ñöôïc trí töôûng töôïng, söùc saùng taïo, khaû 
naêng ngheä thuaät ñeå tieáp thu caùc moân hoïc cuûa naõo traùi nhö ñòa lyù, sinh hoïc, toaùn hoïc,... 
Boãng nhieân, töø moät hoïc sinh thieân veà naõo phaûi, caäu tìm ñöôïc nieàm vui trong nhöõng moân 
hoïc naõo traùi naøy. Chæ trong voøng ba thaùng, caäu vöôn leân daãn ñaàu lôùp, vaø cuoái cuøng, caäu 
ñöôïc mieãn thi baûy moân ôû kyø thi toát nghieäp caáp II.

HAÕY SUY NGHÓ VEÀ VIEÄC NAØY

Neáu baïn laø hoïc sinh thieân veà naõo phaûi, ñöøng sôï haõi! Baïn coù theå duøng caùc phöông 
phaùp trong quyeån saùch naøy ñeå söû duïng kyõ naêng naõo phaûi tieáp thu vaø hoïc gioûi caùc moân 
hoïc caàn naõo traùi ôû tröôøng. Baèng vieäc hoïc caùch söû duïng ñoàng thôøi caû hai baùn caàu naõo 
vaøo vieäc hoïc, baïn seõ naâng cao naêng löïc naõo boä cuûa baïn… gioáng nhö caùc thieân taøi.

Haõy baét ñaàu baèng vieäc hoïc caùch taêng söùc maïnh cuûa boä naõo chuùng ta leân gaáp nhieàu 
laàn ôû chöông tieáp theo…

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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CHÖÔNG 6
PHÖÔNG PHAÙP ÑOÏC

ÑEÅ NAÉM BAÉT THOÂNG TIN 

Baây giôø thì baïn ñaõ coù khaùi nieäm veà söùc maïnh naõo boä, chuùng ta haõy baét ñaàu tìm hieåu 
phöông phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng ñaàu tieân – phöông phaùp ñoïc ñeå naém baét thoâng tin. Tröôùc 
khi baïn coù theå ghi chuù, hoïc thuoäc loøng hoaëc oân laïi baøi, vieäc ñaàu tieân bao giôø baïn cuõng 
phaûi laøm laø ñoïc saùch giaùo khoa vaø taøi lieäu moân hoïc ñeå naém ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn 
thieát, quan troïng. Nhö theá, baïn môùi luoân chaéc chaén ñaït ñieåm cao trong caùc kyø thi. Vieäc 
hoïc “tuû” hay hoïc “veït” laø hoaøn toaøn khoâng neân.

Ñaùng tieác laø ña soá hoïc sinh khoâng ñoïc saùch giaùo khoa vaø taøi lieäu moân hoïc nhaèm 
muïc ñích naém baét thoâng tin. Hoï nghó raèng vieäc ñoïc saùch chæ giuùp hoï hieåu theâm baøi 
giaûng hoaëc bieát theâm kieán thöùc môùi. Sau ñoù, hoï thöôøng chæ coá ñoïc laïi caùc taøi lieäu moân 
hoïc trong thôøi gian oân thi ñeå coá gaéng ghi nhôù moïi thöù (hoïc “veït”) hoaëc choïn hoïc chæ 
moät soá phaàn maø hoï cho laø quan troïng (hoïc “tuû”). Neáu baïn hoïc 
theo kieåu naøy, khi kyø thi ñeán gaàn, baïn seõ thaáy mình chìm ngaäp 
trong ñoáng baøi vôû do hoïc “veït”, hoaëc böôùc vaøo kyø thi vôùi taâm lyù 
cöïc kì caêng thaúng do hoïc “tuû”.

MUÏC ÑÍCH CUÛA VIEÄC ÑOÏC SAÙCH HIEÄU QUAÛ LAØ ÑEå 
NAÉM BAÉT VAØ HIEåU THOÂNG TIN

 

LAØM CAÙCH NAØO ÑEÅ GIAÛM 80% THÔØI GIAN HOÏC NHÖNG VAÃN 
NHÔÙ VAØ HIEÅU BAØI NHIEÀU HÔN

Nhìn chung, trong baát kyø quyeån saùch giaùo khoa naøo, chæ coù 20% trong toång soá töø 
chöùa ñöïng nhöõng thoâng tin baïn caàn ñeå thu hoaïch toaøn boä kieán thöùc cuûa moân hoïc, ñaûm 
baûo giaønh ñieåm cao trong kyø thi. Nhöõng töø naøy goïi laø töø khoùa. Töø khoùa bao goàm caùc 

�0 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
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20% 
Töø khoùa

80% 
Khoâng phaûi töø khoùa

Saùch

danh töø, ñoäng töø, phoù töø vaø tính töø. Moät söï thaät ñaùng kinh ngaïc laø 80% soá töø coøn laïi 
khoâng heà bao haøm thoâng tin höõu ích naøo. Nhöõng töø thöù yeáu naøy thöôøng laø nhöõng töø 
noái, ví duï: “laø”, “cuûa”, “nhöõng”, “coù”, “vôùi”, vaø raát nhieàu phuï töø khaùc. Vaäy neáu nhöõng 
töø naøy khoâng mang laïi yù nghóa quan troïng gì, chuùng giöõ vai troø gì trong quyeån saùch? 
Muïc ñích duy nhaát cuûa chuùng laø lieân keát nhöõng töø khoùa vôùi nhau nhaèm taïo thaønh caùc 
caâu vaên hoaøn chænh. Chuùng chæ mang laïi lôïi ích laø giuùp baïn hieåu ñöôïc nhöõng gì ñöôïc 
vieát trong laàn ñoïc vaø hoïc ñaàu tieân, coøn trong nhöõng luùc baïn caàn hoïc thuoäc hoaëc oân laïi 
thoâng tin, nhöõng töø naøy chæ laøm maát thôøi gian vaø phí phaïm trí nhôù cuûa baïn.

PHÖÔNG PHAÙP ÑOÏC HIEÄU QUAÛ LAØ TAÄP HÔÏP NHÖÕNG TÖØ KHOÙA

Ñeå hoïc hieäu quaû, baïn phaûi hieåu raèng baïn chæ caàn ñoïc qua toaøn boä saùch giaùo khoa 
hoaëc taøi lieäu moân hoïc moät laàn duy nhaát. Trong khi ñoïc, baïn phaûi taùch ra ñöôïc caùi “coát 
loõi” hoaëc “thoâng tin” döôùi daïng yù chính vaø töø khoùa.

Sau ñoù, baïn chæ ghi chuù nhöõng yù chính vaø töø khoùa (döôùi daïng Sô Ñoà Tö Duy) ñeå 
daønh cho vieäc oân laïi sau naøy. Baïn coù theå boû qua 80% nhöõng töø thöù yeáu coøn laïi. Trong 
laàn oân baøi saép tôùi, baïn chæ vieäc oân laïi 20% töø khoùa trong Sô Ñoà Tö Duy laø coù theå naém 
ñöôïc 100% thoâng tin cuûa moân hoïc. Baïn ñaõ giaûm bôùt ñöôïc 80% thôøi gian hoïc maø vaãn 
ñaït hieäu quaû cao nhaát.

Vieäc taäp hôïp nhöõng töø khoùa trong saùch giaùo khoa gioáng nhö vieäc thu nhaët nhöõng 

Toång soá thoâng 
thoâng tin ñeå ñaûm 

baûo ñieåm cao

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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haït gaïo töø caùnh ñoàng luùa meânh moâng. Coù theå maát nhieàu thôøi gian luùc ñaàu ñeå thu löôïm 
chuùng vaø saøng loïc ra nhöõng haït gaïo traéng ngaàn. Tuy nhieân, sau khi vieäc naøy hoaøn 
taát, chuùng ta chæ caàn aên soá gaïo ñoù, vì chuùng chính laø tinh chaát töø caùnh ñoàng mang laïi 
nguoàn naêng löôïng caàn thieát. Neáu baïn thaáy vieäc aên nguyeân moät boù luùa thay vì moät cheùn 
côm thaät laø nöïc cöôøi, thì vieäc baïn coá gaéng ghi nhôù töøng töø trong saùch thay vì caùc töø 
khoùa cuõng theá thoâi.

Ñaõ töø laâu, ngöôøi ta bieát raèng boä naõo cuûa con ngöôøi coù theå 
ñöôïc chia ra laøm hai phaàn. Phaàn naõo traùi vaø phaàn naõo phaûi. 
Ngöôøi ta cuõng bieát raèng naõo traùi ñieàu khieån phaàn beân phaûi cuûa 
cô theå, trong khi ñoù ngöôïc laïi, naõo phaûi ñieàu khieån phaàn beân 
traùi cô theå. Beân caïnh ñoù, ngöôøi ta cuõng phaùt hieän raèng vieäc 
naõo traùi bò hö toån seõ gaây ra nöûa phaàn cô theå beân phaûi bò teâ 
lieät. Töông töï, neáu nhö naõo phaûi bò hö toån seõ khieán nöûa phaàn 
cô theå beân traùi bò teâ lieät.

MINH HOÏA VEÀ TÍNH HIEÄU QUAÛ CUÛA TÖØ KHOÙA

Toâi seõ chæ cho baïn thaáy söùc maïnh cuûa töø khoùa. Baïn haõy ñoïc ñoaïn vaên goàm 103 
töø döôùi ñaây.

 
Sau khi ñoïc xong ñoaïn vaên treân, boä naõo cuûa baïn seõ naém ñöôïc moät soá thoâng tin töø 

noäi dung ñoaïn vaên. Tuy nhieân, khoâng phaûi taát caû caùc töø trong ñoaïn vaên ñeàu goùp phaàn 
mang laïi löôïng thoâng tin ñoù. Thoâng tin chæ naèm trong caùc töø khoùa ñöôïc gaïch döôùi sau 
ñaây.

AdAm khoo
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Ñaõ töø laâu, ngöôøi ta bieát raèng boä … cuûa con … coù theå ñöôïc … ra laøm.... 
Phaàn…vaø phaàn... Ngöôøi ta cuõng bieát raèng … phaàn … cuûa …, trong khi ñoù, 
ngöôïc laïi … phaàn.... Beân caïnh ñoù, ngöôøi ta cuõng phaùt hieän raèng vieäc … bò … 
seõ gaây ra nöûa … bò …. Töông töï, neáu nhö … bò … seõ khieán nöûa phaàn … bò …

 
Bao nhieâu thoâng tin baïn coù ñöôïc khi ñoïc nhöõng töø thöù yeáu ñoù? Caâu traû lôøi laø haàu 

nhö khoâng gì caû. Vaäy maø nhöõng töø thöù yeáu naøy laïi chieám phaàn lôùn töø ngöõ trong ñoaïn 
vaên ban ñaàu. Ñieàu naøy cho thaáy moãi khi baïn hoïc thuoäc baøi moät caùch muø quaùng, baïn 
thaät söï ñang phung phí moät phaàn lôùn thôøi gian heát söùc voâ ích. Chöa keå ñeán vieäc coá 
gaéng ghi nhôù quaù nhieàu töø thöù yeáu seõ laøm baïn bò sao nhaõng khoûi nhöõng thoâng tin quan 
troïng. Ñoù laø lyù do taïi sao moät soá hoïc sinh hoïc raát chaêm chæ nhöng vaãn khoâng ñaït keát 
quaû nhö yù. Trong phaàn tieáp theo ôû chöông naøy, baïn seõ ñöôïc hoïc caùch ñoïc hieäu quaû ñeå 
taäp hôïp nhöõng töø khoùa caàn thieát vaøo Sô Ñoà Tö Duy.

 
Toâi chaéc chaén raèng chæ caàn ñoïc laïi nhöõng töø khoùa treân, baïn vaãn naém ñöôïc toaøn boä 

thoâng tin. Khoâng moät thoâng tin naøo bò boû soùt. Tuy nhieân, vieäc ñoïc caùc töø thöù yeáu chieám 
phaàn lôùn trong ñoaïn vaên khoâng mang laïi thoâng tin boå ích naøo.

… naõo ngöôøi chia hai phaàn … naõo traùi naõo phaûi … naõo traùi ñieàu khieån beân 
phaûi cô theå … naõo phaûi ñieàu khieån beân traùi cô theå … naõo traùi hö toån, cô theå 
beân phaûi teâ lieät … naõo phaûi hö toån, cô theå beân traùi teâ lieät.

 Neáu baïn phaûi ñoïc nhöõng töø khoùa thoâi, baïn coù theå hieåu ñöôïc toaøn boä thoâng tin 
khoâng? Haõy ñoïc ñoaïn vaên keá tieáp ñeå tìm lôøi giaûi ñaùp. 

Ñaõ töø laâu, ngöôøi ta bieát raèng boä naõo cuûa con ngöôøi coù theå ñöôïc chia ra laøm 
hai phaàn. Phaàn naõo traùi vaø phaàn naõo phaûi. Ngöôøi ta cuõng bieát raèng naõo traùi 
ñieàu khieån phaàn beân phaûi cuûa cô theå, trong khi ñoù, ngöôïc laïi naõo phaûi ñieàu 
khieån phaàn beân traùi cô theå. Beân caïnh ñoù, ngöôøi ta cuõng phaùt hieän raèng vieäc 
naõo traùi bò hö toån seõ gaây ra nöûa phaàn cô theå beân phaûi bò teâ lieät. Töông töï, 
neáu nhö naõo phaûi bò hö toån seõ khieán nöûa phaàn cô theå beân traùi bò teâ lieät.
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TAÏI SAO CHUÙNG TA PHAÛI HOÏC CAÙCH ÑOÏC HIEÄU QUAÛ?

Ñeå naém baét thoâng tin moät caùch hieäu quaû khi ñoïc saùch, chuùng ta phaûi hoïc caùch ñoïc 
hieäu quaû. Phöông phaùp ñoïc hieäu quaû laø kyõ naêng ñoïc saùch giuùp baïn taêng toác ñoä ñoïc, khaû 
naêng taäp trung vaø naêng löïc lónh hoäi kieán thöùc khi ñoïc.

Haàu heát moïi ngöôøi ñeàu gaëp moät vaán ñeà chung laø khaû naêng taäp trung vaø söùc tieáp thu 
thoâng tin keùm trong luùc ñoïc saùch. Beân caïnh ñoù, moät vaán ñeà khaùc laø chuùng ta thöôøng 
ñoïc ôû toác ñoä chaäm hôn nhieàu so vôùi khaû naêng ñoïc thaät söï cuûa chuùng ta.

Thoâng qua phöông phaùp ñoïc hieäu quaû naøy, baïn seõ coù theå ñoïc nhanh gaáp ba laàn toác 
ñoä ñoïc hieän taïi cuûa baïn. Ñieàu naøy mang laïi nhieàu lôïi theá cho baïn so vôùi baïn beø xung 
quanh. Baïn seõ coù nhieàu thôøi gian hôn ñeå thö giaõn, hoaëc chuyeån sang vieäc ghi cheùp, laøm 
baøi taäp, oân baøi.

ÑOÏC NHANH HÔN GIUÙP TAÊNG KHAÛ NAÊNG TAÄP TRUNG VAØ TIEÁP 
THU THOÂNG TIN

Nhieàu ngöôøi traùnh vieäc ñoïc nhanh vì hoï nghó vieäc ñoïc nhanh laøm giaûm khaû naêng 
taäp trung cuõng nhö khaû naêng tieáp thu thoâng tin cuûa hoï. Thöïc teá hoaøn toaøn ngöôïc laïi, lyù 
do baïn maát taäp trung laø vì baïn ñoïc quaù chaäm. Xin nhôù raèng vieäc thieáu taäp trung laø keát 
quaû cuûa vieäc taâm trí baïn lang thang nghó veà nhöõng chuyeän khaùc. Lyù do taïi sao boä naõo 
cuûa baïn (ñaëc bieät laø baùn caàu naõo phaûi ñaày söï saùng taïo) laøm vieäc naøy laø vì noù khoâng 
ñöôïc taän duïng trieät ñeå, theá laø noù trôû neân “buoàn chaùn”. Nghieân cöùu cho thaáy ñoâi maét 
vaø naõo boä cuûa chuùng ta coù khaû naêng tieáp thu hôn 20.000 töø moät phuùt nhöng haàu heát 
moïi ngöôøi chæ ñoïc ôû toác ñoä 200 töø moät phuùt, ít hôn 1% tieàm naêng thaät söï trong chuùng 
ta. Neáu baïn coù moät coâng ty thueâ 100 coâng nhaân nhöng vaøo baát cöù luùc naøo cuõng chæ coù 
ñuû vieäc cho moät coâng nhaân, chuyeän gì seõ xaûy ra? 99 coâng nhaân coøn laïi seõ caûm thaáy 
nhaøm chaùn, baét ñaàu noùi chuyeän vôùi nhau, thaäm chí laøm nhieàu vieäc voâ boå khieán ngöôøi 
coâng nhaân ñang laøm vieäc cuõng bò maát taäp trung. Ñaây laø nhöõng gì dieãn ra trong naõo boä 
cuûa baïn khi noù ñoïc quaù chaäm.

Traûi qua nhieàu buoåi noùi chuyeän chuyeân ñeà vaø caùc khoùa ñaøo taïo, toâi ñaõ chöùng minh 
ñöôïc raèng, khi toâi caét giaûm thôøi gian cho pheùp caùc hoïc sinh cuûa toâi ñoïc moät ñoaïn vaên, 
khaû naêng tieáp thu kieán thöùc cuûa hoï laïi taêng leân roõ reät. Keát luaän naøy ñöôïc chöùng thöïc 
qua caùc baøi kieåm tra sau ñoù. Tuy nhieân, ñieàu naøy chæ chaéc chaén xaûy ra khi hoï aùp duïng 
phöông phaùp ñoïc hieäu quaû maø hoï ñöôïc hoïc.

Theâm moät ví duï veà vaán ñeà naøy. Giaû söû baïn ñang laùi xe treân xa loä vôùi toác ñoä 20 km/
giôø. Baïn coù taäp trung cao ñoä khoâng? Toâi khoâng nghó vaäy. Taâm trí cuûa baïn coù theå ñang 
tha thaån daïo quanh vaø caûm thaáy cöïc kyø nhaøm chaùn. Coøn chuyeän gì seõ xaûy ra neáu baïn 
ñang laùi xe vôùi toác ñoä 50-60 km/giôø. Toâi chaéc chaén raèng baïn buoäc loøng phaûi ôû trong 
traïng thaùi taäp trung cao ñoä nhaát. Vaäy ñoù, vieäc ñoïc saùch cuõng töông töï nhö theá.
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TIEÀM NAÊNG CUÛA ÑOÂI MAÉT

Ñieàu gì quyeát ñònh toác ñoä ñoïc saùch cuûa baïn? Vaø 
laøm caùch naøo chuùng ta coù theå taêng toác ñoä ñoïc? Caâu 
traû lôøi naèm ôû caùch maét chuùng ta di chuyeån. Khi ñöôïc 
hoûi, nhieàu ngöôøi nghó raèng maét cuûa hoï di chuyeån lieân 
tuïc töø beân naøy sang beân kia nhö maùy queùt thoâng tin 
khi noù phaûi ñoïc moät trang saùch.

Chuyeän gì thaät söï xaûy ra neáu maét baïn khoâng di 
chuyeån troâi chaûy chuùt naøo? Treân thöïc teá, khi baïn 
ñoïc moät trang saùch, maét baïn seõ di chuyeån gioáng 
nhö maùy ñaùnh chöõ vaäy, lieân tuïc döøng laïi roài laïi di 
chuyeån tieáp, cöù theá laëp ñi laëp laïi lieân tuïc.
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

Khi ñoïc, maét chuùng ta buoäc phaûi döøng laïi thì môùi 
thu thaäp ñöôïc thoâng tin. Thôøi gian maét döøng laïi moãi 
laàn khoaûng töø 1/4 giaây ñeán 1 giaây. Maét döøng laïi caøng 
nhieàu laàn thì thôøi gian döøng caøng laâu vaø laøm chuùng ta 
ñoïc caøng chaäm. Bí quyeát cuûa phöông phaùp ñoïc hieäu 
quaû laø laøm giaûm soá laàn vaø thôøi gian döøng cuûa maét khi 
chuùng ta ñoïc saùch.

Vôùi nhöõng ngöôøi ñoïc töøng chöõ moät, maét cuûa hoï 
phaûi döøng laïi ôû moãi chöõ moät laàn. Giaû söû moãi laàn maét 
hoï döøng khoaûng 1/2 giaây, ñieàu naøy coù nghóa trong 
voøng moät phuùt, hoï chæ coù theå ñoïc ñöôïc 120 töø. Toác 
ñoä ñoïc 120 töø/phuùt laø toác ñoä döôùi trung bình.

Ñeå ñoïc nhanh hôn, baïn khoâng theå ñoïc töøng töø 
moät ñöôïc. Baïn phaûi ñoïc ít nhaát moät cuïm töø moãi laàn 
maét döøng laïi. Neáu baïn coù theå ñoïc 2 ñeán 3 töø moät laàn, toác ñoä ñoïc cuûa baïn seõ laø 240-
360 töø/phuùt. Ñaây chæ môùi laø toác ñoä ñoïc trung bình.

Chæ caàn chòu khoù taäp luyeän vaøi laàn, baïn seõ coù theå ñoïc moät nhoùm 5-7 töø moät luùc, 
mang laïi cho baïn toác ñoä ñoïc 600-840 töø/phuùt. Vieäc naøy hoaøn toaøn khoâng khoù nhö baïn 
nghó. Caùc hoïc sinh tham döï khoùa hoïc Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng ñeàu coù theå thöïc hieän vieäc 
naøy sau vaøi giôø thöïc haønh, keå caû nhöõng hoïc sinh töøng hoïc raát keùm.

KIEåM TRA TOÁC ÑOÄ ÑOÏC CUÛA BAÏN
Ñeå ño nhanh toác ñoä ñoïc hieän thôøi cuûa baïn, 

canh ñoàng hoà trong 1 phuùt xem baïn ñoïc ñöôïc 
bao nhieâu töø.

Neáu vieäc ñoïc 600-850 töø moät phuùt khoâng quaù 
phöùc taïp, vaø neáu chuùng ta ñeàu coù theå ñoïc ñöôïc moät cuïm töø, taïi sao vaãn coù quaù nhieàu 
ngöôøi gaëp khoù khaên trong vieäc ñoïc? Taïi sao vaãn coù quaù nhieàu ngöôøi ñoïc chaäm? Lyù do 
laø vì…

NHÖÕNG THOÙI QUEN LAØM GIAÛM TOÁC ÑOÄ ÑOÏC CUÛA BAÏN

Ñeå tìm hieåu theâm veà thoùi quen ñoïc saùch cuûa baïn, haõy ñoïc laïi trang vöøa qua. Laàn 
naøy, baïn haõy chuù yù ñeán maét cuûa baïn, moâi cuûa baïn vaø nhöõng gì trong taâm trí baïn luùc 
baïn ñang ñoïc.
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Baây giôø, haõy kieåm tra laïi xem baïn coù baát kyø thoùi quen ñoïc chaäm naøo sau ñaây 
khoâng.

1. Ñoïc baèng moâi

Khi ñoïc, baïn coù ñeå yù thaáy moâi 
cuûa baïn maáp maùy khoâng? Neáu chuùng 
maáp maùy ñoïc, nghóa laø baïn coù thoùi 
quen ñoïc baèng moâi. Ñaây laø moät thoùi 
quen baïn coù töø tieåu hoïc khi phaûi ñoïc 
lôùn tieáng trong lôùp. Ñoïc baèng moâi laøm 
baïn ñoïc raát chaäm vì baïn bò giôùi haïn 
vaøo toác ñoä ñoïc cuûa moâi baïn. Baèng 
caùch chuû ñoäng khoâng maáp maùy moâi 
khi ñoïc, baïn coù theå daàn daàn boû ñöôïc 
thoùi quen naøy.

2. Gioïng ñoïc thaàm

Moät soá ngöôøi khoâng maáp maùy moâi khi 
ñoïc nhöng thay vaøo ñoù, hoï laïi coù gioïng noùi 
thaàm ñoïc töøng chöõ trong ñaàu hoï. Thoùi quen 
naøy cuõng raát teä, vì toác ñoä ñoïc cuûa baïn bò 
giôùi haïn vaøo toác ñoä cuûa gioïng noùi trong ñaàu 
baïn. Vì ñaây laø moät thoùi quen phoå bieán nhaát, 
aên saâu trong nhieàu ngöôøi chuùng ta, baïn khoù 
coù theå töø boû ñöôïc gioïng ñoïc thaàm naøy. Thay 
vaøo ñoù, baïn phaûi baét ñaàu thöïc taäp vieäc chæ 
ñoïc thaàm nhöõng töø khoùa chöù khoâng ñoïc 
thaàm töøng chöõ moät. Ngoaøi ra, baïn cuõng coù 
theå xua ñuoåi gioïng ñoïc ñoù ra khoûi ñaàu baèng 
vieäc nghe nhaïc khoâng lôøi coù nhòp ñoä nhanh 
khi ñoïc saùch.

3. Vieäc ñoïc luøi

Moät vaán ñeà phoå bieán nöõa cuûa ngöôøi ñoïc laø coù khuynh höôùng cöù ñoïc ñi ñoïc laïi moät 
soá töø. Thoùi quen naøy laøm maát nhieàu thôøi gian vaø thöôøng khieán ngöôøi ñoù ñoïc chaäm hôn 
100 töø moät phuùt. Hôn 90% thoùi quen ñoïc luøi naøy laø do hoï sôï tieáp thu thoâng tin chaäm, 
sôï boû soùt thoâng tin vaø thieáu töï tin khi ñoïc saùch. Thoùi quen naøy coù theå khaéc phuïc baèng 
vieäc taäp caùch ñoïc nhanh vaø tin töôûng vaøo khaû naêng ñoïc saùch cuûa baïn. Moät lyù do nöõa 
cuûa thoùi quen naøy laø ngöôøi ñoïc coù theå khoâng bieát nhieàu töø vöïng hoaëc keùm veà ngoân ngöõ. 
Vaán ñeà naøy phaûi ñöôïc giaûi quyeát moät caùch rieâng bieät.
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN
!

4. Ñoïc töøng chöõ moät

Nhö ñaõ ñeà caäp, vieäc ñoïc töøng chöõ moät chæ cho pheùp baïn ñoïc ôû toác ñoä 120 töø/phuùt. 
Nhieàu ngöôøi nghó raèng ñaây laø phöông phaùp ñoïc saùch hôïp lyù vì taát caû chuùng ta ñeàu baét 
ñaàu taäp ñoïc baèng vieäc ñoïc lôùn thaønh tieáng töøng töø moät. Nhöng thaät ra, ñoù chæ laø phöông 
phaùp ñoïc saùch… vôõ loøng.

Phöông phaùp ñoïc saùch hieäu quaû phaûi giuùp baïn ñoïc nhanh maø vaãn naém baét toaøn boä 
thoâng tin chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø ñoïc töøng chöõ. Vieäc ñoïc töøng cuïm töø thay vì töøng 
chöõ vaø chuù troïng vaøo nhöõng töø khoùa chính laø caùch ñoïc hoaøn haûo nhaát.

5. Taàm maét heïp

Taàm maét laø soá töø maø maét baïn coù theå 
nhìn thaáy trong moãi laàn nhìn hoaëc döøng 
laïi. Ña soá moïi ngöôøi coù taàm maét roäng 
khoaûng 3-4 töø moät caùch töï nhieân khoâng 
caàn reøn luyeän. Neáu baïn coù thoùi quen ñoïc 
saùch thöôøng xuyeân, baïn neân coù taàm maét 
roäng khoaûng 6-7 töø. Taàm maét cuûa baïn caøng 
roäng, baïn caøng coù theå ñoïc nhieàu töø tröôùc 
moãi laàn maét döøng laïi. Ñeå ñaït tôùi toác ñoä ñoïc 
khoaûng 600-850 töø/phuùt, baïn phaûi taäp luyeän 
ñeå coù taàm maét roäng khoaûng 6-7 töø. Chuùng 
ta seõ cuøng thaûo luaän veà caùch taäp luyeän naøy 
ôû phaàn tôùi.

Baïn coù theå kieåm tra taàm maét hieän 
taïi cuûa baïn baèng vieäc laáy moät maûnh 
giaáy ñaët leân treân moät caâu vaên hoaøn 
chænh ñeå che laïi phaàn noäi dung caâu 
vaên. Taäp trung nhìn vaøo caâu vaên ñang 
bò che laïi. Sau ñoù, baïn ruùt tôø giaáy ra 
thaät nhanh trong voøng moät giaây roài 
laïi ñeå vaøo che laïi caâu vaên ñoù. Baïn kòp 
thaáy ñöôïc bao nhieâu töø trong caâu vaên 
ñoù? Soá töø baïn nhìn thaáy chính laø öôùc 
ñoaùn taàm maét cuûa baïn.
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PHÖÔNG PHAÙP ÑOÏC HIEÄU QUAÛ GIUÙP TAÊNG TOÁC ÑOÄ ÑOÏC VAØ 
KHAÛ NAÊNG TIEÁP THU THOÂNG TIN

Baây giôø thì baïn ñaõ hieåu caùc yeáu toá quyeát ñònh toác ñoä ñoïc vaø söùc taäp trung cuûa baïn. 
Baïn cuõng ñaõ tìm hieåu theâm veà caùc thoùi quen xaáu khi ñoïc saùch. Sau ñaây laø moät vaøi kyõ 
naêng ñoïc saùch hieäu quaû maø baïn coù theå aùp duïng ngay töø baây giôø.

1. Söû duïng moät caây buùt chì laøm vaät daãn ñöôøng

Khi khoâng coù vaät gì ñi tröôùc daãn ñöôøng, 
maét baïn coù khuynh höôùng nhaûy nhoùt khaép 
trang giaáy laøm chaäm vieäc ñoïc saùch cuûa baïn. 
Do ñoù, baát cöù khi naøo baïn ñoïc saùch, haõy 
duøng moät caây buùt chì laøm vaät daãn maét baïn 
qua töøng caâu vaên. Vieäc naøy giuùp baïn taäp 
trung hôn vaøo vieäc ñoïc. Moät lyù do khaùc cuûa 
vieäc duøng buùt chì laø ñeå ñieàu khieån toác ñoä 
ñoïc cuûa maét baïn. Ñieàu naøy töông töï nhö 
vieäc baïn caàn moät ngöôøi khaùc chæ ñaïo toác 
ñoä trong moân ñua thuyeàn truyeàn thoáng vaäy. 
Dòch chuyeån buùt chì nhanh hôn toác ñoä ñoïc 
bình thöôøng cuûa baïn moät chuùt giuùp reøn luyeän 
maét baïn ñuoåi theo buùt vaø quen daàn vôùi toác 
ñoä ñoïc nhanh hôn.

2. Tìm kieám nhöõng yù chính vaø ñaùnh daáu caùc töø khoùa

Khi ñoïc saùch, baïn caàn löôùt qua nhöõng 
töø khoâng chính yeáu vaø ñaùnh daáu nhöõng töø 
khoùa quan troïng. Cuøng luùc ñoù, tìm kieám caùc 
yù chính trong moãi ñoaïn vaên. Thoâng thöôøng 
moãi ñoaïn vaên ñeàu coù moät yù chính duy nhaát 
ñöôïc hoã trôï bôûi nhieàu yù phuï. Hieåu ñöôïc ñieàu 
naøy seõ giuùp ích cho tieán trình naém baét thoâng 
tin cuûa baïn.
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3. Môû roäng taàm maét ñeå ñoïc ñöôïc moät cuïm 5-7 töø moät luùc

Thöïc haønh caùc baøi taäp töø A ñeán E ôû cuoái chöông seõ daàn daàn giuùp baïn môû roäng taàm 
maét khi ñoïc saùch. Ñoàng thôøi, coá gaéng chuû ñoäng ñoïc moät nhoùm 5-7 töø moät luùc khi baïn 
laøm baøi taäp thöïc haønh.

         
 
 1 2 3 4 5 6
 Khi  baïn  ñoïc  töøng  chöõ  moät 

 7 8 9 10 11 12
 noù  seõ  laøm  baïn  ñoïc  chaäm

  1   2
  Khi baïn ñoïc töøng chöõ moät   noù seõ laøm baïn ñoïc chaäm

4. Taäp nghe nhaïc nhòp ñoä nhanh trong luùc ñoïc

Khi ñoïc saùch, baïn coù theå nghe nhaïc khoâng lôøi coù nhòp 
ñoä nhanh ñeå reøn luyeän cho naõo vaø maét baïn ñoïc nhanh hôn. 
Baïn cuõng neân nghe nhaïc baèng tai nghe (headphone) 
neáu baïn ñoïc saùch ôû nhöõng nôi caàn giöõ yeân tónh cho 
ngöôøi xung quanh nhö trong thö vieän chaúng haïn. 
Chuùng ta coù khuynh höôùng ñoïc saùch nhanh ñeå 
baét kòp toác ñoä nhaïc ñang nghe. Sau vaøi laàn 
taäp luyeän, baïn seõ phaùt hieän raèng baïn ñoïc 
nhanh hôn maø khoâng caàn baät nhaïc.
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Söï yeân laëng khoâng laøm taêng söï taäp trung cuûa baïn, maø chæ khieán naõo baïn ñi thô 
thaån ôû nhöõng nôi khaùc. Moät lyù do khaùc cuûa vieäc ñoïc saùch trong tieáng nhaïc nhanh doàn 
daäp laø nhaèm muïc ñích laáp ñi caùc tieáng ñoäng laøm xao nhaõng khaùc (nhö tieáng ngöôøi noùi 
chuyeän, tieáng tivi voïng vaøo töø phoøng khaùch,…), vaø daäp taét gioïng ñoïc thaàm beân trong 
ñang kìm haõm toác ñoä ñoïc cuûa baïn.

5. Ñoïc phaàn toùm taét cuoái chöông tröôùc

Moät kyõ naêng ñoïc saùch khaùc maø ña soá hoïc sinh ñeàu khoâng nhaän ra, ñoù laø bao giôø 
cuõng neân ñoïc phaàn toùm taét cuoái chöông tröôùc khi quay laïi ñoïc töø ñaàu chöông. Taïi sao? 
Bôûi vì ôû cuoái chöông luùc naøo cuõng coù vaøi ñoaïn vaên toùm laïi yù chính, hoaëc trong nhieàu 
tröôøng hôïp laø coù caû caùc caâu hoûi kieåm tra veà chöông ñoù. Khi baïn ñoïc phaàn cuoái chöông 
tröôùc, baïn seõ coù moät khaùi nieäm chung veà noäi dung chính cuûa chöông. Ñoàng thôøi, naõo cuûa 
baïn cuõng bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát naøo maø baïn caàn tìm hieåu trong chöông 
saùch. Vaø baïn seõ ñoïc saùch moät caùch heát söùc hieäu quaû ñeå naém baét nhöõng thoâng tin aáy.

Hôn nöõa, baïn neân luoân luoân ñoïc löôùt qua nhöõng ñeà muïc chính vaø phuï trong chöông 
saùch tröôùc khi baét ñaàu ñoïc töøng chöõ chi tieát. Vieäc ñoïc löôùt naøy seõ giuùp baïn chuaån bò taâm 
trí vaø ñoïc hieäu quaû hôn.

6. Lieân tuïc thuùc ñaåy vaø thöû thaùch khaû naêng cuûa baïn

Baïn ñaõ töøng thaáy caùc vaän ñoäng vieân chaïy ñua taäp luyeän nhö theá naøo chöa? Hoï buoäc 
caùc vaät naëng vaøo chaân trong luùc chaïy. Ñaây laø caùch reøn luyeän cô baép theâm maïnh meõ, 
nhöng noù taïo ra caûm giaùc cöïc kyø naëng neà khoù chòu khi luyeän taäp. Tuy nhieân, khi hoï 
thaùo boû nhöõng vaät naëng ñoù ra, hoï boãng caûm thaáy nheï nhaøng bay boång vaø coù theå chaïy 
raát nhanh.

Baïn coù theå duøng moät kyõ thuaät töông töï ñeå reøn luyeän vieäc ñoïc hieäu quaû. Khi baïn taäp 
ñoïc hieäu quaû, di chuyeån buùt chì nhanh ñeå thuùc ñaåy maét baïn phaûi ñoïc ôû moät toác ñoä 
maø baïn caûm thaáy khoù chòu. Ví duï, neáu baïn chæ ñang ñoïc ñöôïc 100 töø/phuùt, baïn phaûi 
eùp mình ñoïc ñöôïc 300-400 töø/phuùt. Neáu baïn caûm thaáy khoâng naém kòp thoâng tin hoaëc 
khoâng thoaûi maùi, khoâng sao caû. Muïc ñích cuûa vieäc naøy laø laøm baïn quaù taûi vaø laøm caêng 
heä thoáng thaàn kinh cuûa baïn. Sau nhieàu laàn thöû thaùch nhö theá, naêng löïc naõo boä cuûa baïn 
seõ ñöôïc naâng cao roõ reät. Xin nhaéc laïi raèng baïn phaûi thöïc taäp vieäc naøy thaät nhieàu laàn ñeå 
ñaït keát quaû toát nhaát.

Baây giôø, baïn ñaõ ñöôïc hoïc phöông phaùp ñoïc hieäu quaû ñeå naém baét thoâng tin. Böôùc 
tieáp theo, baïn seõ ñöôïc hoïc phöông phaùp taän duïng söùc maïnh toaøn naõo boä ñeå thaønh 
thaïo trong vieäc veõ Sô Ñoà Tö Duy sau khi thu thaäp ñöôïc caùc yù chính vaø töø khoùa quan 
troïng trong saùch.
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Höôùng daãn baøi taäp thöïc haønh A1 – E1: 
Taäp trung maét vaøo chöõ caùi ôû giöõa. Khoâng ñöôïc di chuyeån maét khoûi trung taâm, baïn haõy baét ñaàu 

ñoïc laàn löôït chöõ caùi ôû giöõa roài ñoïc chöõ caùi beân traùi roài ñoïc chöõ caùi beân phaûi, ví duï: “B, A, C”, “D,N,F”. 
Sau ñoù, di chuyeån maét xuoáng töøng haøng ñeå ñoïc heát danh saùch chöõ caùi theo thöù töï naøy. ÔÛ giöõa, Traùi, 
Phaûi.

Höôùng daãn baøi taäp thöïc haønh A2 – E2: 
Taäp trung maét vaøo ñöôøng thaúng chính giöõa. Khoâng ñöôïc rôøi maét khoûi ñöôøng chính giöõa naøy, baïn 

haõy duøng taàm nhìn bao quaùt ñeå ñoïc nguyeân ñoaïn vaên trong khi di chuyeån maét töø treân xuoáng döôùi.

BAØI TAÄP A1 BAØI TAÄP A2

A B C
N D F
K V L
S Q I
W M P
X U G
O Y R
V Z J
E T N
B L A
P N H
V W F
C X Z
R O A
D J Z
G P K
Z F T
Q R U
E C S
Y H X
F A N
U I P
H S W
L G D
M H V
J Z Q
T K O
I X Y
K E E

Baïn ñaõ töøng 
thaáy caùc vaän 
ñoäng vieân chaïy 
ñua taäp luyeän nhö 
theá naøo chöa? Hoï 
buoäc caùc vaät naëng 
vaøo chaân trong 
luùc chaïy. Ñaây laø 
caùch reøn luyeän cô 
baép theâm maïnh 
meõ, nhöng noù taïo 
ra caûm giaùc cöïc 
kyø naëng neà khoù 
chòu khi luyeän 
taäp. Tuy nhieân, 
khi hoï thaùo boû 
nhöõng vaät naëng 
ñoù ra, hoï boãng 
caûm thaáy nheï 
nhaøng bay boång 
vaø coù theå chaïy 
raát nhanh.

Baïn coù theå 
duøng moät kyõ 
thuaät töông töï ñeå 
reøn luyeän vieäc ñoïc 
hieäu quaû. Khi baïn 
taäp ñoïc hieäu quaû, 
di chuyeån buùt chì 
nhanh ñeå thuùc 
ñaåy maét baïn phaûi 
ñoïc ôû moät toác 
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BAØI TAÄP B1 BAØI TAÄP B2

A B C
N D F
K V L
S Q I
W M P
X U G
O Y R
V Z J
E T N
B L A
P N H
V W F
C X Z
R O A
D J Z
G P K
Z F T
Q R U
E C S
Y H X
F A N
U I P
H S W
L G D
M H V
J Z Q
T K O
I X Y
K E E

Baïn ñaõ töøng thaáy 
caùc vaän ñoäng vieân 
chaïy ñua taäp luyeän 
nhö theá naøo chöa? Hoï 
buoäc caùc vaät naëng vaøo 
chaân trong luùc chaïy. 
Ñaây laø caùch reøn luyeän 
cô baép theâm maïnh 
meõ, nhöng noù taïo ra 
caûm giaùc cöïc kyø naëng 
neà khoù chòu khi luyeän 
taäp. Tuy nhieân, khi 
hoï thaùo boû nhöõng vaät 
naëng ñoù ra, hoï boãng 
caûm thaáy nheï nhaøng 
bay boång vaø coù theå 
chaïy raát nhanh.

Baïn coù theå duøng 
moät kyõ thuaät töông töï 
ñeå reøn luyeän vieäc ñoïc 
hieäu quaû. Khi baïn taäp 
ñoïc hieäu quaû, di chuyeån 
buùt chì nhanh ñeå thuùc 
ñaåy maét baïn phaûi ñoïc 
ôû moät toác ñoä maø baïn 
caûm thaáy khoù chòu. Ví 
duï, neáu baïn chæ ñang 
ñoïc ñöôïc 100 töø/phuùt, 
baïn phaûi eùp mình 
ñoïc ñöôïc 300-400 
töø/phuùt. Neáu baïn caûm 
thaáy khoâng naém kòp 
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BAØI TAÄP C1 BAØI TAÄP C2

A B C
N D F
K V L
S Q I
W M P
X U G
O Y R
V Z J
E T N
B L A
P N H
V W F
C X Z
R O A
D J Z
G P K
Z F T
Q R U
E C S
Y H X
F A N
U I P
H S W
L G D
M H V
J Z Q
T K O
I X Y
K E E

Baïn ñaõ töøng thaáy 
caùc vaän ñoäng vieân chaïy 
ñua taäp luyeän nhö theá 
naøo chöa? Hoï buoäc caùc 
vaät naëng vaøo chaân trong 
luùc chaïy. Ñaây laø caùch 
reøn luyeän cô baép theâm 
maïnh meõ, nhöng noù taïo 
ra caûm giaùc cöïc kyø naëng 
neà khoù chòu khi luyeän taäp. 
Tuy nhieân, khi hoï thaùo boû 
nhöõng vaät naëng ñoù ra, 
hoï boãng caûm thaáy nheï 
nhaøng bay boång vaø coù 
theå chaïy raát nhanh.

Baïn coù theå duøng moät 
kyõ thuaät töông töï ñeå reøn 
luyeän vieäc ñoïc hieäu quaû. 
Khi baïn taäp ñoïc hieäu quaû, 
di chuyeån buùt chì nhanh 
ñeå thuùc ñaåy maét baïn phaûi 
ñoïc ôû moät toác ñoä maø baïn 
caûm thaáy khoù chòu. Ví duï, 
neáu baïn chæ ñang ñoïc 
ñöôïc 100 töø/phuùt, baïn 
phaûi eùp mình ñoïc ñöôïc 
300-400 töø/phuùt. Neáu baïn 
caûm thaáy khoâng naém kòp 
thoâng tin hoaëc khoâng 
thoaûi maùi, khoâng sao caû. 
Muïc ñích cuûa vieäc naøy laø 
laøm baïn quaù taûi vaø laøm 
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BAØI TAÄP D1 BAØI TAÄP D2

A B C
N D F
K V L
S Q I
W M P
X U G
O Y R
V Z J
E T N
B L A
P N H
V W F
C X Z
R O A
D J Z
G P K
Z F T
Q R U
E C S
Y H X
F A N
U I P
H S W
L G D
M H V
J Z Q
T K O
I X Y
K E E

Baïn ñaõ töøng thaáy caùc 
vaän ñoäng vieân chaïy ñua taäp 
luyeän nhö theá naøo chöa? Hoï 
buoäc caùc vaät naëng vaøo chaân 
trong luùc chaïy. Ñaây laø caùch 
reøn luyeän cô baép theâm maïnh 
meõ, nhöng noù taïo ra caûm 
giaùc cöïc kyø naëng neà khoù chòu 
khi luyeän taäp. Tuy nhieân, khi 
hoï thaùo boû nhöõng vaät naëng 
ñoù ra, hoï boãng caûm thaáy nheï 
nhaøng bay boång vaø coù theå 
chaïy raát nhanh.

Baïn coù theå duøng moät kyõ 
thuaät töông töï ñeå reøn luyeän 
vieäc ñoïc hieäu quaû. Khi baïn 
taäp ñoïc hieäu quaû, di chuyeån 
buùt chì nhanh ñeå thuùc ñaåy 
maét baïn phaûi ñoïc ôû moät toác 
ñoä maø baïn caûm thaáy khoù 
chòu. Ví duï, neáu baïn chæ ñang 
ñoïc ñöôïc 100 töø/phuùt, baïn 
phaûi eùp mình ñoïc ñöôïc 300-
400 töø/phuùt. Neáu baïn caûm 
thaáy khoâng naém kòp thoâng 
tin hoaëc khoâng thoaûi maùi, 
khoâng sao caû. Muïc ñích cuûa 
vieäc naøy laø laøm baïn quaù taûi 
vaø laøm caêng heä thoáng thaàn 
kinh cuûa baïn. Sau nhieàu laàn 
thöû thaùch nhö theá, naêng löïc 
naõo boä cuûa baïn seõ ñöôïc naâng 

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
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BAØI TAÄP E1 BAØI TAÄP E2

A B C
N D F
K V L
S Q I
W M P
X U G
O Y R
V Z J
E T N
B L A
P N H
V W F
C X Z
R O A
D J Z
G P K
Z F T
Q R U
E C S
Y H X
F A N
U I P
H S W
L G D
M H V
J Z Q
T K O
I X Y
K E E

Baïn ñaõ töøng thaáy caùc vaän ñoäng 
vieân chaïy ñua taäp luyeän nhö theá naøo 
chöa? Hoï buoäc caùc vaät naëng vaøo 
chaân trong luùc chaïy. Ñaây laø caùch reøn 
luyeän cô baép theâm maïnh meõ, nhöng 
noù taïo ra caûm giaùc cöïc kyø naëng neà 
khoù chòu khi luyeän taäp. Tuy nhieân, khi 
hoï thaùo boû nhöõng vaät naëng ñoù ra, hoï 
boãng caûm thaáy nheï nhaøng bay boång 
vaø coù theå chaïy raát nhanh.

Baïn coù theå duøng moät kyõ thuaät 
töông töï ñeå reøn luyeän vieäc ñoïc hieäu 
quaû. Khi baïn taäp ñoïc hieäu quaû, di 
chuyeån buùt chì nhanh ñeå thuùc ñaåy 
maét baïn phaûi ñoïc ôû moät toác ñoä maø 
baïn caûm thaáy khoù chòu. Ví duï, neáu 
baïn chæ ñang ñoïc ñöôïc 100 töø/phuùt, 
baïn phaûi eùp mình ñoïc ñöôïc 300-400 
töø/phuùt. Neáu baïn caûm thaáy khoâng 
naém kòp thoâng tin hoaëc khoâng thoaûi 
maùi, khoâng sao caû. Muïc ñích cuûa vieäc 
naøy laø laøm baïn quaù taûi vaø laøm caêng 
heä thoáng thaàn kinh cuûa baïn. Sau 
nhieàu laàn thöû thaùch nhö theá, naêng löïc 
naõo boä cuûa baïn seõ ñöôïc naâng cao roõ 
reät. Xin nhaéc laïi raèng baïn phaûi thöïc 
taäp vieäc naøy thaät nhieàu laàn ñeå ñaït keát 
quaû toát nhaát.

Baây giôø, baïn ñaõ ñöôïc hoïc phöông 
phaùp ñoïc hieäu quaû ñeå naém baét thoâng 
tin. Böôùc tieáp theo, baïn seõ ñöôïc hoïc 

AdAm khoo
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CHÖÔNG 7
SÔ ÑOÀ TÖ DUY 

(MIND MAPPING®)
COÂNG CUÏ GHI CHUÙ TOÁI ÖU 

Chaøo möøng baïn ñeán vôùi Chöông 7. Xin chuùc möøng baïn vì ñaõ daønh thôøi gian ñoïc ñeán 
chöông naøy. Vieäc baïn noã löïc hoaøn taát saùu chöông vöøa qua chöùng toû raèng baïn coi troïng 
vieäc ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng trong cuoäc soáng. Toâi muoán baïn bieát raèng caùc cuoäc khaûo 
saùt cho thaáy 80% nhöõng ngöôøi mua saùch khoâng bao giôø ñoïc heát chöông ñaàu tieân. Thaät 
laø laõng phí khuûng khieáp. Moät laàn nöõa, nhöõng ngöôøi naøy laø nhöõng ngöôøi “THÍCH ÑÖÔÏC” 
thaønh coâng nhöng khoâng saün saøng laøm taát caû moïi vieäc ñeå thaønh coâng. Vaäy thì, haõy töï 
chuùc möøng baïn moät laàn nöõa, vaø cuøng baét ñaàu khaùm phaù Chöông 7 ñaày thuù vò.

Baïn vöøa ñöôïc hoïc phöông phaùp ñoïc hieäu quaû, caùch thu thaäp nhöõng yù chính vaø töø 
khoùa trong saùch giaùo khoa, taøi lieäu moân hoïc. Baïn caàn söû duïng chuùng ñeå ghi chuù moät 
caùch hieäu quaû deã nhôù nhaát.

GHI CHUÙ: BÍ QUYEÁT CUÛA NHÖÕNG ÑIEÅM 10

Sau khi tìm hieåu haøng ngaøn hoïc sinh gioûi, toâi phaùt hieän ra moät kyõ naêng chung maø hoï 
söû duïng trong hoïc taäp. Ñoù laø vieäc hoï luoân ghi chuù theo nhieàu caùch phuø hôïp vôùi töøng caù 
nhaân. Nhieàu hoïc sinh noùi vôùi toâi raèng nhöõng ghi chuù naøy naém giöõ bí quyeát thaønh coâng 
cuûa hoï. Khi toâi hoûi taïi sao, hoï noùi raèng ghi chuù giuùp hoï saép xeáp kieán thöùc theo moät caùch 
rieâng deã hieåu, deã nhôù hôn. Ghi chuù cuõng giuùp hoï giaûm thôøi gian oân baøi vì trong ñoù chæ 
chöùa ñöïng nhöõng thoâng tin quan troïng hoï caàn phaûi nhôù.

Noùi moät caùch khaùc, coù ba lyù do chính taïi sao baïn phaûi ghi chuù:

1. Ghi chuù giuùp baïn tieát tieäm thôøi gian
2. Ghi chuù giuùp baïn taêng khaû naêng nhôù baøi
3. Ghi chuù giuùp baïn hieåu baøi toát hôn

CHƯƠNG 7 - SƠ ĐỒ TƯ DUY (MIND MAPPING®) CÔNG CỤ GHI CHÚ TỐI ƯU - ��

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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PHÖÔNG PHAÙP GHI CHUÙ KIEÅU TRUYEÀN THOÁNG COÙ PHAÛI LAØ TOÁT 
NHAÁT?

Sau khi xem qua caùc ghi chuù cuûa raát nhieàu hoïc sinh, toâi khaùm phaù ra raèng 95% hoïc 
sinh ghi chuù theo kieåu truyeàn thoáng. Ghi chuù theo kieåu truyeàn thoáng laø ghi chuù thaønh 
töøng caâu, thöôøng laø töø traùi sang phaûi. Coù hai daïng ghi chuù kieåu truyeàn thoáng cô baûn.

Daïng 1

Daïng ñaàu tieân cuûa ghi chuù kieåu truyeàn thoáng ñöôïc taïo ra töø caùc ñoaïn vaên trong 
saùch. Daïng ghi chuù naøy gioáng nhö moät quyeån saùch thöù hai nhöng khaùc moät choã laø noù 
chæ toång hôïp caùc khaùi nieäm quan troïng. Ví duï: 

Ba Traïng Thaùi Vaät Chaát
Vaät chaát coù ba traïng thaùi: raén, loûng vaø khí.

ÔÛ traïng thaùi raén, caùc phaân töû ñöôïc saép xeáp saùt nhau taïo thaønh moät 
hình daïng cuï theå. Giöõa caùc phaân töû coù nhöõng löïc huùt maïnh meõ giuùp 
chuùng coá ñònh vò trí. Nhôø vaäy, caùc phaân töû rieâng bieät chæ coù theå dao 
ñoäng xung quanh vò trí coá ñònh ñoù.

ÔÛ traïng thaùi loûng, caùc phaân töû naèm caùch nhau khaù xa vaø khoâng 
hình thaønh moät hình daïng cuï theå naøo. Caùc löïc huùt giöõa chuùng yeáu hôn 
vaø do ñoù, caùc phaân töû khoâng naèm ôû vò trí coá ñònh. Chuùng coù theå thay 
ñoåi vò trí vôùi nhau.

ÔÛ daïng khí, caùc phaân töû coøn naèm caùch xa nhau nhieàu hôn. Chuùng 
di chuyeån vôùi toác ñoä cao vaø va chaïm vaøo nhau.
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Daïng 2

Caùch thöùc ghi chuù kieåu truyeàn thoáng thöù hai thöôøng ñöôïc goïi laø vieát döôùi daïng nhieàu 
phaàn muïc. ÔÛ daïng naøy, caùc ñoaïn vaên hoaëc caùc caâu vaên ngaén ñöôïc ñaùnh soá vaø saép xeáp 
theo trình töï. Moãi caâu vaên chöùa ñöïng moät yù chính lieân quan caàn ñöôïc hoïc. Ví duï:

Ba Traïng Thaùi Vaät Chaát
I. Traïng Thaùi Raén

1. Phaân töû ñöôïc saép xeáp saùt nhau, taïo thaønh moät hình daïng cuï theå.
2. Löïc huùt giöõa caùc phaân töû giöõ chuùng taïi vò trí coá ñònh.
3. Phaân töû dao ñoäng xung quanh vò trí ñoù. 

II. Traïng Thaùi Loûng

1. Phaân töû khoâng ñöôïc saép xeáp theo moät hình daïng cuï theå vaø ôû 
 caùch xa nhau.
2. Phaân töû khoâng ñöôïc giöõ coá ñònh taïi choã.
3. Phaân töû coù theå di chuyeån xung quanh. Do ñoù, chaát loûng coù 
 theå chaûy. 

III. Traïng Thaùi Khí

1. Phaân töû ôû caùch nhau raát xa.
2. Phaân töû di chuyeån vôùi toác ñoä cao vaø va chaïm vaøo nhau.
 

Maëc duø phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng laø phöông phaùp chuùng ta ñöôïc daïy 
vaø ñöôïc haàu heát (95%) caùc hoïc sinh söû duïng, chuùng ta phaûi töï hoûi lieäu phöông phaùp 
naøy coù thaät söï hieäu quaû khoâng. Thöïc teá chöùng minh raèng, khi taát caû moïi ngöôøi cuøng 
laøm theo moät caùch naøo ñoù, khoâng coù nghóa ñoù laø caùch toát nhaát.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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TRÍ NHÔÙ KEÙM

LA
ÕNG PHÍ

NHÖÕNG BAÁT LÔÏI CUÛA PHÖÔNG PHAÙP GHI CHUÙ KIEÅU TRUYEÀN 
THOÁNG

Xin pheùp ñöôïc hoûi baïn moät caâu. Soá hoïc sinh ñaït ñieåm 10 thöôøng xuyeân laø 5% hay 
95% trong toång soá hoïc sinh? Caâu traû lôøi laø 5%, phaàn thieåu soá. Soá hoïc sinh gaëp khoù 
khaên trong vieäc hoïc laø 5% hay 95%? Caâu traû lôøi laø 95%, phaàn ña soá - nhöõng hoïc sinh 
naøy thöôøng caûm thaáy vieäc hoïc khoù khaên, nhaøm chaùn. Raát roõ raøng, nhöõng vieäc ña soá 
moïi ngöôøi laøm khoâng coù veû ñem laïi hieäu quaû. Ñeå ñaït thaønh tích xuaát saéc, chuùng ta phaûi 
laøm nhöõng vieäc maø ña soá moïi ngöôøi khoâng laøm. Chuùng ta bieát raèng caùc hoïc sinh gioûi 
ghi chuù vôùi muïc ñích tieát kieäm thôøi gian, nhôù baøi vaø hieåu baøi toát hôn. Haõy cuøng tìm hieåu 
lieäu phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng coù giuùp hoï ñaït nhöõng muïc ñích aáy?

1. Phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng coù giuùp baïn tieát kieäm thôøi 
gian khoâng? Khoâng!

Lieäu phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng coù 
giuùp baïn caét giaûm nhöõng khoaûn thôøi gian khoâng caàn 
thieát vaø tieát kieäm haàu heát thôøi gian khoâng? Caâu traû 
lôøi laø khoâng. Maëc duø ghi chuù kieåu truyeàn thoáng giuùp 
baïn chaét loïc thoâng tin töø trong saùch, kieåu ghi chuù 
naøy vaãn chöùa ñöïng nhöõng töø thöù yeáu giuùp taïo thaønh 
caâu vaên hoaøn chænh nhöng laïi khoâng caàn thieát cho 
vieäc hoïc cuûa baïn (chieám 60-80% toång soá töø). Vaäy 
thì 60-80% thôøi gian hoïc vaø caû trí nhôù cuûa baïn vaãn 
bò laõng phí khi baïn ghi chuù kieåu truyeàn thoáng.

2. Phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng coù giuùp baïn nhôù baøi toát nhaát 
khoâng? Khoâng!

Caâu hoûi quan troïng tieáp theo laø lieäu phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng coù giuùp 
baïn nhôù baøi toát khoâng? Neáu chuùng thaät söï ñem 
laïi lôïi ích nhö vaäy, taát caû hoïc sinh ñaõ khoâng gaëp 
khoù khaên trong vieäc nhôù baøi nöõa. Chuùng ta ñeàu 
bieát vieäc naøy treân thöïc teá laø chöa bao giôø xaûy ra. ÔÛ 
Chöông 8: Trí Nhôù Sieâu Ñaúng Daønh Cho Töø, toâi seõ 
phaùc thaûo baûy nguyeân taéc ñeå coù moät Trí Nhôù Sieâu 
Ñaúng. Caùc nguyeân taéc naøy bao goàm lieân töôûng, 
hình dung, laøm noåi baät söï vieäc, söû duïng maøu saéc, 
suy luaän, söû duïng aâm ñieäu vaø trí töôûng töôïng. 
Trong khi ñoù, phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn 
thoáng khoâng heà söû duïng baát kyø moät nguyeân taéc 
naøo ñöôïc nhaéc ñeán ôû treân.
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Ghi chuù kieåu truyeàn thoáng khoâng heà coù hình veõ cho baïn hình 
dung.

Ghi chuù kieåu truyeàn thoáng khoâng theå hieän söï khaùc nhau giöõa 
caùc ñieåm chính trong baøi maø chæ ñôn thuaàn laø lieät keâ caùc ñieåm 
ñoù.

Ghi chuù kieåu truyeàn thoáng khoâng laøm noåi baät thoâng tin. 
Ngöôïc laïi, ghi chuù naøy theå hieän thoâng tin moät caùch nhaøm chaùn 
ñôn ñieäu.Ghi chuù kieåu truyeàn thoáng söû duïng raát ít maøu saéc. Haàu 
heát caùc ghi chuù ñeàu ñöôïc vieát baèng möïc ñen hoaëc xanh.

Ghi chuù kieåu truyeàn thoáng khoâng mang tính suy luaän. Baïn 
khoâng theå naém ñöôïc thoâng tin toång quaùt ngay töø phuùt ñaàu tieân 
baïn ñoïc phaàn ghi chuù.

Ghi chuù kieåu truyeàn thoáng khoâng taän duïng ñöôïc trí töôûng 
töôïng cuûa baïn chuùt naøo.

CH
ÖA ÑÖÔÏC TAÄN DUÏNG TOÁI ÑA

 
Khoâng coù gì laø khoù hieåu khi haàu heát caùc hoïc sinh than phieàn trí nhôù cuûa hoï raát keùm. 

Lyù do laø vì caùc ghi chuù cuûa hoï khoâng taän duïng ñöôïc söùc maïnh thaät söï tieàm aån beân 
trong trí nhôù cuûa hoï.

3. Phöông phaùp ghi chuù kieåu 
truyeàn thoáng coù giuùp baïn toái öu 
hoùa söùc maïnh naõo boä khoâng? 
Khoâng!

ÔÛ chöông muïc noùi veà naõo boä, chuùng 
ta ñaõ ñeà caäp tôùi vieäc caùc thieân taøi coù 
khaû naêng ñaït nhöõng thaønh tích xuaát 
chuùng laø vì hoï taän duïng ñöôïc caû hai 
baùn caàu naõo cuøng moät luùc. Ñaùng tieác, 
phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng 
laø moät caùch thöùc hoïc taäp daønh cho naõo 
traùi. Noù khoâng taän duïng ñöôïc caùc chöùc 
naêng cuûa naõo phaûi vaø do ñoù khoâng toái 
öu hoùa söùc maïnh naõo boä cuûa baïn.
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 Nguyeân taéc Trí Nhôù Sieâu Ñaúng 
 + 
 Töø khoùa   = Sô Ñoà Tö Duy
 + 
 Naõo traùi phaûi

SÔ ÑOÀ TÖ DUY: COÂNG CUÏ GHI CHUÙ TOÁI ÖU

Neáu phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng khoâng hieäu quaû nhö chuùng ta thöôøng 
nghó, vaäy moät coâng cuï ghi chuù hieäu quaû phaûi nhö theá naøo? Caâu traû lôøi laø: moät coâng cuï 
ghi chuù hieäu quaû phaûi taän duïng ñöôïc nhöõng töø khoùa cuõng nhö caùc nguyeân taéc cuûa Trí 
Nhôù Sieâu Ñaúng. Vôùi caùch ghi chuù nhö theá, caû naõo traùi laãn naõo phaûi, hay phaàn lôùn coâng 
suaát cuûa naõo boä seõ ñöôïc huy ñoäng trieät ñeå nhaèm mang laïi hieäu quaû toái öu nhaát.

Sô Ñoà Tö Duy (phaùt minh bôûi Tony Buzan) chính laø coâng cuï ghi chuù tuyeät vôøi giuùp 
baïn ñaït ñöôïc taát caû caùc yeáu toá treân. Ñoù chính laø lyù do taïi sao Sô Ñoà Tö Duy ñöôïc goïi 
laø coâng cuï ghi chuù toái öu.
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1. Sô Ñoà Tö Duy Giuùp Baïn Tieát Kieäm Thôøi Gian Vì Noù Chæ Taän Duïng 
Caùc Töø Khoùa

Neáu baïn nhìn kyõ Sô Ñoà Tö Duy veà “Taùc ñoäng thôøi tieát” phía treân, baïn seõ caûm thaáy 
raát thuù vò khi phaùt hieän ra noù bao haøm kieán thöùc töø 10 trang saùch giaùo khoa. Nhôø vaøo 
vieäc taän duïng nhöõng töø khoùa vaø hình aûnh saùng taïo, moät khoái löôïng kieán thöùc nhö theá 
ñöôïc ghi chuù heát söùc coâ ñoïng trong moät trang giaáy, maø khoâng boû soùt baát kyø moät thoâng 
tin quan troïng naøo. Taát caû nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå ñaït ñieåm cao trong kyø thi vaãn 
ñöôïc löu giöõ nguyeân veïn töø nhöõng chi tieát nhoû nhaët nhaát.

Ví duï, khi nhìn vaøo Sô Ñoà Tö Duy veà “Taùc ñoäng thôøi tieát” ôû phía treân, baïn coù theå 
thaáy raèng: ñònh nghóa “Taùc ñoäng cô hoïc” cuûa thôøi tieát laø vieäc nhöõng khoái ñaù lôùn bò vôõ 
ra thaønh nhöõng khoái ñaù nhoû hôn khi chòu taùc ñoäng töø moät löïc vaät lyù. Ñònh nghóa daøi 
naøy ñöôïc giaûm laïi chæ coøn 1/3 trong Sô Ñoà Tö Duy.

LÔÏI ÍCH CUÛA SÔ ÑOÀ TÖ DUY 

Hình veõ minh hoïa beân döôùi laø moät ví duï cuûa Sô Ñoà Tö Duy veà “Taùc ñoäng thôøi tieát”, 
moät chöông hoïc trong saùch giaùo khoa ñòa lyù (Singapore). Chuùng ta haõy cuøng so saùnh 
vaø phaân tích caùc öu ñieåm cuûa vieäc ghi chuù theo kieåu naøy.
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2. Sô Ñoà Tö Duy taän duïng ñöôïc caùc nguyeân taéc cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng

Baïn cuõng seõ nhaän thaáy raèng, ngoaøi vieäc taän duïng caùc töø khoùa, Sô Ñoà Tö Duy coøn 
taän duïng ñöôïc caùc nguyeân taéc cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng, vaø nhôø ñoù taêng khaû naêng tieáp 
thu vaø nhôù baøi nhanh cuûa baïn.

A. Söï hình dung

Sô Ñoà Tö Duy coù raát nhieàu hình aûnh ñeå baïn hình dung veà kieán thöùc caàn nhôù. Ñaây laø 
moät trong nhöõng nguyeân taéc quan troïng nhaát cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng. Ñoái vôùi naõo boä, 
Sô Ñoà Tö Duy gioáng nhö moät böùc tranh lôùn ñaày hình aûnh maøu saéc phong phuù hôn laø 
moät baøi hoïc khoâ khan, nhaøm chaùn.

B. Söï lieân töôûng

Sô Ñoà Tö Duy hieån thò söï lieân 
keát giöõa caùc yù töôûng moät caùch 
raát roõ raøng. Ví duï, baïn coù theå 
nhìn thaáy ngay “Taùc ñoäng thôøi 
tieát” bao goàm 3 loaïi taùc ñoäng 
(“Taùc ñoäng boùc moøn”, “Taùc 
ñoäng cô hoïc”, “Taùc ñoäng hoùa 
hoïc”) vaø “Möùc ñoä taùc ñoäng”. 

Baïn cuõng coù theå thaáy ngay 

Baïn coù theå töôûng töôïng baïn coù bao nhieâu lôïi theá so vôùi baïn beø khoâng? Khi caàn phaûi 
oân laïi baøi tröôùc ngaøy thi, baïn coù theå oân laïi toaøn boä chöông saùch daøi 20 trang chæ baèng 
vieäc oân laïi 2-3 trang Sô Ñoà Tö Duy. Baïn cuûa baïn coù theå phaûi maát moät tieáng ñeå hoaøn 
taát vieäc oân laïi cuøng moät chöông saùch maø vaãn coù theå boû soùt thoâng tin, trong khi baïn 
chæ caàn 20 phuùt ñeå oân laïi toaøn boä kieán thöùc moät caùch hoaøn chænh.
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laäp töùc “Taùc ñoäng cô hoïc” cuûa thôøi tieát coù hai yù chính. Ñoù laø “Ñònh nghóa taùc ñoäng cô 
hoïc” vaø “Caùc loaïi taùc ñoäng cô hoïc”

C. Laøm noåi baät söï vieäc

Thay cho nhöõng töø ngöõ teû nhaït ñôn ñieäu, Sô Ñoà Tö Duy cho pheùp baïn laøm noåi baät 
caùc yù töôûng troïng taâm baèng vieäc söû duïng nhöõng maøu saéc, kích côõ, hình aûnh ña daïng. 
Hôn nöõa, vieäc Sô Ñoà Tö Duy duøng raát nhieàu maøu saéc khieán baïn phaûi vaän duïng trí töôûng 
töôïng saùng taïo ñaày phong phuù cuûa mình. Nhöng ñaây khoâng chæ laø moät böùc tranh ñaày 
maøu saéc saëc sôõ thoâng thöôøng, Sô Ñoà Tö Duy giuùp baïn taïo ra moät böùc tranh mang tính 
lyù luaän, lieân keát chaët cheõ veà nhöõng gì baïn ñöôïc hoïc.

KíCH CÔÕ MAØU SAÉC

ÑÒNH NGHÓA

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 7 - SƠ ĐỒ TƯ DUY (MIND MAPPING®) CÔNG CỤ GHI CHÚ TỐI ƯU - ��

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.

Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



Quy taéc veõ chuû ñeà:

1. Baïn caàn phaûi veõ chuû ñeà ôû trung taâm ñeå töø ñoù phaùt trieån ra caùc 
yù khaùc.

2. Baïn coù theå töï do söû duïng taát caû maøu saéc maø baïn thích.

3. Baïn khoâng neân ñoùng khung hoaëc che chaén maát hình veõ chuû ñeà 
vì chuû ñeà caàn ñöôïc laøm noåi baät deã nhôù.

4. Baïn coù theå boå sung töø ngöõ vaøo hình veõ chuû ñeà neáu chuû ñeà 
khoâng roõ raøng.

5. Moät bí quyeát veõ chuû ñeà laø chuû ñeà neân ñöôïc veõ to côõ hai ñoàng 
xu “5000 ñoàng”.

 

3. Sô Ñoà Tö Duy söû duïng caû hai baùn caàu naõo cuøng moät luùc

Moät laàn nöõa, xin ñöôïc nhaán maïnh raèng: Sô Ñoà Tö Duy thaät söï giuùp baïn taän duïng caùc 
chöùc naêng cuûa naõo traùi laãn naõo phaûi khi hoïc. Ñaây chính laø coâng cuï hoïc taäp vaän duïng 
ñöôïc söùc maïnh cuûa caû boä naõo. Neáu vaän duïng ñuùng caùch, noù seõ hoaøn toaøn giaûi phoùng 
nhöõng naêng löïc tieàm aån trong baïn, ñöa baïn leân moät ñaúng caáp môùi, ñaúng caáp cuûa moät 
taøi naêng thöïc thuï hay thaäm chí cuûa moät thieân taøi.

CAÙC BÖÔÙC VEÕ SÔ ÑOÀ TÖ DUY 

Baây giôø thì baïn ñaõ hieåu ñöôïc söùc maïnh cuûa Sô Ñoà Tö Duy, vaäy laøm sao baïn coù theå 
veõ ñöôïc Sô Ñoà Tö Duy moät caùch toái öu nhaát? ÔÛ phaàn naøy, toâi seõ höôùng daãn baïn phöông 
phaùp veõ Sô Ñoà Tö Duy theo töøng böôùc vaø caùc quy taéc trong caùch veõ.

Nhaèm muïc ñích minh hoïa, giaû söû baïn muoán veõ moät Sô Ñoà Tö Duy veà chính baûn 
thaân baïn. Giaû söû baïn teân Nam, chuû ñeà cuûa Sô Ñoà Tö Duy seõ laø “Nam”.

BÖÔÙC 1: Veõ chuû ñeà ôû trung taâm

Böôùc ñaàu tieân trong vieäc taïo ra moät Sô Ñoà Tö Duy laø veõ chuû ñeà ôû trung taâm treân 
moät maûnh giaáy (ñaët naèm ngang).
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Quy taéc veõ tieâu ñeà phuï:

1. Tieâu ñeà phuï neân ñöôïc vieát baèng CHÖÕ IN HOA naèm treân caùc nhaùnh 
daøy ñeå laøm noåi baät.

2. Tieâu ñeà phuï neân ñöôïc veõ gaén lieàn vôùi trung taâm.

3. Tieâu ñeà phuï neân ñöôïc veõ theo höôùng cheùo goùc (chöù khoâng naèm 
ngang) ñeå nhieàu nhaùnh phuï khaùc coù theå ñöôïc veõ toûa ra moät caùch deã daøng.

Trong ví duï naøy, chuû ñeà laø “Nam”, neân baïn coù theå veõ moät hình 
aûnh ñaïi dieän “Nam”.

BÖÔÙC 2: Veõ theâm caùc tieâu ñeà phuï

Böôùc tieáp theo laø veõ theâm caùc tieâu ñeà phuï vaøo chuû ñeà trung taâm.

 
Trong ví duï naøy, chuùng ta coù theå veõ theâm boán tieâu ñeà phuï nhö “Tính caùch”, “Gia 

ñình”, “Tröôøng hoïc” vaø “Muïc tieâu”.
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Quy taéc veõ yù chính vaø chi tieát hoã trôï:

1. Chæ neân taän duïng caùc töø khoùa vaø hình aûnh.

2. Baát cöù luùc naøo coù theå, baïn haõy duøng nhöõng bieåu töôïng, caùch vieát taét 
ñeå tieát kieäm khoâng gian veõ vaø thôøi gian. Moïi ngöôøi ai cuõng coù caùch vieát taét 
rieâng cho nhöõng töø thoâng duïng. Baïn haõy phaùt huy vaø saùng taïo theâm nhieàu 
caùch vieát taét cho rieâng baïn. Ñaây laø moät soá caùch vieát taét toâi thöôøng xuyeân söû 
duïng.

3. Moãi töø khoùa / hình aûnh neân ñöôïc veõ treân moät ñoaïn gaáp khuùc rieâng 
treân nhaùnh. Treân moãi khuùc neân chæ coù toái ña moät töø khoùa. Vieäc naøy giuùp cho 
nhieàu töø khoùa môùi vaø nhöõng yù khaùc ñöôïc noái theâm vaøo caùc töø khoùa saün coù moät 
caùch deã daøng (baèng caùch veõ noái ra töø moät khuùc).

Khoâng coù khaû naêng
Gaây ra
Taêng leân / giaûm xuoáng
Lôùn hôn / nhoû hôn
Thay ñoåi

Khaû naêng

BÖÔÙC 3: Trong töøng tieâu ñeà phuï, veõ theâm caùc yù chính vaø caùc chi tieát 
hoã trôï
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4. Taát caû caùc nhaùnh cuûa moät yù neân toûa ra töø moät ñieåm.

5. Taát caû caùc nhaùnh toûa ra töø moät ñieåm (thuoäc cuøng moät yù) neân coù cuøng 
moät maøu.

6. Chuùng ta thay ñoåi maøu saéc khi ñi töø moät yù chính ra ñeán caùc yù phuï cuï 
theå hôn.

 

Ñoû

Ñoû

Ñoû

Xanh d
öông

Xanh döông
Xanh döông

Xanh
 laù

Xanh laù
Xanh laù

Töø khoùa

Töø

Con meøo Thöùc 
aên

Loaïi Baûn chaát

Hình daùng

Chaân

Nhieàu loâng

To

Maét

4
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Ví duï, trong tieâu ñeà phuï “Tính caùch”, boán yù chính ñöôïc theâm vaøo laø “Roäng raõi”, “Hoùm 
hænh”, “Böôùng bænh” vaø “Kieân quyeát”.

Moät ñieàu quan troïng caàn nhôù laø Sô Ñoà Tö Duy khoâng phaûi duøng ñeå toùm taét moät 
chöông saùch. Sô Ñoà Tö Duy khoâng chæ bao haøm nhöõng yù chính maø coøn chöùa ñöïng taát caû 
nhöõng chi tieát hoã trôï quan troïng khaùc. Theâm caùc chi tieát hoã trôï phuï, baïn seõ thaáy:

Trong ví duï naøy, chuùng ta theâm caùc yù chính vaøo caùc tieâu ñeà phuï nhö sau:
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Ví duï, yù chính “Roäng raõi” coù nhieàu chi tieát hoã trôï nhö “Cöùu giuùp”, “Ngöôøi tình 
nguyeän”.

Ghi chuù: Baïn seõ thaáy Sô Ñoà Tö Duy ñöôïc phaùt trieån theo höôùng ñoïc töø trong ra 
ngoaøi. Noùi caùch khaùc, caùc yù töôûng ñöôïc phaân taùn töø trung taâm. Theo caùch naøy, caùc yù 
töôûng vaø töø khoùa naèm beân traùi cuûa Sô Ñoà Tö Duy ñöôïc vieát vaø ñoïc töø phaûi sang traùi.

BÖÔÙC 4: ÔÛ böôùc cuoái cuøng naøy, haõy ñeå trí töôûng töôïng cuûa baïn bay 
boång. Baïn coù theå theâm nhieàu hình aûnh nhaèm giuùp caùc yù quan troïng 
theâm noåi baät, cuõng nhö giuùp löu chuùng vaøo trí nhôù cuûa baïn toát hôn.
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DOØNG CHAÛY THOÂNG TIN

Xin löu yù raèng khoâng gioáng nhö caùch vieát thoâng thöôøng, Sô Ñoà Tö Duy khoâng xuaát 
phaùt töø traùi sang phaûi vaø töø treân xuoáng döôùi theo kieåu truyeàn thoáng.

Thay vaøo ñoù, Sô Ñoà Tö Duy ñöôïc veõ, vieát vaø ñoïc theo höôùng baét nguoàn töø trung taâm 
di chuyeån ra phía ngoaøi vaø sau ñoù laø theo chieàu kim ñoàng hoà. Do ñoù, baïn seõ thaáy caùc töø 
ngöõ naèm beân traùi Sô Ñoà Tö Duy neân ñöôïc ñoïc töø phaûi sang traùi (baét ñaàu töø phía trong 
di chuyeån ra ngoaøi). Caùc muõi teân xung quanh Sô Ñoà Tö Duy beân döôùi chæ ra caùch ñoïc 
thoâng tin trong sô ñoà. Caùc soá thöù töï cuõng laø moät caùch höôùng daãn khaùc.

CAÁU TRUÙC SÔ ÑOÀ TÖ DUY

Moät caùch ñieån hình, Sô Ñoà Tö Duy coù caáu truùc nhö sau:
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Ba Daïng Vaät Chaát

Chaát Raén

Caùc phaân töû ôû daïng raén ñöôïc saép xeáp theo moät hình daïng nhaát ñònh 
vaø naèm saùt nhau. Do coù raát ít khoaûng troáng giöõa caùc phaân töû neân chaát 
raén khoâng theå bò neùn laïi. ÔÛ chaát raén, caùc phaân töû ñöôïc coá ñònh moät choã 
nhôø vaøo caùc löïc töông taùc giöõa chuùng. Chính vì theá, moãi phaân töû chaát 
raén chæ coù theå dao ñoäng xung quanh moät vò trí coá ñònh maø thoâi.

Boán keát caáu chính I, II, III, IV trong Sô Ñoà Tö Duy phía treân ñöôïc goïi nhaùnh chính. 
Sô Ñoà Tö Duy naøy coù boán nhaùnh chính vì noù coù boán tieâu ñeà phuï. Soá tieâu ñeà phuï laø soá 
nhaùnh chính. Ñoàng thôøi, caùc nhaùnh chính cuûa Sô Ñoà Tö Duy ñöôïc ñoïc theo chieàu kim 
ñoàng hoà, baét nguoàn töø nhaùnh I tôùi nhaùnh II, roài nhaùnh III, vaø cuoái cuøng laø nhaùnh IV. 
Baïn haõy tham khaûo caùc muõi teân maøu ñen trong hình veõ.

Tuy nhieân, caùc töø khoùa ñöôïc vieát vaø ñoïc theo höôùng töø treân xuoáng döôùi trong cuøng 
moät nhaùnh chính. Baïn haõy tham khaûo caùc muõi teân maøu xanh trong hình veõ.

SÖÙC MAÏNH CUÛA SÔ ÑOÀ TÖ DUY: BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH

Baây giôø thì baïn ñaõ hieåu caùc böôùc cô baûn vaø caùc quy taéc trong vieäc phaùt trieån moät 
Sô Ñoà Tö Duy. Sau ñaây, baïn seõ ñöôïc höôùng daãn qua moät quaù trình ghi chuù moät trang 
saùch cô baûn thaønh moät Sô Ñoà Tö Duy ñôn giaûn. Chuùng ta seõ duøng chuû ñeà “Ba daïng vaät 
chaát” trong moät baøi hoïc vaät lyù. Baèng caùch naøy, toâi seõ cho baïn thaáy taùc duïng cuûa Sô Ñoà 
Tö Duy trong vieäc giuùp baïn tieát kieäm thôøi gian, nhôù baøi vaø hieåu baøi hieäu quaû hôn.

Tröôùc khi baét ñaàu tieán trình veõ Sô Ñoà Tö Duy, toâi muoán baïn thöû nghieäm söï khaùc bieät 
giöõa vieäc hoïc töø Sô Ñoà Tö Duy so vôùi vieäc hoïc töø caùch ghi chuù theo kieåu truyeàn thoáng. 
Ngay baây giôø, baïn haõy ñoïc ñoaïn vaên beân döôùi veà chuû ñeà “Ba daïng vaät chaát” theo caùch 
bình thöôøng maø baïn vaãn ñoïc (khoâng söû duïng caùch ñoïc hieäu quaû).
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Caùc löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén bao goàm löïc huùt vaø löïc 
ñaåy. Löïc huùt ngaên chaën vieäc caùc phaân töû di chuyeån moät caùch töï do ra 
khoûi ñieåm coá ñònh. Löïc ñaåy ngaên chaën vieäc caùc phaân töû va vaøo nhau 
trong khi di chuyeån. Cho neân, chaát raén coù hình daïng vaø khoái löôïng coá 
ñònh.

Khi chaát raén gaëp nhieät ñoä, naêng löôïng cuûa caùc phaân töû taêng leân gaây 
ra söï dao ñoäng nhieàu hôn. Do ñoù, khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû taêng 
leân laøm chaát raén bò nôû ra.

Chaát Loûng

Caùc phaân töû trong chaát loûng naèm khaù xa nhau so vôùi chaát raén. Tuy 
nhieân, chuùng vaãn naèm ñuû gaàn khieán cho chaát loûng cuõng khoâng theå bò 
neùn laïi. Caùc löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát loûng khoâng maïnh baèng 
löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén. Keát quaû laø caùc phaân töû chaát 
loûng coù theå di chuyeån xung quanh chaát loûng ñoù moät caùch töï do. Ñaây laø 
lyù do taïi sao chaát loûng khoâng coù hình daïng coá ñònh maø coù hình daïng 
cuûa nhöõng vaät chöùa. Tuy nhieân, chaát loûng cuõng coù khoái löôïng coá ñònh 
vì caùc löïc huùt giöõa caùc phaân töû ngaên chaën vieäc chuùng bay hôi vaø thoaùt 
khoûi chaát loûng ñoù.

Khi chaát loûng gaëp nhieät ñoä, caùc phaân töû dao ñoäng vaø di chuyeån 
maïnh hôn. Ñieàu naøy gaây ra vieäc caùc phaân töû di chuyeån xa hôn vaø chaát 
loûng bò bay hôi.

Chaát Khí

Caùc phaân töû trong chaát khí ôû raát xa nhau. Keát quaû laø coù raát nhieàu 
khoaûng troáng giöõa chuùng khieán cho chaát khí coù theå bò neùn laïi.

Caùc phaân töû chaát khí dao ñoäng ngaãu nhieân vôùi toác ñoä cao, va vaøo 
nhau vaø vaøo caùc thaønh cuûa bình chöùa. Löïc töông taùc giöõa chuùng chæ xuaát 
hieän khi coù va chaïm xaûy ra. Tuy nhieân, löïc töông taùc naøy khoâng ñaùng 
keå trong haàu heát thôøi gian. Do ñoù, chaát khí khoâng coù hình daïng vaø khoái 
löôïng nhaát ñònh.

 
Baïn ñaõ ñoïc heát ñoaïn vaên treân chöa? Toát. Baây giôø, baïn haõy traû lôøi caùc caâu hoûi sau 

ñaây. Neân nhôù, baïn khoâng ñöôïc xem laïi ñoaïn vaên vöøa roài khi traû lôøi caâu hoûi.
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BAØI KIEÅM TRA VEÀ LÖÔÏNG THOÂNG TIN BAÏN NHÔÙ ÑÖÔÏC

Baïn haõy vieát ra caâu traû lôøi cuûa baïn trong khoaûng troáng beân döôùi.

1. Vieát ra nhöõng yù baïn nhôù ñöôïc trong phaàn “Chaát raén”.

2. Baïn caàn bieát bao nhieâu thoâng tin veà chaát raén? Coù bao nhieâu yù chính 
trong ñoù?

 

Baïn caàn phaûi traû lôøi caùc caâu hoûi tröôùc khi ñoïc tieáp. Baây giôø, baïn haõy kieåm tra laïi caâu 
traû lôøi cuûa baïn vôùi ñoaïn vaên vöøa roài. Baïn coù vieát ñöôïc taát caû caùc yù trong baøi khoâng? 
Baïn vieát ñöôïc bao nhieâu yù chính? Toâi daùm ñaùnh cöôïc laø baïn vieát khoâng ñuû yù.

Baát cöù luùc naøo toâi ñaët caâu hoûi naøy trong haàu heát moïi khoùa hoïc, toâi ñeàu nhaän thaáy 
ña soá hoïc sinh khoâng theå lieät keâ ñöôïc taát caû caùc yù veà “Chaát raén”. Hoï thöôøng boû lôõ moät 
vaøi yù. Theâm vaøo ñoù, caùc yù cuõng khoâng ñöôïc lieät keâ theo ñuùng thöù töï. Lyù do laø caùch ghi 
chuù theo kieåu truyeàn thoáng keùm hieäu quaû khieán hoï raát khoù saép xeáp vaø ghi nhôù thoâng tin 
moät caùch chính xaùc. Trong khi ñoù, ai cuõng bieát raèng trong caùc kyø thi, chuùng ta caàn phaûi 
traû lôøi ñaày ñuû taát caû caùc yù lieân quan ñeå coù theå ñaït ñieåm troïn veïn cho moãi caâu hoûi.
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Ba Daïng Vaät Chaát

Chaát Raén

Caùc phaân töû ôû daïng raén ñöôïc saép xeáp theo moät hình daïng nhaát 
ñònh vaø naèm saùt nhau. Do coù raát ít khoaûng troáng giöõa caùc phaân töû 
neân chaát raén khoâng theå bò neùn laïi. ÔÛ chaát raén, caùc phaân töû ñöôïc coá 
ñònh moät choã nhôø vaøo caùc löïc töông taùc giöõa chuùng. Chính vì theá, 
moãi phaân töû chaát raén chæ coù theå dao ñoäng xung quanh moät vò trí coá 
ñònh maø thoâi.

Caùc löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén bao goàm löïc huùt vaø 
löïc ñaåy. Löïc huùt ngaên chaën vieäc caùc phaân töû di chuyeån moät caùch töï 
do ra khoûi caùc ñieåm coá ñònh. Löïc ñaåy ngaên chaën vieäc caùc phaân töû 
va vaøo nhau trong khi di chuyeån. Cho neân, chaát raén coù hình daïng vaø 
khoái löôïng coá ñònh.

Khi chaát raén gaëp nhieät ñoä, naêng löôïng cuûa caùc phaân töû taêng leân 
gaây ra söï dao ñoäng nhieàu hôn. Do ñoù, khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû 
taêng leân laøm chaát raén bò nôû ra.

 

VEÕ SÔ ÑOÀ TÖ DUY VEÀ “BA DAÏNG VAÄT CHAÁT”

Baây giôø ñaõ ñeán luùc chuyeån “Ba daïng vaät chaát” vaøo Sô Ñoà Tö Duy. Baét ñaàu naøo!

BÖÔÙC 1: Caùch ñoïc töø khoùa hieäu quaû

Böôùc ñaàu tieân laø ñoïc laïi ñoaïn vaên laàn nöõa. Laàn naøy, baïn haõy taän duïng phöông phaùp 
ñoïc hieäu quaû maø baïn ñaõ hoïc vaø thu thaäp thoâng tin baèng caùch ñaùnh daáu caùc töø khoùa. 
Beân döôùi laø ví duï minh hoïa.
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BÖÔÙC 2: Veõ chuû ñeà ôû trung taâm

Nhö baïn vöøa ñöôïc hoïc, vieäc ñaàu tieân laø veõ chuû ñeà ôû chính giöõa trang giaáy (ñaët naèm 
ngang).

BÖÔÙC 3: Theâm caùc tieâu ñeà phuï

Keá tieáp, theâm caùc tieâu ñeà phuï vaøo trung taâm. 
Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta theâm “Chaát 
raén” vaøo trung taâm. Toát nhaát laø baïn neân phaùt 
trieån toaøn boä caùc yù trong moät ñeà muïc tröôùc khi 
veõ tieáp caùc ñeà muïc tieáp theo nhö “Chaát loûng’ 
vaø “Chaát khí”. Vieäc naøy giuùp baïn canh khoaûng 
troáng toát hôn vaø caùc nhaùnh thoâng tin khoâng bò 
laãn loän vaøo nhau.

BÖÔÙC 4: Theâm caùc yù chính vaø chi tieát hoã trôï

Baïn ñaõ coù saün caùc töø khoùa ñöôïc ñaùnh daáu trong ñoaïn vaên, haõy baét ñaàu theâm caùc 
yù chính vaø chi tieát hoã trôï vaøo tieâu ñeà phuï ñaàu tieân “Chaát raén”. Xin nhaéc laïi, baïn neân 
phaùt trieån ñaày ñuû “Chaát raén” tröôùc khi theâm caùc yù vaø chi tieát khaùc vaøo “Chaát loûng” vaø 
“Chaát khí”.

Ñoaïn vaên ñaàu tieân:

Caùc phaân töû ôû daïng raén ñöôïc saép xeáp theo moät hình daïng nhaát ñònh vaø naèm saùt 
nhau. Do coù raát ít khoaûng troáng giöõa caùc phaân töû neân chaát raén khoâng theå bò neùn laïi. 
ÔÛ chaát raén, caùc phaân töû ñöôïc coá ñònh moät choã nhôø vaøo caùc löïc töông taùc giöõa chuùng. 
Chính vì theá, moãi phaân töû chaát raén chæ coù theå dao ñoäng xung quanh moät vò trí coá ñònh 
maø thoâi.
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Ñoaïn vaên naøy coù theå ñöôïc chuyeån vaøo Sô Ñoà Tö Duy nhö sau.

Baïn coù theå thaáy toaøn boä ñoaïn vaên naøy döïa vaøo yù chính “phaân töû” vaø coù ba yù phuï. 
Ñoàng thôøi, baïn cuõng ñeå yù coù raát nhieàu hình aûnh ñöôïc theâm vaøo nhaèm giuùp baïn deã nhôù 
thoâng tin.

Ñoaïn vaên thöù hai:

Caùc löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén bao goàm löïc huùt vaø löïc ñaåy. Löïc huùt 
ngaên chaën vieäc caùc phaân töû di chuyeån moät caùch töï do ra khoûi caùc ñieåm coá ñònh. Löïc 
ñaåy ngaên chaën vieäc caùc phaân töû va vaøo nhau trong khi di chuyeån. Cho neân, chaát raén 
coù hình daïng vaø khoái löôïng coá ñònh.
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Ñoaïn vaên thöù hai döïa vaøo moät yù chính khaùc laø “löïc töông taùc”. Do ñoù, chuùng ta coù 
theå taïo moät nhaùnh môùi cho yù chính naøy. Ñoàng thôøi, “löïc töông taùc” coù hai yù phuï. Caùc 
yù naøy coù theå ñöôïc theâm vaøo Sô Ñoà Tö Duy nhö sau.

Sau khi veõ caùc yù chính, yù phuï vaø chi tieát hoã trôï töø phaàn “Chaát raén” vaøo Sô Ñoà Tö 
Duy, chuùng ta seõ coù hình veõ sau ñaây.
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Ba Daïng Vaät Chaát

Chaát Raén

Caùc phaân töû ôû daïng raén ñöôïc saép xeáp theo moät hình daïng nhaát ñònh 
vaø naèm saùt nhau. Do coù raát ít khoaûng troáng giöõa caùc phaân töû neân chaát raén 
khoâng theå bò neùn laïi. ÔÛ chaát raén, caùc phaân töû ñöôïc coá ñònh moät choã nhôø 
vaøo caùc löïc töông taùc giöõa chuùng. Chính vì theá, moãi phaân töû chaát raén chæ 
coù theå dao ñoäng xung quanh moät vò trí coá ñònh maø thoâi.

Caùc löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén bao goàm löïc huùt vaø löïc ñaåy. 
Löïc huùt ngaên chaën vieäc caùc phaân töû di chuyeån moät caùch töï do ra khoûi caùc 
ñieåm coá ñònh. Löïc ñaåy ngaên chaën vieäc caùc phaân töû va vaøo nhau trong khi 
di chuyeån. Cho neân chaát raén coù hình daïng vaø khoái löôïng coá ñònh.

Khi chaát raén gaëp nhieät ñoä, naêng löôïng cuûa caùc phaân töû taêng leân gaây 
ra söï dao ñoäng nhieàu hôn. Do ñoù khoaûng caùch giöõa caùc phaân töû taêng leân 
laøm chaát raén bò nôû ra.

SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA SÔ ÑOÀ TÖ DUY 
VAØ GHI CHUÙ KIEÅU TRUYEÀN THOÁNG

Tröôùc khi tieáp tuïc veõ hoaøn taát hai tieâu ñeà phuï 
“Chaát loûng”, “Chaát khí” vaø toaøn boä Sô Ñoà Tö Duy, 
chuùng ta haõy cuøng xem xeùt caùc taùc duïng höõu ích 
cuûa Sô Ñoà Tö Duy ñoái vôùi chuùng ta. Haõy cuøng so 
saùnh caùch ghi chuù kieåu truyeàn thoáng vaø Sô Ñoà Tö 
Duy trong phaàn ñaàu tieân veà “Chaát raén”.

1. Ñuùng theá! Sô Ñoà Tö Duy giuùp baïn tieát 
kieäm thôøi gian

Phöông phaùp ghi chuù kieåu truyeàn thoáng
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 Phöông phaùp ghi chuù baèng Sô Ñoà Tö Duy 

Neáu baïn ñeám soá töø trong phaàn “Chaát raén”, coù toång coäng 185 töø baïn phaûi ñoïc trong 
ghi chuù kieåu truyeàn thoáng. Tuy nhieân, chuùng ta ñaõ giaûm soá töø naøy xuoáng coøn khoaûng 
hôn 20 töø trong Sô Ñoà Tö Duy. Ñieàu quan troïng nhaát ôû ñaây laø chuùng ta khoâng chæ löu 
laïi ñöôïc taát caû nhöõng thoâng tin quan troïng maø coøn lieân keát 
chuùng laïi vôùi nhau moät caùch roõ raøng hôïp lyù. Baïn ñaõ giaûm 
ñöôïc 60-80% thôøi gian hoïc cuûa baïn moät caùch hieäu quaû.

2. Ñuùng theá! Sô Ñoà Tö Duy giuùp baïn nhôù baøi

Baây giôø, chuùng ta haõy cuøng xem xeùt lieäu Sô Ñoà Tö Duy 
coù giuùp baïn nhôù taát caû thoâng tin toát hôn khoâng. Baïn haõy 
nghieân cöùu thaät kyõ Sô Ñoà Tö Duy phía treân. Baïn coù theå 
thaáy trong Sô Ñoà Tö Duy naøy, ôû phaàn “Chaát raén” coù boán yù 
chính baïn caàn phaûi nhôù: “phaân töû”, “löïc töông taùc”, “hình daïng vaø khoái löôïng coá ñònh” 
vaø “gaëp nhieät ñoä”.

ÔÛ phaàn “phaân töû”, coù ba yù phuï vaø caùc chi tieát hoã trôï: “hình daïng nhaát ñònh”, “saùt 
nhau” vaø “vò trí coá ñònh”.

ÔÛ phaàn “löïc töông taùc”, coù hai yù phuï vaø caùc chi tieát hoã trôï: “huùt” vaø “ñaåy”, vaân vaân 
vaø vaân vaân.

Baèng caùch ñoïc Sô Ñoà Tö Duy nhö theá, baïn coù theå thaáy taát caû caùc thoâng tin ñöôïc saép 
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xeáp theo töøng nhoùm coù heä thoáng. Cuøng vôùi nhöõng hình aûnh noåi baät vaø nhöõng nguyeân 
taéc khaùc cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng, baïn coù theå ghi nhôù taát caû caùc yù. Baây giôø, baïn haõy ñoïc 
laïi toaøn boä Sô Ñoà Tö Duy theo caùch treân tröôùc khi tieáp tuïc ñoïc phaàn keá tieáp.

Tieáp theo, baïn haõy traû lôøi laïi nhöõng caâu hoûi tröôùc veà phaàn “Chaát raén” maø khoâng caàn 
xem laïi ñoaïn vaên hoaëc Sô Ñoà Tö Duy.

BAØI KIEÅM TRA THÖÙ HAI VEÀ NHÖÕNG THOÂNG TIN BAÏN NHÔÙ ÑÖÔÏC

Baïn haõy vieát ra caâu traû lôøi cuûa baïn trong khoaûng troáng beân döôùi.

1. Vieát ra nhöõng yù baïn nhôù ñöôïc trong phaàn “Chaát raén”.

2. Baïn caàn bieát bao nhieâu thoâng tin veà chaát raén? Coù bao 
nhieâu yù chính trong ñoù?

 

Neáu baïn ñaõ traûi nghieäm quaù trình veõ vaø ñoïc Sô Ñoà Tö Duy beân treân, baïn coù theå deã 
daøng vieát ra ñöôïc nhöõng yù chính, yù phuï vaø caùc chi tieát hoã trôï. Baïn cuõng coù theå nhôù 
ngay laäp töùc coù boán yù chính baïn caàn bieát trong phaàn “Chaát raén”. Ñoù laø “phaân töû”, “löïc 
töông taùc”, “hình daïng vaø khoái löôïng coá ñònh” vaø nhöõng gì seõ xaûy ra neáu chaát raén “gaëp 
nhieät ñoä”.
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HOAØN TAÁT SÔ ÑOÀ TÖ DUY 

Naøo, baây giôø baïn haõy chuaån bò buùt maøu vaø saün saøng! Ñaõ ñeán luùc baïn baét ñaàu veõ 
Sô Ñoà Tö Duy. Baïn haõy veõ hoaøn taát Sô Ñoà Tö Duy veà chuû ñeà “Ba daïng vaät chaát”. Baïn 
neân bieát moät ñieàu quan troïng laø coù raát nhieàu caùch saép xeáp thoâng tin trong Sô Ñoà Tö 
Duy. Khoâng coù caùch naøo toát hôn caùch naøo mieãn laø baïn saép xeáp thoâng tin theo moät heä 
thoáng baïn caûm thaáy hôïp lyù, deã nhôù ñoái vôùi baïn. Trong tieâu ñeà phuï veà “Chaát raén”, baïn 
coù theå veõ theo caùch cuûa toâi hoaëc coù theå saùng taïo caùch cuûa rieâng baïn.

Baïn coù theå tham khaûo moät ví duï minh hoïa veà Sô Ñoà Tö Duy ôû trang sau.
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SÔ ÑOÀ TÖ DUY VEÀ BA DAÏNG VAÄT CHAÁT
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BAÏN ÑAÕ SAÜN SAØNG VEÕ SÔ ÑOÀ TÖ 
DUY CUÛA RIEÂNG BAÏN CHÖA?

Ñeán luùc naøy, baïn ñaõ naém vöõng ñöôïc caùc 
böôùc taïo ra moät Sô Ñoà Tö Duy. Sau ñaây laø 
moät ví duï thöïc haønh khaùc nhaèm giuùp baïn 
thaønh thaïo hôn trong vieäc veõ Sô Ñoà Tö Duy 
tröôùc khi sang chöông tieáp theo.

Ñaàu tieân, baïn haõy söû duïng phöông phaùp 
ñoïc hieäu quaû ñeå ñoïc moät trích ñoaïn töø saùch 
ñòa lyù beân döôùi vaø thu thaäp caùc töø khoùa. Keá 
tieáp, chuaån bò taát caû vaät lieäu caàn thieát ñeå veõ 
Sô Ñoà Tö Duy.

1. Moät hoaëc hai trang giaáy traéng côõ A4 hoaëc lôùn hôn.

2. Moät boä buùt maøu. Neân choïn loaïi buùt coù ñaàu nhoïn.
 

Tuyeät! Baây giôø baïn ñaõ saün saøng ñeå veõ Sô Ñoà Tö Duy cuûa baïn. Khi hoaøn taát, baïn coù 
theå tham khaûo moät ví duï giaûi ñaùp phía sau.
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ÑOAÏN TRÍCH

ÑOAÏN TRÍCH

ÑAÙ VAØ ÑòA CHAÁT
Caùc Loaïi Ñaù

Coù nhieàu loaïi ñaù khaùc nhau veà maøu saéc, hình daùng, keát caáu, caáu truùc, 
ñoä cöùng, thaønh phaàn, ñoä thaám, khaû naêng choáng xoùi moøn, vaø caùc ñaëc 
tính vaät lyù, hoùa hoïc khaùc. Coù ba loaïi ñaù chính: Ñaù hoùa thaønh, ñaù traàm 
tích vaø ñaù bieán chaát.

Ñaù Hoùa Thaønh

1. Ñaù hoùa thaønh hình thaønh khi nham thaïch ñöôïc laøm nguoäi vaø 
raén laïi trong voû traùi ñaát, hoaëc khi dung nham phun traøo ñöôïc laøm nguoäi 
vaø raén laïi treân beà maët traùi ñaát.

2. Coù hai loaïi ñaù hoùa thaønh chính:

a. Ñaù Plutonite (ñaù xaâm nhaäp) nguoäi daàn moät caùch 
chaäm chaïp ôû saâu trong loøng traùi ñaát. Ñaù Granite laø daïng 
phoå bieán cuûa ñaù Plutonite.

b. Ñaù nuùi löûa (ñaù dung nham phun traøo) ñöôïc 
hình thaønh töø vieäc nguoäi daàn vaø raén laïi cuûa dung nham 
sau khi nuùi löûa phun. Moät loaïi ñaù nuùi löûa noåi tieáng laø ñaù 
Baketchup.

Ñaù Traàm Tích

1. Ñaù traàm tích coù nguoàn goác töø söï laéng ñoïng vaø tích luõy cuûa caùc 
vaät chaát treân maët ñaát hoaëc döôùi nöôùc (trong hoà, bieån, ñaïi döông) sau 
haøng trieäu naêm.
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2. Caùc maûnh ñaù traàm tích thöôøng bò caùc taùc nhaân xoùi moøn laøm 
toån haïi. Chuùng bò möa, doøng chaûy cuûa soâng hoaëc soùng baøo moøn, bò 
söông hoaëc tuyeát laøm tröôït xuoáng doác nuùi, bò soâng baêng keùo ñi hoaëc bò 
gioù baõo thoåi tung thaønh caùt buïi.

3. Caùc lôùp daøy cuûa ñaù traàm tích bò choân vuøi saâu, keát thaønh khoái 
hoaëc gaén chaët vaøo nhau taïo thaønh caùc ñòa taàng traùi ñaát, bieán ñoåi töø töø 
vaø taïo ra caùc söï thay ñoåi veà vaät lyù vaø hoùa hoïc. Ñaù traàm tích do ñoù coøn 
ñöôïc goïi laø ñaù phaân taàng. Sau ñoù, caùc chuyeån ñoäng traùi ñaát nhö laø söï 
gaáp neáp vaø ñöùt ñoaïn coù theå naâng nhöõng lôùp traàm tích naøy leân ñoä cao 
hôn. Ñaù traàm tích ñöôïc tìm thaáy treân daõy Hy Maõ Laïp Sôn (Himalayan) 
ñöôïc tin raèng coù nguoàn goác töø bieån vaø AÁn Ñoä Döông ñöôïc naâng leân 
trong thôøi kyø traùi ñaát chuyeån ñoäng ôû daõy nuùi An-pô (Alpine) caùch ñaây 
khoaûng 35 trieäu naêm tröôùc.

4. Ñaù traàm tích do ñoù khaù loûng leûo vaø ít hôïp nhaát hôn so vôùi ñaù 
hoùa thaønh vaø ñaù bieán chaát. Loaïi ñaù naøy thöôøng chöùa caùc hoùa thaïch do 
ñöôïc hình thaønh ôû nhöõng vuøng coù nhieàu sinh vaät.

5. Söï tích luõy lieân tieáp cuûa caùc lôùp caën treân ñaát lieàn hoaëc döôùi 
bieån cuoái cuøng hình thaønh nhieàu daïng ñaù traàm tích. Ví duï: soûi hình 
thaønh ñaù cuoäi, caùt hình thaønh sa thaïch, ñaát seùt ñaëc laïi thaønh ñaù phieàn 
seùt vaø voâi hình thaønh ñaù voâi.

Ñaù Bieán Chaát

1. Khoâng coù ai thaät söï chöùng kieán ñöôïc quaù trình hình thaønh cuûa 
ñaù bieán chaát vì quaù trình naøy dieãn ra saâu trong loøng traùi ñaát, haàu heát 
laø ôû tình traïng tan chaûy döôùi nhieät ñoä cöïc cao. Taát caû ñaù bieán chaát coù 
nguoàn goác töø ñaù hoùa thaønh hoaëc ñaù traàm tích. Chuùng thay ñoåi veà hình 
daïng laãn ñaëc tính. Chuùng toàn taïi döôùi nhieàu daïng vaø thöôøng coù giaù trò 
cao hôn nhieàu so vôùi loaïi ñaù nguyeân thuûy.

ÑOAÏN TRÍCH
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2. Söï bieán hoùa cuûa loaïi ñaù naøy coù theå gaây ra bôûi caùc lyù do 
sau:

a. Nhieät ñoä khieán caùc thaønh phaàn chaát khoaùng keát tinh 
laïi. Ví duï: ôû nhieät ñoä hôn 2000 ñoä C.

b. Caùc taùc ñoäng maïnh laøm thay ñoåi caáu truùc ñaù, ví duï: 
trong quaù trình gaáp neáp vaø ñöùt ñoaïn.

c. Söùc eùp ôû ñoä saâu khoaûng 50 km döôùi loøng ñaát khieán 
caùc khoaùng chaát khoâng oån ñònh trong ñaù bò thay ñoåi veà maët hoùa 
hoïc taïo thaønh loaïi ñaù môùi.

d. Nöôùc laøm tan raõ moät soá loaïi ñaù vaø tích luõy caùc loaïi 
chaát khoaùng khaùc.

l Ñaù bieán chaát laø loaïi ñaù bò bieán ñoåi vôùi caùc ñaëc 
tính hoùa hoïc vaø vaät chaát môùi khaù khaùc bieät so vôùi loaïi 
ñaù nguyeân thuûy. Nhieàu loaïi ñaù coù caáu truùc vaân gôïn soùng. 
Caùc loaïi vaân naøy coù theå raát trôn laùng hoaëc xuø xì.

l Ñaù bieán chaát traûi qua quaù trình bieán hoùa trôû neân 
raát coù giaù trò. Ví duï: ñaù phieàn seùt bò bieán ñoåi thaønh ñaù 
ngoùi vaø ñaù nghieàn. Sa thaïch bieán ñoåi thaønh ñaù quartzite 
vaø ñaù voâi bieán ñoåi thaønh caåm thaïch.

 

ÑOAÏN TRÍCH

ÑOAÏN TRÍCH

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 7 - SƠ ĐỒ TƯ DUY (MIND MAPPING®) CÔNG CỤ GHI CHÚ TỐI ƯU - 10�

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.

Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



SÔ ÑOÀ TÖ DUY CUÛA BAÏN

AdAm khoo

110 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.

Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



SÔ ÑOÀ TÖ DUY VEÀ CAÙC LOAÏI ÑAÙ VAØ ÑÒA CHAÁT

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 7 - SƠ ĐỒ TƯ DUY (MIND MAPPING®) CÔNG CỤ GHI CHÚ TỐI ƯU - 111

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.

Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



CAÙC LOAÏI SÔ ÑOÀ TÖ DUY 

Coù ba loaïi Sô Ñoà Tö Duy cô baûn nhaèm giuùp baïn saép xeáp kieán thöùc vaø hoïc taäp moät 
caùch hieäu quaû.

1. Sô Ñoà Tö Duy theo ñeà cöông

Daïng ñaàu tieân laø Sô Ñoà Tö Duy theo Ñeà Cöông (coøn goïi laø Sô Ñoà Tö Duy Toång Quaùt). 
Daïng naøy ñöôïc taïo ra döïa treân baûng muïc luïc trong saùch.

Daïng Sô Ñoà Tö Duy naøy mang laïi moät caùi nhìn toång quaùt veà toaøn boä moân hoïc. 
Nhöõng Sô Ñoà Tö Duy theo ñeà cöông khoång loà veà caùc moân hoïc daùn treân töôøng seõ raát höõu 
ích cho baïn. Chuùng giuùp baïn coù khaùi nieäm veà soá löôïng kieán thöùc baïn phaûi chuaån bò cho 
kyø thi. Baïn neân taïo Sô Ñoà Tö Duy theo Ñeà Cöông cho moãi moân hoïc. Hình veõ beân döôùi 
laø moät Sô Ñoà Tö Duy theo Ñeà Cöông daønh cho moân vaät lyù caáp hai (Singapore).
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2. Sô Ñoà Tö Duy theo chöông

Keá tieáp, baïn phaûi veõ Sô Ñoà Tö Duy cho töøng chöông saùch rieâng bieät. Ñoái vôùi caùc 
chöông ngaén khoaûng 10-12 trang, baïn coù theå taäp trung taát caû thoâng tin treân moät trang 
Sô Ñoà Tö Duy.

Ñoái vôùi nhöõng chöông daøi khoaûng 20 trang trôû leân, baïn coù theå caàn ñeán 2-3 trang 
Sô Ñoà Tö Duy. Cho neân, giaû söû baïn ñang veõ Sô Ñoà Tö Duy veà chöông “Vaät chaát”, baïn 
coù theå ñaùnh daáu caùc trang Sô Ñoà Tö Duy cuûa baïn laø “Vaät chaát 1”, “Vaät chaát 2”, vaân 
vaân.

Moät ñieàu quan troïng nöõa baïn neân nhôù raèng moät Sô Ñoà Tö Duy lyù töôûng khoâng neân 
chæ löu laïi nhöõng yù chính maø coøn phaûi theå hieän ñaày ñuû taát caû caùc chi tieát hoã trôï quan 
troïng khaùc.

Baïn coù theå keøm theâm caùc baûng döõ lieäu, ñoà thò vaø caùc loaïi bieåu ñoà khaùc trong Sô 
Ñoà Tö Duy neáu caàn thieát. Hình veõ beân döôùi laø moät ví duï veà Sô Ñoà Tö Duy theo Chöông 
cuûa chuû ñeà “Toác ñoä, vaän toác vaø gia toác trong vaät lyù”.
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3. Sô Ñoà Tö Duy theo ñoaïn vaên

Moät caùch khaùc laø veõ Sô Ñoà Tö Duy theo töøng ñoaïn vaên nhoû trong saùch. Moãi Sô Ñoà 
Tö Duy duøng ñeå toùm taét moät ñoaïn vaên hoaëc moät trích ñoaïn trong saùch.

Sô Ñoà Tö Duy theo ñoaïn vaên giuùp baïn tieát kieäm thôøi gian oân laïi nhöõng thoâng tin caàn 
thieát maø khoâng caàn ñoïc laïi ñoaïn vaên ñoù. Baïn coù theå veõ nhöõng Sô Ñoà Tö Duy tí hon naøy 
leân nhöõng nhaõn daùn nhoû vaø ñính chuùng trong saùch giaùo khoa cuûa baïn.

Nhöõng Taùc Ñoäng Maïnh Cuûa Ngaønh Ñaùnh Baét Caù Leân Cuoäc Soáng 
Chuùng Ta

Daân soá theá giôùi ñöôïc döï ñoaùn laø seõ ñaït 
ñeán con soá hôn taùm tæ ngöôøi tröôùc naêm 
2030. Soá löôïng ñaát noâng nghieäp ñeå troàng 
troït thöïc phaåm coù theå khoâng ñuû nuoâi soáng 
toång daân soá khoång loà nhö vaäy. Ngoaøi vieäc 
môû roäng ñaát noâng nghieäp baèng caùch laøm 
aåm ñaát vaø khai hoang, chuùng ta coøn coù 
moät nguoàn thöïc phaåm thay theá toát nhaát 
khaùc töø bieån.

Ngoaøi vai troø laø moät nguoàn thöùc aên 
quan troïng ñoái vôùi con ngöôøi, caùc loaïi caù 
coøn ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc saûn phaåm 
coâng nghieäp nhö phaân boùn, keo daùn vaø 
thöùc aên döï tröõ laâu. Treân thöïc teá, coù hôn 30% toång soá caù ñaùnh baét treân toaøn theá 
giôùi ñöôïc duøng vaøo nhöõng muïc ñích treân.

Ngaønh coâng nghieäp ñaùnh baét caù coøn hoã trôï cho söï toàn taïi cuûa caùc ngaønh coâng 
nghieäp lieân quan nhö ngaønh ñoùng vaø söûa 
taøu, cheá taïo vaø baùn leû duïng cuï ñaùnh baét 
caù cuõng nhö ngaønh saûn xuaát nöôùc ñaù vaø 
hoäp thieác.

Caùc Yeáu Toá Vaät Lyù AÛnh Höôûng 
Ñeán Ngaønh Ñaùnh Baét Caù

Ñoä Saâu Cuûa Nöôùc

Yeáu toá vaät lyù ñaàu tieân aûnh höôûng ñeán 
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ngaønh ñaùnh baét caù laø ñoä saâu cuûa nöôùc. ÔÛ choã nöôùc noâng, aùnh saùng maët trôøi 
xuyeân xuoáng ñaùy ñaïi döông. AÙnh saùng maët trôøi kích thích söï taêng tröôûng cuûa 
caùc sinh vaät nuoâi soáng caù. Keát quaû laø caùc sinh vaät naøy sinh soâi maïnh meõ thu 
huùt raát nhieàu loaïi caù. Ñaây laø lyù do taïi sao nhöõng choã nöôùc noâng laø nôi ñaùnh baét 
caù lyù töôûng.

Nhieät Ñoä Nöôùc

Nhöõng vuøng nöôùc laïnh coù khuynh 
höôùng ñaùnh baét caù toát hôn so vôùi vuøng 
bieån nhieät ñôùi aám aùp. Lyù do laø vì trong 
vuøng nöôùc laïnh, caùc loaïi vi khuaån laøm 
haïi nhöõng sinh vaät laøm thöïc phaåm cho 
caù ít phaùt trieån hôn. Vieäc naøy giuùp cho 
caùc loaïi sinh vaät thöïc phaåm naøy taêng 
tröôûng thu huùt nhieàu loaïi caù. Vaøo muøa 
ñoâng, lôùp nöôùc aám hôn döôùi ñaùy bieån 
noåi leân thay theá lôùp nöôùc laïnh beà maët 
ñem theo caùc loaïi muoái dinh döôõng caàn 
thieát cho caùc sinh vaät laøm thöïc phaåm cho caù.

 

Chuù yù
Sô Ñoà Tö Duy laø moät coâng cuï giuùp baïn hoïc taäp hieäu quaû, tieát kieäm thôøi gian 

thoâng qua vieäc taän duïng caû naõo traùi laãn naõo phaûi ñeå giuùp baïn tieáp thu baøi nhanh 
hôn, hieåu baøi kyõ hôn, nhôù ñöôïc nhieàu chi tieát hôn. Tuy nhieân, Sô Ñoà Tö Duy khoâng 
phaûi laø moät taùc phaåm hoäi hoïa. Cho neân, vieäc daønh quaù nhieàu thôøi gian ñeå trau 
chuoát cho Sô Ñoà Tö Duy cuûa baïn thaønh moät “taùc phaåm hoäi hoïa” coù theå khieán 
baïn laõng phí hôn laø tieát kieäm thôøi gian. Baïn coù theå daønh nhöõng thôøi gian naøy 
ñeå hoaøn thaønh baøi taäp hoaëc caùc coâng vieäc caàn thieát khaùc. Chính vì theá, baïn caàn 
chuù yù traùnh rôi vaøo vieäc “trang trí, trau chuoát” thay vì “ghi chuù” (laø muïc ñích 
chính khi baïn söû duïng Sô Ñoà Tö Duy). Ngay caû ñoái vôùi phöông phaùp ghi chuù kieåu 
truyeàn thoáng cuõng theá, moät soá hoïc sinh tieâu phí raát nhieàu thôøi gian chæ ñeå “trang 
trí” cho nhöõng ghi chuù maø khoâng thaät söï chuù taâm vaøo vieäc hoïc.

Hôn nöõa, toâi khuyeân baïn luoân luoân veõ Sô Ñoà Tö Duy cho chöông saùch tröôùc 
khi ñeán lôùp nghe giaûng. Neáu vì moät lyù do naøo ñoù maø baïn khoâng theå hoaøn taát Sô 
Ñoà Tö Duy tröôùc giôø hoïc, haõy ñeå vieäc ñoù laïi sau giôø hoïc. Thôøi gian nghe giaûng 
trong lôùp heát söùc quan troïng vaø quyù baùu. Baïn caàn phaûi taäp trung 100% ñeå ñaït 
hieäu quaû cao nhaát.

Ñeán ñaây laø keát thuùc chöông Sô Ñoà Tö Duy. Trong chöông keá tieáp, baïn seõ ñöôïc 
hoïc caùch phaùt huy trí nhôù töï nhieân sieâu ñaúng cuûa naõo boä ñeå coù theå nhôù ñöôïc taát 
caû caùc thoâng tin deã daøng.
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CHÖÔNG 8

TRí NHÔÙ SIEÂU ÑAÚNG 
DAØNH CHO TÖØ 

COÙ PHAÛI TRÍ NHÔÙ CUÛA BAÏN ÑANG KÌM HAÕM BAÏN?

Moät trong nhöõng lyù do hoïc sinh thöôøng duøng ñeå bieän minh cho vieäc hoïc keùm cuûa 
mình laø do hoï coù trí nhôù keùm. Thaät vaäy, nhieàu hoïc 

sinh hieåu baøi caën keõ vaø coù khaû naêng 
traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi thi, nhöng 

ñaàu oùc hoï cöù troáng 
roãng moãi khi hoï 
phaûi laøm baøi trong 
moät khoaûng thôøi 
gian giôùi haïn. Keát 
quaû laø ñieåm soá maø 
hoï ñaït ñöôïc khoâng 
phaûn aùnh ñuùng khaû 

naêng thaät söï cuûa hoï.
May maén thay, hieän nay, nhieàu heä 

thoáng giaùo duïc treân theá giôùi (bao goàm 
caû Vieät Nam) ñang daàn daàn töø boû vieäc 
ra baøi thi hoaøn toaøn döïa treân vieäc hoïc 
thuoäc loøng, ñeå chuyeån sang vieäc ra baøi 
thi thieân veà ñaùnh giaù khaû naêng suy 
nghó, aùp duïng kieán thöùc cuûa hoïc sinh 
nhieàu hôn. Tuy nhieân, vieäc ra baøi thi 
thieân veà phaân tích vaø aùp duïng kieán 
thöùc nhieàu hôn khoâng heà laøm giaûm 
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taàm quan troïng cuûa trí nhôù. Lyù do laø vì tröôùc khi baïn coù theå laäp luaän aùp duïng kieán thöùc, 
baïn vaãn phaûi nhôù nhöõng kieán thöùc cô baûn maø baïn ñaõ hoïc.

Thoâng thöôøng, nhöõng kyø thi “môû” cho pheùp hoïc sinh ñöôïc mang theo saùch vaø taøi 
lieäu vaøo phoøng thi ñem laïi caûm giaùc töï tin giaû taïo cho thí sinh. Haàu heát thí sinh ñeàu 
nghó raèng trong caùc kyø thi “môû” nhö theá, hoï khoâng caàn phaûi nhôù baøi vì hoï coù theå xem 
laïi caùc döõ kieän trong phoøng thi. Tieác thay, treân thöïc teá, baïn khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå 
laøm vieäc ñoù. Khaû naêng nhôù ñöôïc kieán thöùc maø khoâng caàn phaûi môû saùch trôû neân heát 
söùc quan troïng laø vì theá.

NAÊNG KHIEÁU VEÀ TRÍ NHÔÙ

Nhieàu hoïc sinh coù yù nghó sai laàm raèng khaû naêng ghi nhôù toát laø naêng khieáu hoaëc taøi 
naêng maø moät soá ngöôøi coù, moät soá ngöôøi khoâng. Nhöõng ngöôøi nghó hoï khoâng coù trí nhôù 
toát töø boû vieäc coá gaéng nhôù ñaày ñuû thoâng tin vì hoï nghó hoï seõ queân heát chuùng. Haäu quaû 
chaéc chaén laø vieäc coù trí nhôù keùm nghieãm nhieân trôû thaønh lyù do maø hoï duøng ñeå bieän hoä 
cho thaát baïi. Cöù nhö theá, hoï seõ luoân luoân nhaän laõnh nhöõng keát quaû keùm.

BAÏN CUÕNG COÙ THEÅ COÙ TRÍ NHÔÙ SIEÂU ÑAúNG

Ñieàu ñaàu tieân maø baïn phaûi hieåu laø khoâng heà toàn taïi trí nhôù toát hay trí nhôù keùm, maø 
chæ toàn taïi trí nhôù ñöôïc reøn luyeän vaø trí nhôù khoâng ñöôïc reøn luyeän. Theo chuyeân gia veà 
trí nhôù Harry Lorayne, nhöõng ngöôøi coù khaû naêng nhôù thoâng tin phi thöôøng khoâng heà coù 
boä naõo khaùc bieät vôùi chuùng ta. Thay vaøo ñoù, hoï sôû höõu nhöõng kyõ thuaät taän duïng ñöôïc 
trí nhôù cuûa hoï.

Bôûi theá, xin nhôù raèng trí nhôù khoâng phaûi laø moät naêng khieáu. Moãi ngöôøi trong chuùng 
ta ñeàu sôû höõu moät trí nhôù phi thöôøng töï nhieân maø chuùng ta chæ caàn hoïc caùch taän duïng 
noù. Tröôùc heát, chuùng ta haõy cuøng tìm hieåu veà hai khaùi nieäm: söï ghi nhôù vaø söï hoài 
töôûng.

SÖÏ GHI NHÔÙ HOAØN HAÛO VAØ SÖÏ HOÀI TÖÔÛNG KHOÂNG HOAØN HAÛO

Trí nhôù bao goàm söï ghi nhôù (löu tröõ thoâng tin) vaø söï hoài töôûng (tìm laïi thoâng tin). 
Söï ghi nhôù lieân quan ñeán vieäc löu tröõ thoâng tin chuùng ta nhaän ñöôïc vaøo naõo boä. Söï hoài 
töôûng lieân quan ñeán khaû naêng tìm laïi thoâng tin ñoù khi caàn thieát.

Ngaøy caøng coù nhieàu baèng chöùng khoa hoïc cho thaáy khaû naêng löu tröõ thoâng tin cuûa 
chuùng ta laø hoaøn haûo, vaø khoâng bò hao moøn theo thôøi gian. Ñieàu naøy coù nghóa laø moãi töø 
ngöõ, moãi hình aûnh, moãi aâm thanh baïn löu vaøo trí nhôù töø khi sinh ra ñöôïc löu giöõ hoaøn 
haûo nguyeân veïn ôû moät nôi naøo ñoù trong naõo boä cuûa baïn. Vaán ñeà ôû choã laø khaû naêng hoài 
töôûng cuûa chuùng ta khoâng hoaøn haûo. Chính vì theá, chuùng ta khoâng theå naøo nhôù laïi (hay 
tìm laïi) trong boä naõo taát caû nhöõng thoâng tin chuùng ta caàn moät caùch deã daøng.
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ÑòNH NGHóA TRÍ NHÔÙ 

TRÍ NHÔÙ VAØ THÖ VIEÄN

Neáu chuùng ta coù theå löu tröõ ñöôïc moïi thöù, taïi sao chuùng ta khoâng theå naøo nhôù laïi 
ñöôïc taát caû nhöõng thoâng tin ñoù moät caùch hieäu quaû? Ñeå hieåu ñöôïc ñieàu naøy, baïn neân 
bieát raèng trí nhôù cuûa baïn gioáng nhö moät thö vieän ñoà soä chöùa ñöïng moät khoái löôïng thoâng 
tin khoång loà trong haøng traêm ngaøn quyeån saùch.

Neáu toâi yeâu caàu baïn phaûi tìm moät quyeån saùch trong moät thö vieän naøo ñoù, baïn seõ coù 
theå tìm ñöôïc deã daøng baèng vieäc söû duïng heä thoáng chæ muïc saùch cuûa thö vieän vì nhöõng 

quyeån saùch ñöôïc phaân loaïi theo caùc muïc nhö 
chuû ñeà, teân taùc giaû, naêm xuaát baûn,... Nhöng haõy 
töôûng töôïng, neáu taát caû caùc quyeån saùch naèm loän 
xoän khaép nôi trong thö vieän vaø khoâng heà coù chæ 
muïc naøo ñeå tìm kieám, baïn coù theå phaûi maát haøng 
thaùng ñeå tìm ra moät quyeån saùch. Thaäm chí, coù 
theå baïn seõ chaúng bao giôø tìm ñöôïc quyeån saùch 
baïn caàn. Vaäy ñoù, khaû naêng tìm laïi thoâng tin 
trong naõo boä cuûa baïn cuõng phaûi laøm vieäc töông 
töï nhö vaäy. Ñoù laø lyù do taïi sao khoâng ít laàn trong 
quaù khöù, baïn baét gaëp baûn thaân khoâng nhôù noåi 
moät vaán ñeà khi caàn, nhöng laïi chôït nhôù ra noù 
vaøo luùc khaùc.

Haàu heát thôøi gian, chuùng ta thu nhaän thoâng 
tin moät caùch coù yù thöùc vaø khoâng coù yù thöùc. Theá nhöng, nhöõng thoâng tin aáy khoâng ñöôïc 
löu tröõ theo thöù töï ngaên naép ñeå deã daøng tìm laïi sau naøy. Do ñoù, chuùng ta caûm thaáy 
khoù khaên trong vieäc hoài töôûng laïi thoâng tin maëc duø thoâng tin ñaõ ñöôïc löu trong naõo 
boä chuùng ta. Moät trong nhöõng bí quyeát ñeå phaùt huy trí nhôù laø phaùt trieån moät heä thoáng 
muïc luïc thoâng tin trong naõo boä. Heä thoáng naøy seõ giuùp baïn nhôù laïi kieán thöùc moät caùch 
nhanh choùng khi caàn.

ÑÒNH NGHÓA TRÍ NHÔÙ

Trí nhôù ñöôïc taïo thaønh baèng caùch lieân keát töøng maûng thoâng tin vôùi nhau. Noùi moät 
caùch cuï theå hôn, vieäc ghi nhôù moät thoâng tin môùi chæ ñôn giaûn laø lieân keát thoâng tin môùi 
ñoù vôùi moät thoâng tin khaùc chuùng ta ñaõ bieát tröôùc ñoù.
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Ñoái vôùi ña soá nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc reøn luyeän kyõ thuaät veà trí nhôù, quaù trình lieân keát 
thoâng tin naøy chæ ñôn thuaàn thuoäc veà tieàm thöùc. Tieàm thöùc cuûa chuùng ta ñoâi khi taïo ra 
nhöõng lieân keát beàn vöõng, nhöng thöôøng thì noù chæ taïo ra nhöõng lieân keát yeáu ôùt. Khi coù 
söï lieân keát beàn vöõng, chuùng ta caûm thaáy deã daøng nhôù laïi thoâng tin.

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN CUÛA TRÍ NHÔÙ

Baïn coù theå keå ra raát nhieàu ví duï veà vieäc baïn queân moät söï vieäc môùi xaûy ra gaàn ñaây 
nhö baïn vöøa aên gì saùng nay. Tuy nhieân, baïn laïi coù theå nhôù raát roõ hoaëc khoâng bao giôø 
queân ñöôïc moät soá chuyeän xaûy ra töø nhieàu naêm veà tröôùc. Thaäm chí, 
baïn coù theå nhôù nhö in nhöõng söï kieän aáy moät 
caùch roõ raøng, soáng ñoäng vôùi ñaày ñuû hình 
aûnh, caûm giaùc vaø aâm thanh ñi keøm vôùi noù. 
Nhöõng söï vieäc naøy coù theå raát khuûng khieáp 
hoaëc ñaëc bieät ñaùng nhôù ñoái vôùi baïn, nhö 
moät chuyeán bay xa hoaëc laàn ñaàu 
heïn hoø cuûa baïn. Ñieàu ñaùng 
buoàn cöôøi laø khi baïn caøng coá 
queân nhöõng söï vieäc ñoù, baïn 
caøng nhôù chuùng roõ hôn.

Nhöng taïi sao baïn laïi coù khaû 
naêng nhôù ngay laäp töùc moät vieäc 
naøo ñoù hoaëc queân ngay moät vieäc 
khaùc? Moãi ngöôøi chæ coù moät boä 
naõo, vaø roõ raøng chuùng ta chæ coù 
cuøng moät naõo boä trong moïi hoaøn caûnh. 
Söï khaùc bieät naèm ôû traïng thaùi naõo cuûa 
chuùng ta. Neáu naõo chuùng ta ñang ôû trong traïng thaùi Trí 
Nhôù Sieâu Ñaúng, caùc nguyeân taéc cuûa trí nhôù voâ tình ñöôïc vaän duïng luùc aáy giuùp chuùng ta 
nhôù ñöôïc söï vieäc ñoù moät caùch laâu daøi. Moät khi baïn hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc naøy, baïn 
coù theå chuû ñoäng aùp duïng chuùng moïi luùc moïi nôi, vaø seõ coù theå taän duïng ñöôïc trí nhôù 
phi thöôøng cuûa baïn theo yù muoán.

Nghieân cöùu nhöõng ngöôøi coù trí nhôù phi thöôøng, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ khaùm phaù ra 
trí nhôù cuûa hoï cuõng hoaït ñoäng theo caùc nguyeân taéc töông töï. Nhöõng nguyeân taéc cô baûn 
nhaát cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây.
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1. SÖÏ HÌNH DUNG

Söï hình dung laø moät trong hai nguyeân taéc 
quan troïng nhaát cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng. Trí nhôù 
cuûa chuùng ta laøm vieäc theo hình aûnh. Do ñoù, 
chuùng ta coù khuynh höôùng nhôù hình hôn nhôù 
töø. Hình aûnh trong taâm trí ta caøng roõ raøng soáng 
ñoäng bao nhieâu, chuùng ta caøng nhôù veà hình aûnh 
ñoù baáy nhieâu.

Lyù do khieán ña soá hoïc sinh queân kieán thöùc 
nhanh choùng laø vì hoï coá gaéng ghi nhôù töø ngöõ 
trong khi trí nhôù laïi laøm vieäc theo hình aûnh. Bí 
quyeát naèm ôû choã ta phaûi bieát caùch chuyeån kieán 
thöùc thaønh hình aûnh ñeå löu vaøo naõo boä moät 
caùch deã daøng. Trong kyø thi, chuùng ta seõ nhôù laïi 

nhöõng hình aûnh ñoù vaø chuyeån chuùng thaønh caùc caâu traû lôøi hôïp lyù.

2. SÖÏ LIEÂN TÖÔÛNG

Nguyeân taéc quan troïng thöù hai cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng laø söï lieân töôûng, nghóa laø taïo 
ra moái lieân keát giöõa nhöõng vieäc chuùng ta caàn nhôù. Caùc lieân keát naøy seõ taïo ra moät muïc 
luïc döôùi daïng chuoãi lieân keát trong ñaàu, giuùp chuùng ta deã daøng laàn tìm laïi thoâng tin. Lieân 
keát nhöõng hình aûnh (hình dung keát hôïp vôùi lieân töôûng) trong taâm trí chuùng ta laø moät 
quaù trình heát söùc quan troïng cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng.

3. LAØM NOÅI BAÄT SÖÏ VIEÄC

Neáu toâi hoûi baïn ñaõ aên tröa nhöõng gì hoaëc 
baïn ñaõ ñaõi nhöõng moùn gì trong laàn sinh nhaät 
naêm ngoaùi cuûa baïn, baïn coù theå nhôù ñöôïc 
khoâng? Toâi nghó laø khoâng. Haõy giaû söû vaøo 
laàn sinh nhaät naêm ngoaùi, baïn bò baïn beø buoäc 
phaûi aên moùn giaùn rang gioøn thì sao? Baây giôø 
baïn coøn nhôù veà ñieàu ñoù khoâng? Dó nhieân laø 
baïn coøn nhôù chöù. Thaät ra, toâi daùm caù raèng 
baïn seõ nhôù maõi vieäc naøy cho ñeán khi baïn 
80 tuoåi. Baïn thaáy khoâng, naõo boä coù khuynh 
höôùng ghi nhôù nhöõng söï vieäc noåi baät. Moät 
trong nhöõng caùch toát nhaát ñeå laøm noåi baät söï 
vieäc laø söû duïng caùc chi tieát haøi höôùc vaø caùc 
chi tieát voâ lyù.
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Chuùng ta khoù maø nhôù noåi nhöõng gì chuùng ta hoïc laø vì caùch ghi chuù kieåu truyeàn thoáng 
raát nhaït nheõo, ñôn ñieäu. Chuùng ta seõ taêng cöôøng ñöôïc söùc maïnh cuûa trí nhôù baèng caùch 
taïo ra nhöõng ghi chuù laøm noåi baät thoâng tin. Chuùng ta cuõng coù khuynh höôùng ghi nhôù 
nhöõng söï vieäc buoàn cöôøi, khaùc thöôøng.

4. SÖÏ TÖÔÛNG TÖÔÏNG

Chuùng ta thöôøng hay nhôù ñöôïc nhöõng söï vieäc maø chuùng ta töï töôûng töôïng ra. Ñaëc 
bieät laø khi chuùng ta duøng nhieàu giaùc quan ñeå töôûng töôïng. Noùi caùch khaùc, thay vì chæ 
töôûng töôïng ñôn giaûn hình daùng moät traùi chuoái nhö theá naøo, chuùng ta neân töôûng töôïng 
theâm veà vò ngoït, muøi höông,… cuûa traùi chuoái.

Chuùng ta cuõng neân duøng trí töôûng töôïng ñeå taïo caûm xuùc maïnh meõ. Nguyeân nhaân laø 
vì chuùng ta coù khuynh höôùng ghi nhôù nhöõng söï vieäc taïo caûm xuùc maïnh meõ nhö lo sôï, 
haïnh phuùc, giaän döõ, yeâu thöông, ñau ñôùn,...

5. MAØU SAÉC

Maøu saéc cuõng laø moät taùc ñoäng trí nhôù maïnh meõ. 
Ñoù laø lyù do taïi sao chuùng ta neân duøng nhieàu maøu 
saéc khi ghi chuù. Maøu saéc coù theå taêng cöôøng trí nhôù 
cuûa chuùng ta leân 50%.

6. AÂM ÑIEÄU

AÂm ñieäu giuùp chuùng ta taêng khaû naêng nhôù laïi thoâng tin vì aâm ñieäu kích hoaït baùn 
caàu naõo phaûi, baùn caàu maø thöôøng bò boû queân khi chuùng ta hoïc taäp. Ví duï, baïn coù bao 
giôø töï hoûi taïi sao mình coù theå thuoäc lôøi baøi haùt deã daøng hôn nhieàu so vôùi vieäc phaûi nhôù 
cuøng moät soá löôïng töø ñoù trong saùch lòch söû khoâng? Baïn coù töï hoûi taïi sao ñeán baây giôø 
baïn vaãn coøn nhôù ñöôïc nhöõng baøi haùt baïn hoïc töø maãu giaùo khoâng? Chuùng ta coù theå söû 
duïng aâm ñieäu trong hoïc taäp baèng caùch baät nhaïc trong luùc hoïc hoaëc taïo ra nhöõng aâm 
ñieäu rieâng bieät cho nhöõng thoâng tin chuùng ta caàn nhôù.

7. CHÍNH THEÅ LUAÄN

Cuoái cuøng, chính theå luaän cuõng giuùp baïn ghi nhôù thoâng tin. Chính theå luaän laø vieäc 
hoïc baèng caùch nhìn söï vieäc trong moät böùc tranh toång quaùt. Vieäc phaân tích caùc moái lieân 
keát cuûa thoâng tin ñoù vaøo caùc khaùi nieäm toång quaùt seõ giuùp baïn ghi nhôù toát hôn laø hoïc 
töøng chi tieát rieâng bieät.
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HEÄ THOÁNG TRÍ NHÔÙ

Heä thoáng trí nhôù laø taäp hôïp caùc kyõ thuaät giuùp 
baïn taïo ra nhöõng lieân keát beàn vöõng giöõa thoâng tin 
môùi maø baïn muoán ghi nhôù vaø nhöõng thoâng tin cuõ 
baïn ñaõ bieát tröôùc ñoù. Caùc heä thoáng trí nhôù khaùc 
nhau ñöôïc thieát keá ñeå giuùp baïn ghi nhôù caùc loaïi 
thoâng tin khaùc nhau. Hai heä thoáng trí nhôù phoå bieán 
nhaát laø Heä Thoáng Lieân Keát giuùp nhôù töø ngöõ (chöông 
hieän taïi) vaø Heä Thoáng Soá giuùp nhôù soá (Chöông 9).

HEÄ THOÁNG LIEÂN KEÁT

Heä thoáng naøy duøng ñeå laøm gì?

Heä thoáng naøy duøng ñeå ghi nhôù moät danh saùch caùc töø hoaëc caùc yù chính. Heä thoáng 
naøy ñaëc bieät hieäu quaû trong vieäc hoïc nhöõng moân nhieàu döõ lieäu khoù nhôù nhö vaät lyù, lòch 
söû, vaên hoïc, ñòa lyù.

Tieán trình

Heä Thoáng Lieân Keát laø vieäc söû duïng trí töôûng töôïng ñeå 
keát hôïp hình aûnh vaøo thoâng tin maø baïn muoán ghi nhôù. 
Trong quaù trình töôûng töôïng, baïn seõ söû duïng maøu saéc, 
söï chuyeån ñoäng, caùc chi tieát ñoái nghòch, haøi höôùc cuøng 
taát caû nhöõng nguyeân taéc khaùc veà Trí Nhôù Sieâu Ñaúng. Do 
ñoù, Heä Thoáng Lieân Keát goàm coù hai böôùc: söï hình dung 
vaø söï lieân töôûng.

1. Söï Hình Dung

Böôùc ñaàu tieân laø taïo ra hình aûnh veà nhöõng töø ngöõ hoaëc vaán ñeà baïn muoán ghi nhôù. 
Moãi hình aûnh cuï theå soáng ñoäng seõ töông öùng vôùi moät töø ngöõ hoaëc söï kieän. Ví duï, neáu 
baïn caàn nhôù töø “xe hôi”, baïn neân töôûng töôïng trong taâm trí hình aûnh moät chieác xe cuï 
theå. Töôûng töôïng maøu saéc, hình daùng, thöông hieäu, thieát keá vaø taát caû nhöõng neùt ñaëc 
tröng khaùc cuûa chieác xe. Neáu baïn caàn ghi nhôù moät danh saùch möôøi töø, haõy taïo ra möôøi 
hình aûnh trong taâm trí baïn.
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2. Söï Lieân Töôûng

Böôùc tieáp theo laø lieân keát taát caû caùc hình aûnh laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät caâu 
chuyeän. Caâu chuyeän naøy raát quan troïng vì noù giuùp söï lieân töôûng trôû neân maïnh meõ. Caùch 
thöùc taïo ra caâu chuyeän laø phaûi duøng taát caû caùc nguyeân taéc cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng. Trong 
caâu chuyeän cuûa baïn, baïn neân söû duïng nhieàu chuyeån ñoäng, nhieàu maøu saéc, aâm ñieäu. 
Ñieàu quan troïng nhaát laø caâu chuyeän cuûa baïn phaûi nghòch lyù, haøi höôùc vaø ñaùng nhôù.

MOÄT VÍ DUÏ ÑÔN GIAÛN: GHI NHÔÙ DANH SAÙCH NHÖÕNG THÖÙ CAÀN 
MUA SAÉM

Baây giôø, chuùng ta haõy laáy moät ví duï ñôn giaûn laø laøm theá naøo ñeå söû duïng Heä Thoáng 
Lieân Keát trong vieäc ghi nhôù moät danh saùch goàm 12 thöù caàn mua saém. Giaû söû danh 
saùch nhöõng thöù caàn mua saém cuûa baïn bao goàm:

1. tröùng
2. thòt boø
3. nóa vaø muoãng
4. aùo taém
5. nöôùc hoa
6. chuoái

7. ly
8. nöôùc cam
9. xaø boâng
10. baøn chaûi ñaùnh raêng
11. sôn
12. nöôùc sôn moùng tay

Söû duïng Heä Thoáng Lieân Keát, baïn haõy 
hình dung caûnh baïn ñang caàm treân tay 
moät quaû tröùng trôn laùng noùng hoåi khi ñi ra 
khoûi nhaø. Say söa vôùi caûm giaùc trôn laùng 
cuûa voû tröùng, baïn voâ tình laøm hoång moät 
loã nhoû treân quaû tröùng. Töø trong ñoù baát 
ngôø hieän ra moät caùi ñaàu boø coù hai söøng. 
Söøng traùi coù hình daïng moät chieác muoãng 
baïc trong khi söøng phaûi coù hình daïng moät 
chieác nóa. Baïn tình côø laéc maïnh chieác nóa 
laøm chieác nóa ñaâm maïnh vaøo moät coâ gaùi 
ñang maëc boä aùo taém chaám bi noàng naëc 
muøi nöôùc hoa. Bò ñaâm ñau baát ngôø, coâ gaùi 
laøm rôùt traùi chuoái treân tay xuoáng saøn. 
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Khoâng kòp nhìn thaáy, baïn bò tröôït voû chuoái vaø teù saàm vaøo moät haøng ly thuûy tinh 
chöùa ñaày nöôùc cam. Maët saøn bò vaáy dô vaø oâng chuû ra leänh baïn phaûi lau chuøi saøn saïch 
seõ vôùi xaø boâng nhöng laïi phaûi duøng baøn chaûi ñaùnh raêng ñeå chaø. Khi baïn ñang chaø saøn, 
baïn laïi voâ tình laøm troùc vaïch sôn ñoû treân saøn. Lo laéng, baïn tìm caùch che laáp veát troùc 
baèng nöôùc sôn moùng tay maøu ñoû.

Baây giôø, neáu baïn hình dung laïi caâu chuyeän voâ lyù vaø khoâi haøi ôû treân, baïn seõ nhôù laïi 
danh saùch nhöõng thöù caàn mua saém deã daøng.

Baïn nhôù ñöôïc bao nhieâu thöù? Coù theå baïn boû lôõ moät hoaëc hai thöù, nhöng toâi chaéc 
chaén raèng baïn seõ nhôù laïi ñöôïc nhieàu hôn nhöõng luùc bình thöôøng. Neáu baïn vaãn queân 
nhieàu thöù, thì coù nghóa laø baïn ñaõ khoâng taïo ñöôïc nhöõng hình aûnh roõ raøng trong taâm 
trí baïn veà caâu chuyeän.

Chuù yù khi taïo caâu chuyeän ñeå lieân keát taát caû caùc töø caàn nhôù, chuùng ta ñaõ duøng:

1. Söï chuyeån ñoäng (“rôùt chuoái”, “hieän ra moät caùi ñaàu boø”)

2. Söï haøi höôùc (“ñaâm maïnh vaøo coâ gaùi”)

3. Söï nghòch lyù (“ñaàu boø töø trong tröùng”,“söøng boø coù hình daïng nóa vaø muoãng”)

4. Naêm giaùc quan (“noàng naëc muøi nöôùc hoa”,“quaû tröùng noùng hoåi trôn 
laùng”)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Thoâng tin chuùng 
ta ñaõ bieát

Hình aûnh moâ taû 
töôïng tröng

Thoâng tin môùi veà 
töø tröøu töôïng

Töôûng töôïng

Ñòn
h nghóa trí nhôù

 
Moät laàn nöõa xin nhaán maïnh, ñieàu quan troïng nhaát laø baïn phaûi söû duïng caùc nguyeân 

taéc cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng ñeå taïo ra moái lieân keát beàn vöõng giöõa caùc hình aûnh. Neáu baïn 
caûm thaáy mình khoâng theå nhôù noåi, ñoù laø vì nhöõng lieân keát maø baïn taïo ra khoâng ñuû söï 
chuyeån ñoäng, khoâng ñuû nghòch lyù, khoâng ñuû haøi höôùc hoaëc aán töôïng.

TÖÔÛNG TÖÔÏNG NHÖÕNG TÖØ TRÖØU TÖÔÏNG

Haàu heát caùc moân hoïc thöôøng coù raát nhieàu töø ngöõ tröøu töôïng khieán baïn caûm thaáy 
khoâng theå hình dung ñöôïc. Trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, baïn phaûi chuyeån hoùa nhöõng 
töø tröøu töôïng thaønh hình aûnh thoâng qua quaù trình moâ taû töôïng tröng. Sau ñoù, baïn môùi 
coù theå duøng Heä Thoáng Lieân Keát ñeå keát hôïp caùc töø laïi vôùi nhau. Coù hai caùch thöùc baïn 
coù theå duøng laø Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông Töï vaø Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù.

Kyõ thuaät aâm thanh töông töï

Ñeå nhôù ñöôïc moät töø tröøu töôïng, baïn phaûi chia töø naøy thaønh nhieàu aâm tieát. Sau ñoù, 
baïn seõ duøng moät hay nhieàu töø thay theá coù caùch phaùt aâm töông töï nhö aâm tieát ñoù. Töø 
thay theá phaûi laø töø deã hình dung.

Ví duï, hôïp chaát hoùa hoïc “chlorine” (clo-rin) raát tröøu töôïng nhöng noù coù theå ñöôïc 
thay theá bôûi töø “lo-rieâng” coù aâm ñieäu gaàn gioáng nhö töø “chlorine”. Do ñoù, chuùng ta coù 
theå töôûng töôïng trong taâm trí hình aûnh moät ngöôøi ñaøn oâng ñang lo laéng khoâng bieát laøm 
caùch naøo ñeå xeû ñöôïc moät quaû saàu rieâng raát lôùn. Hình aûnh möôøng töôïng naøy seõ nhaéc 
chuùng ta veà chaát “chlorine”.
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Chlorine

nghe nhö

lo-rieâng

hình dung

Phosphorus

nghe nhö

phôùt-phô-rôùt

hình dung

Coøn töø “phosphorus” (phoát-pho-rôùt) thì sao? Coù theå duøng töø thay theá naøo khaùc coù aâm 
thanh töông töï nhö “phosphorus”? Töø naøy coù theå ñöôïc chia ra laøm ba aâm tieát: “phoát”, 
“pho”, “rôùt” neân coù aâm ñieäu na naù nhö laø “phôùt phô rôùt”. Do ñoù, baïn coù theå hình dung 
moät chieác laù thu vaøng mong manh phôùt phô bay theo gioù sau khi rôùt xuoáng töø moät 
nhaùnh caây.
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Nhöõng moân hoïc nhö lòch söû, vaên hoïc, ñòa lyù hieám khi caàn tôùi vieäc duøng caùc töø thay 
theá ñeå hoïc, vì haàu heát caùc söï kieän ñeàu xaùc thöïc vaø deã hình dung. Baïn chæ caàn ñeán 
nhöõng töø thay theá trong caùc moân hoïc naøy 
khi phaûi nhôù teân goïi vaø ñòa ñieåm.

Ví duï: Baïn phaûi ghi nhôù vieäc Napoleon 
bò ñaùnh baïi trong traän chieán Waterloo. Teân 
“Napoleon” coù theå ñöôïc chia ra thaønh caùc 
aâm tieát “na”, “pô”, “leâ”, “oâng”. Vaäy thì baïn 
coù theå hình dung Napoleon nhö moät oâng 
giaø tay phaûi caàm quaû na, ñaàu ñoäi quaû bô, 
tay traùi caàm quaû leâ. Waterloo (ñòa ñieåm) coù 
theå ñöôïc chia thaønh hai aâm tieát “Water” vaø 
“loo”. Ñeå ghi nhôù, baïn coù theå hình dung moät 
caùi lu (loo) nöôùc (water).

Ñeå nhôù raèng Napoleon bò ñaùnh baïi trong 
traän chieán Waterloo, chæ caàn ñôn giaûn lieân 
keát hai hình aûnh treân vôùi nhau trong moät caâu 
chuyeän nghòch lyù. Baïn coù theå töôûng töôïng 
hình aûnh moät oâng giaø tay traùi caàm quaû na, 
ñaàu ñoäi quaû bô, tay phaûi caàm quaû leâ bò rôi 
toõm vaøo lu nöôùc.
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KYÕ THUAÄT GÔÏI NHÔÙ

Kyõ thuaät naøy ñöôïc duøng khi baïn khoâng theå tìm moät töø coù aâm ñieäu töông töï ñeå thay 
theá. Noùi moät caùch ñôn giaûn, kyõ thuaät naøy lieân quan ñeán vieäc hình dung tôùi moät hình 
aûnh trong taâm trí khieán baïn nghó ñeán töø tröøu töôïng caàn nhôù. Hình aûnh naøy coù tính chaát 
chuû quan vì nhöõng ngöôøi khaùc nhau coù theå nghó ñeán nhöõng hình aûnh khaùc nhau. Nhöng 
baïn neân giöõ vöõng hình aûnh rieâng cuûa baïn.

Ví duï, baïn nghó ñeán hình aûnh gì ñaàu tieân khi nghe töø “chính trò”? Baïn coù theå nghó 
ñeán hình aûnh toång thoáng Myõ Bush hoaëc hình aûnh nhöõng ngöôøi trong Nghò vieän. Hình 
aûnh caøng cuï theå caøng toát. Töø “nhoâm” thì sao? Töø “nhoâm” thöôøng khieán ta nghó ñeán 
hình aûnh “cuoän giaáy nhoâm”. Theá coøn töø “daân soá”? Töø naøy coù khieán baïn nghó ñeán nhöõng 
ñöùa treû môùi sinh, nhöõng nôi ngöôøi tuï taäp ñoâng ñuùc vaø nhöõng ngöôøi ñeán töø caùc nöôùc 
khaùc nhau khoâng?

Khi duøng Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù, baïn neân söû duïng hình aûnh maø baïn nghó ñeán ñaàu 
tieân.

AÙP DUÏNG HEÄ THOÁNG LIEÂN KEÁT

Baây giôø, chuùng ta haõy cuøng thaûo luaän moät soá ví duï aùp duïng Heä Thoáng Lieân Keát ñeå 
ghi nhôù caùc döõ kieän döôùi ñaây.

CHUÛ ÑEÀ 1: VAÄT LYÙ SÔ CAÁP

Trong ví duï ñaàu tieân, chuùng ta haõy cuøng thaûo luaän moät thöù thaät ñôn giaûn. Giaû söû baïn 
muoán ghi nhôù nhöõng ñaëc tính caàn coù cuûa moät duïng cuï ño nhieät ñoä hieäu quaû.

Moät duïng cuï ño nhieät ñoä hieäu quaû caàn coù 
caùc ñaëc tính sau:

1. deã ñoïc nhieät ñoä

2. söû duïng an toaøn

3. khoâng ñaét

4. nhaïy vôùi söï thay ñoåi nhieät ñoä

5. coù phaïm vi ño nhieät ñoä lôùn
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DEÃ ÑOÏC      ÑOÏC SAÙCH NHANH

(gôïi nhôù)

AN TOAØN    TUÛ AN TOAØN

(aâm thanh)

1. Xaùc ñònh töø khoùa

Ñieàu ñaàu tieân chuùng ta caàn laøm laø xaùc ñònh töø khoùa trong moãi ñaëc tính lieät keâ phía 
treân. Xin nhôù raèng, khoâng phaûi taát caû caùc töø ñeàu quan troïng nhö nhau. Do ñoù, chuùng ta 
chæ caàn ghi nhôù moät hay hai töø khoùa coù taùc duïng giuùp chuùng ta nhôù laïi toaøn boä yù nghóa 
cuûa töøng ñaëc tính. Nhöõng töø khoùa ñöôïc gaïch döôùi beân treân.

2. Hình dung

Böôùc tieáp theo laø taïo moät hình aûnh cho duïng cuï ño nhieät ñoä, vaø töøng hình aûnh cho moãi 
ñaëc tính keå treân. Xin nhôù raèng neáu ñaëc tính ñoù coù nghóa tröøu töôïng, chuùng ta phaûi duøng 
Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông Töï hoaëc Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù ñeå taïo hình aûnh töông öùng.

Vieäc ñaàu tieân laø chuùng ta caàn hình dung chuû ñeà chính, duïng 
cuï ño nhieät ñoä. Haõy töôûng töôïng trong taâm trí baïn hình aûnh 
moät duïng cuï ño nhieät ñoä khoång loà baèng thuûy tinh vôùi moät 
boùng ñeøn thuûy ngaân ôû ñaàu vaø caùc gaïch ño nhieät ñoä maøu ñen 
doïc theo thaân.

Baây giôø, chuùng ta haõy taïo ra caùc hình aûnh cho taát caû naêm 
ñaëc tính. Ñaëc tính ñaàu tieân laø “deã ñoïc”. Vaäy thì baïn coù theå 
hình dung moät ngöôøi ñang ñoïc moät quyeån saùch maøu 
xanh daøy raát nhanh, laät tôùi laät lui caùc trang saùch.

Töø khoùa tieáp theo laø töø “an toaøn”. Vì baïn khoâng theå hình dung ñöôïc töø “an toaøn”, 
chuùng ta seõ duøng Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông Töï. Ñeå hình dung töø “an toaøn”, baïn coù 
theå nghó ñeán hình aûnh moät caùi tuû an toaøn lôùn, maøu ñen, baèng kim loaïi vôùi moät oå khoùa 
to töôùng.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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NHAÏY   COÂ GAÙI ÑANG KHOÙC
(gôïi nhôù)

(gôïi nhôù)

Veà töø khoùa cuoái cuøng “phaïm vi lôùn”, chuùng ta coù theå söû duïng Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù ñeå 
hình dung moät phaïm vi baén suùng cöïc lôùn.

PHAÏM VI LÔÙN   PHAÏM VI BAÉN SUÙNG LÔÙN

Töø khoùa keá tieáp laø töø “nhaïy”. Moät laàn nöõa, söû duïng 
Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù, chuùng ta coù theå hình dung caûnh moät 
coâ gaùi ñang khoùc vì coâ aáy cöïc kyø nhaïy caûm.

KHOÂNG ÑAÉT    TUÙI ÑÖÏNG TOAØN TIEÀN XU LOAÏI “500 ÑOÀNG”
(gôïi nhôù)

Vôùi töø khoùa “khoâng ñaét” tieáp theo, chuùng ta söû duïng 
Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù (töï hoûi mình xem baïn nghó ñeán gì 
ñaàu tieân) ñeå taïo hình aûnh ñaïi dieän cho töø khoùa naøy. 
Trong tröôøng hôïp naøy, baïn coù theå töôûng töôïng ñeán moät 
tuùi ñöïng toaøn tieàn xu loaïi “500 ñoàng” ñeå ñaïi dieän cho 
töø “khoâng ñaét”.
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http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Ñaëc tính cuûa moät duïng cuï ño nhieät ñoä hieäu quaû:

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

3. Lieân töôûng

Sau khi taïo ra caùc hình aûnh cho töøng yù, chuùng ta 
coù theå lieân keát chuùng laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät 
caâu chuyeän nghòch lyù vôùi nhieàu chuyeån ñoäng, haøi höôùc, 
nhieàu maøu saéc ñeå taän duïng caùc nguyeân taéc khaùc cuûa 
Trí Nhôù Sieâu Ñaúng.

Ví duï: Baïn hình dung moät duïng cuï ño nhieät ñoä 
khoång loà baèng thuûy tinh coù boùng ñeøn thuûy ngaân ôû ñaàu vaø caùc gaïch ñen treân thaân ño. 
Laï luøng thay, noù coù theå hoaït ñoäng nhö moät con ngöôøi. Duïng cuï ño nhieät ñoä naøy ñang 
ñoïc moät quyeån saùch daøy maøu xanh, laät qua laät laïi caùc trang saùch raát nhanh (nhaéc baïn 
nhôù tôùi ñaëc tính “deã ñoïc”). Baát ngôø, noù tìm thaáy giöõa caùc trang saùch moät tuû saét an toaøn 
maøu ñen baèng kim loaïi vôùi moät oå khoùa to töôùng (nhaéc baïn nhôù tôùi ñaëc tính “an toaøn”). 
Noù haøo höùng môû tuû saét ñoù ra nhöng laïi chæ thaáy moät tuùi nhoû ñöïng toaøn tieàn xu loaïi “500 
ñoàng” (nhôù töø “khoâng ñaét”). Thaát voïng, duïng cuï ño nhieät ñoä baét ñaàu khoùc (nhôù ñeán 
“nhaïy”). Nhöõng gioït nöôùc maét cuûa noù rôi vaøo phaïm vi taäp baén lôùn cuûa moät sieâu xaï thuû 
vaø bò baén vôõ tung toùe (nhôù ñeán “phaïm vi lôùn”).

KIEÅM TRA TRÍ NHÔÙ

Haõy hình dung caâu chuyeän naøy trong taâm trí vaø thöû kieåm tra trí nhôù cuûa baïn. Töø caâu 
chuyeän naøy, baïn coù theå nhôù laïi naêm ñaëc tính cuûa duïng cuï ño nhieät ñoä khoâng?

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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CHUÛ ÑEÀ 2: LÒCH SÖÛ SINGAPORE

Giaû söû baïn phaûi ghi nhôù baûy aûnh höôûng töø söï chieám ñoùng cuûa Nhaät leân Singapore 
nhö trình baøy döôùi ñaây.

Nhöõng aûnh höôûng töø söï chieám ñoùng cuûa Nhaät

1. Khoâng coù luaät phaùp vaø traät töï

2. Xaûy ra xung ñoät daân toäc vaø baïo ñoäng

3. Ñaûng Maõ Lai ra ñôøi

4. Roái loaïn xaõ hoäi vaø coâng coäng

5. Nhieàu vaán ñeà kinh teá

6. Nhu caàu veà cao su Maõ Lai giaûm

7. Uy tín cuûa löïc löôïng Anh Quoác giaûm

* Caùc töø khoùa ñöôïc gaïch döôùi nhaèm giuùp baïn nhôù ñöôïc caùc yù.

Nguyeân taéc vaãn nhö cuõ: xaùc ñònh töø khoùa trong moãi 
yù chính, taïo hình aûnh töôïng tröng vaø lieân töôûng caùc 
hình aûnh ñoù trong moät caâu chuyeän noåi baät.

1. Xaùc ñònh töø khoùa vaø hình dung

Xin nhôù raèng baïn chæ caàn choïn moät hay hai töø khoùa ñeå nhôù laïi töøng yù. Nhöõng töø 
khoùa baïn caàn hình dung ñöôïc gaïch döôùi beân treân.
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
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http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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2. Lieân töôûng

Baây giôø, chuùng ta seõ keát 
hôïp taát caû nhöõng hình aûnh laïi 
ñeå taïo thaønh moät caâu chuyeän 
nghòch lyù, haøi höôùc.

Ví duï, baïn coù theå hình dung 
moät oâng ngöôøi Nhaät maäp ñang 
ñi kieám vieäc (nhôù tôùi “aûnh 
höôûng töø söï chieám ñoùng cuûa 
Nhaät”). Cuoái cuøng, oâng ta tìm 
ñöôïc vieäc laøm luaät sö vì xaõ hoäi 
ñang hoãn loaïn (nhôù tôùi “luaät 
phaùp”). Laø luaät sö, oâng ta phaûi 
baøo chöõa cho moät chuù ngöïa 
phaïm toäi phaân bieät chuûng toäc 
(nhôù tôùi “xung ñoät daân toäc”). 
Chuû cuûa chuù ngöïa naøy laø moät 
thaønh vieân trong Ñaûng Maõ Lai 
(nhôù tôùi “Ñaûng Maõ Lai”). Baát 
thình lình, chuù ngöïa ñaùnh raém 
hoâi thoái ñeán möùc khieán cho moïi 
ngöôøi trôû neân hoãn loaïn (nhôù tôùi 
“roái loaïn xaõ hoäi”) vaø laøm saäp 
caùc toøa nhaø vaên phoøng lôùn 
(“vaán ñeà kinh teá”). Haøng ngaøn 
quaû boùng cao su töø treân toøa 
nhaø rôùt xuoáng (“nhu caàu cao su 
giaûm”) vaø truùng vaøo moät ngöôøi 
Anh laøm oâng ta bò teù (“uy tín 
Anh Quoác giaûm”).

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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 Baûy aûnh höôûng töø söï chieám ñoùng cuûa Nhaät
1

2

3

4

5

6

7

Kieåm tra trí nhôù

Baây giôø, sau khi hoaøn taát baøi thöïc haønh baèng vieäc aùp duïng Heä Thoáng Lieân Keát, baïn 
haõy vieát ra baûy aûnh höôûng töø söï chieám ñoùng cuûa Nhaät.

CHUÛ ÑEÀ 3: KINH TEÁ HOÏC CÔ BAÛN

Ñaây laø moät moân hoïc phoå bieán khi vaøo ñaïi hoïc. Chuùng ta haõy cuøng daønh chuùt thôøi 
gian trong phaàn naøy. Giaû söû baïn phaûi ghi nhôù taát caû caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán nhu caàu 
veà soá löôïng cuûa moät maët haøng. Caùc yeáu toá naøy laø:

1. Giaù caû cuûa maët haøng ñoù

2. Giaù caû cuûa nhöõng maët haøng lieân quan khaùc

3. Thò hieáu

4. Phaân boá thu nhaäp

5. Daân soá
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toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
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http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Coù saùu caùch baûo toàn ñaát troàng:

1. Caøy ruoäng baäc thang

2. Ñaép ñoài cao

3. Ñaép bôø

4. Luaân canh

5. Gaët töôùt

6. Boài boå ñaát troàng baèng phaân boùn

Ñeå nhôù ñöôïc caùc yeáu toá naøy, haõy töôûng töôïng “nhu caàu veà soá löôïng” nhö moät ñöùa 
treû ñang khoùc voøi meï ñeå aên baùnh ngoït. Chieàu con, ngöôøi meï ñi ñeán moät tieäm taïp hoùa 
nhöng thaáy raèng giaù baùnh quaù ñaét ( “giaù caû”). Cho neân, baø ta mua keïo soâcoâla vôùi giaù 
reû hôn (“giaù caû maët haøng lieân quan”). Ñöùa treû aên keïo vaø caûm thaáy thích hôn caû baùnh 
ngoït (“thò hieáu”). Ñöùa treû haøo höùng ñeán möùc noù voâ tình laøm ñoå bình möïc leân thaûm. 
Veát dô loang ra toaøn boä thaûm (“phaân boá thu nhaäp”). Möïc traøn ra thaûm thaønh töøng veát 
oá (aâm thanh laøm nhôù ñeán töø “daân soá”).

Haõy töôûng töôïng hình aûnh trong taâm trí vaø kieåm tra trí nhôù cuûa baïn sau ñoù.

CHUÛ ÑEÀ 4: ÑÒA LYÙ SÔ CAÁP

Giaû söû baïn ñang hoïc moân ñòa lyù vaø phaûi nhôù caùc thoâng tin veà baûo toàn ñaát troàng 
nhö sau.

Moät laàn nöõa, laøm theo caùc böôùc xaùc ñònh töø khoùa (gaïch döôùi) nhaèm giuùp baïn nhôù laïi 
caùc yù, taïo hình aûnh töôïng tröng vaø keát hôïp chuùng thaønh caâu chuyeän.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Ñaây laø moät trong caùc caùch giuùp baïn coù theå nhôù saùu phöông phaùp baûo toàn ñaát troàng 
deã daøng. Haõy töôûng töôïng caùc maåu ñaát troàng ñang truyeàn tai nhau veà vieäc baûo toàn thieân 
nhieân (nhaéc baïn veà vieäc “baûo toàn ñaát troàng”). Sau khi nghe veà caûnh ñeïp beân ngoaøi, 
chuùng quyeát ñònh ñi lang thang ngaém caûnh (nhôù ñeán töø “baäc thang”). Chuùng ñeán thaêm 
nhöõng ngoïn ñoài xanh rì (nhôù ñeán töø “ñaép ñoài”) vaø ñi daïo doïc bôø bieån (nhôù ñeán töø “ñaép 
bôø”). Vaøo ban ñeâm, chuùng thay phieân canh cho nhau nguû (nhôù ñeán töø “luaân canh”). 
Moät ñeâm noï, moät ngoïn gioù lôùn aùc ñoäc töôc maát quaàn aùo cuûa chuùng (nhôù ñeán töø “gaët 
töôùt”). Quaù xaáu hoå, chuùng laáy caây troàng laøm quaàn aùo nhöng laïi bò phaân laøm vaáy baån 
(nhaéc ñeán töø “phaân boùn”).
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Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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NAÊM BÖÔÙC ÑEÅ GHI NHÔÙ

Baïn ñaõ thaáy vieäc ghi nhôù moät danh saùch caùc yù chính raát deã daøng. Noùi moät caùch 
ngaén goïn, baïn neân tuaân thuû naêm böôùc cô baûn döôùi ñaây ñeå ñaït keát quaû toát nhaát.

1. Xaùc ñònh töø khoùa nhaèm giuùp baïn nhôù töøng yù chính, thaäm 
chí nhôù caû chuû ñeà.

2. Chuyeån töøng töø khoùa thaønh hình aûnh töôïng tröng.
3. Keát hôïp taát caû caùc hình aûnh thaønh moät caâu chuyeän heát 

söùc nghòch lyù vaø haøi höôùc.
4. Veõ laïi dieãn bieán cuûa caâu chuyeän ra giaáy.
5. OÂn laïi caùc hình aûnh cuûa caâu chuyeän ít nhaát ba laàn.
 

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 8 - TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO TỪ - 1��

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Khi thöïc haønh nhieàu, baïn seõ khaùm phaù ra Heä Thoáng Lieân Keát laø moät coâng cuï höõu 
hieäu trong hoïc taäp. Noù giuùp “ghi khaéc” caùc söï vieäc vaøo naõo boä chuùng ta vaø nhôø vaäy baïn 
löu tröõ thoâng tin nhanh hôn vaø laâu hôn, thay vì baïn phaûi “nhai ñi nhai laïi” nhöõng kieán 
thöùc khoâ khan nhieàu laàn. Heä thoáng naøy cuõng giuùp vieäc hoïc trôû neân thuù vò hôn.

ÖÙNG DUÏNG NAÂNG CAO CUÛA KYÕ THUAÄT AÂM THANH TÖÔNG TÖÏ: 
HOÏC TÖØ VÖÏNG (NGOAÏI NGÖÕ)

Kyõ thuaät naøy ñaëc bieät coù ích trong vieäc giuùp baïn hoïc ngoaïi ngöõ (ví duï tieáng Anh) 
hoaëc hoïc moät moân hoïc ñoøi hoûi baïn phaûi nhôù ñònh nghóa cuûa nhieàu töø phöùc taïp.

YÙ töôûng

Söû duïng Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông Töï ñeå tìm moät hoaëc vaøi töø thay theá coù caùch 
phaùt aâm gioáng vôùi moät töø tröøu töôïng maø baïn muoán hoïc. Töø thay theá naøy neân laø töø deã 
hình dung. Sau ñoù, taïo ra moät caâu chuyeän lieân keát taát caû nhöõng hình aûnh cuûa nhöõng töø 
thay theá vaøo yù nghóa thaät söï cuûa töø tröøu töôïng ñoù.

Töø môùi 
(tröøu töôïng)

Kyõ Thuaät AÂm 
Thanh Töông Töï

Hình aûnh 
moâ taû töôïng 

tröng

Ñònh nghóa trí nhôù

Ñònh nghóa 
töø môùi

AdAm khoo

1�� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Moät vaøi ví duï
Haõy cuøng xem xeùt nhöõng töø môùi döôùi ñaây vaø yù nghóa cuûa chuùng maø baïn phaûi ghi 

nhôù.

1. Poignant – noãi ñau saâu saéc
Caùch nhôù:
Tröôùc tieân, baïn haõy chia töø tröøu töôïng thaønh nhieàu aâm tieát 

neáu caàn thieát. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta coù aâm “poig” 
vaø “nant”. “Poig” phaùt aâm gioáng töø “point” (muõi nhoïn) vaø 
“nant” phaùt aâm gioáng töø “nun” (baø sô). Baïn haõy töôûng töôïng 
hình aûnh moät muõi nhoïn ñaâm vaøo moät baø sô gaây ra veát thöông 
saâu ñau ñôùn. Do ñoù, moãi khi baïn nghó ñeán töø “poignant”, baïn 
seõ nhôù ñeán ñònh nghóa “noãi ñau saâu saéc”.

2. Exhort – Khuyeân baûo
Caùch nhôù:
Moät laàn nöõa, chia töø naøy thaønh hai aâm “ex” vaø “hort”. 

“Ex” phaùt aâm gioáng töø “axe” (caây buùa) vaø “hort” phaùt 
aâm gioáng töø “hot” (noùng). Haõy töôûng töôïng moãi laàn ba 
cuûa baïn khuyeân baûo baïn chuyeän gì, oâng caàm moät caây 
buùa coù löôõi beùn ñöôïc ñun noùng ñaày ñe doïa ñeå baïn chuù 
yù ñeán. Khi baïn nghó ñeán töø “exhort”, baïn seõ nhôù tôùi yù 
nghóa khuyeân baûo.

3. Pumice – Ñaù löûa
Caùch nhôù:
“Pumice” phaùt aâm gioáng töø “pool” (hoà) vaø 

“mice”(chuoät). Ñeå lieân keát caùc töø thay theá naøy, baïn coù theå töôûng töôïng moät mieäng nuùi 
löûa chöùa ñaày nöôùc taïo thaønh hoà vaø coù nhöõng con chuoät ñang bôi trong hoà.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 8 - TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO TỪ - 1��

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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4. Prodigy – Thieân taøi
Caùch nhôù:
Baïn coù theå töôûng töôïng hình aûnh moät chuyeân gia (professional) ñi ñaøo (digging) moû 

chaát khoaùng. Sau ñoù, oâng ta aên chaát khoaùng ñoù vaø trôû thaønh thieân taøi.

5. Salient – Noåi baät nhaát
Caùch nhôù:
“Salient” phaùt aâm gioáng töø “sail” (laùi 

thuyeàn) vaø “ant” (kieán). Haõy töôûng töôïng hình 
aûnh moät chuù kieán thaønh thaïo laùi thuyeàn vaø trôû 
thaønh chuù kieán noåi baät nhaát. Do ñoù, khi baïn 
nghó veà töø “salient”, baïn seõ nghó ngay ñeán 
nghóa “noåi baät nhaát”.

6. Forebear – Toå tieân
Caùch nhôù:
Haõy töôûng töôïng toå tieân cuûa baïn laø moät ngöôøi luyeän thuù. OÂng noåi tieáng veà huaán luyeän 

ñöôïc boán (four) con gaáu (bear) chôi ñaùnh quaàn vôït ñoâi. “Four bear” coù caùch phaùt aâm 
töông töï nhö “forebear”. Moät laàn nöõa, “forebear” nhaéc baïn nhôù ñeán “toå tieân”.

Ñoïc qua caùc ví duï treân vaø töôûng töôïng caùc hình aûnh trong taâm trí baïn, haõy vieát ra 
yù nghóa cuûa nhöõng töø tieáng Anh môùi maø baïn vöøa hoïc. Beân phaûi moãi töø, baïn haõy vieát 
ra yù nghóa cuûa töø ñoù.

Ñeán ñaây laø keát thuùc chöông veà phaùt trieån Trí Nhôù Sieâu Ñaúng daønh cho töø. Chuùng ta 
seõ cuøng thaûo luaän vieäc phaùt trieån Trí Nhôù Sieâu Ñaúng daønh cho soá.

AdAm khoo

1�0 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 8 - TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO TỪ - 1�1

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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CHÖÔNG 9

TRí NHÔÙ SIEÂU ÑAÚNG 
DAØNH CHO SOÁ 

HEÄ THOÁNG SOÁ

Khoâng gioáng nhö töø ngöõ, soá raát tröøu töôïng. Chuùng ta khoâng theå hình dung soá vaø do 
ñoù khoâng theå lieân töôûng keát hôïp caùc soá laïi vôùi nhau hoaëc vôùi nhöõng thoâng tin khaùc. Heä 
Thoáng Soá khaéc phuïc trôû ngaïi naøy baèng vieäc gaùn moät chöõ caùi coù theå hình dung ñöôïc 
vaøo moãi chöõ soá. Moät khi ta hình dung ñöôïc caùc soá, ta coù theå nhôù chuùng deã daøng. Kyõ 
naêng naøy ñaëc bieät hieäu quaû trong vieäc nhôù ngaøy thaùng naêm, coâng thöùc vaø caùc phöông 
trình hoùa hoïc.

CAÙCH SÖÛ DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÁ

Moãi chöõ soá töø 0 ñeán 9 thöôøng ñöôïc gaùn 
vaøo moät hoaëc hai chöõ caùi. Khi baïn nhôù ñöôïc 
caùc chöõ caùi naøy, baïn seõ coù theå chuyeån baát kyø 
soá naøo (thaäm chí caû nhöõng soá coù nhieàu hôn 
boán chöõ soá) thaønh moät hình aûnh töông öùng 
löu vaøo taâm trí. Döôùi ñaây laø 10 chöõ soá cô baûn 
vaø caùc chöõ caùi töông öùng.

1�� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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 Soá  Chöõ caùi
 0  s, x
 1  t
 2  n
 3  m
 4  r, q
 5  l
 6  g
 7  k, c
 8  v, d, ñ
 9  b, p

 
Chuù yù: Nhöõng chöõ caùi khoâng ñöôïc lieät keâ ôû treân khoâng ñaïi dieän cho baát kyø chöõ soá 

naøo. Baïn coù theå duøng chuùng thoaûi maùi maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán soá baïn muoán 
ñaïi dieän.

CAÙCH GHI NHÔÙ CHÖÕ CAÙI ÑAÏI DIEÄN

Soá “0” khieán baïn lieân töôûng ñeán hình 
aûnh gaïch cheùo X – chöõ “x”. Chöõ “x” laïi 
coù caùch phaùt aâm töông töï nhö “s” giuùp 
baïn nhôù raèng chöõ “x” vaø “s” lieân quan 
ñeán soá 0.

Soá 1 ñöôïc taïo thaønh töø moät gaïch 
doïc vaø thöôøng coù theâm moät gaïch ngang 
ôû döôùi. Töông töï, chöõ “t” cuõng coù moät 
gaïch doïc vaø moät gaïch ngang. Chöõ “T” 
vieát hoa laät ngöôïc laïi nhìn cuõng gioáng 
soá 1.

Soá 2 khieán baïn nhôù tôùi chöõ “n” vì 
“n” coù 2 gaïch doïc.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 9 - TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO SỐ - 1��

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Soá 3 khieán baïn nhôù tôùi chöõ “m” 
vì “m” coù 3 gaïch doïc. Moät caùch nhôù 
khaùc nöõa laø neáu baïn laät soá 3 xuoáng 
90 ñoä ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, baïn 
seõ coù chöõ “m”.

Soá 4 khieán baïn lieân töôûng ñeán chöõ 
“r” vì hình aûnh phaûn aùnh trong göông 
cuûa chöõ “R ” vieát hoa raát gioáng soá 4. 
Chöõ “q” cuõng coù hình daïng töông töï 
nhö soá 4. Baïn haõy töôûng töôïng moät 
“soá 4 troøn trónh”.

Coøn soá 5 thì sao? Haõy ñeå yù baøn 
tay vaø 5 ngoùn tay cuûa baïn. Baïn coù 
thaáy khoaûng caùch giöõa ngoùn troû vaø 
ngoùn caùi cuûa baïn taïo thaønh hình chöõ 
“L” khoâng? Do ñoù, soá 5 seõ khieán baïn 
nghó tôùi chöõ “l”.

Soá 6 khi bò laät ngöôïc xuoáng raát 
gioáng chöõ “g”.

Neáu baïn ñeå soá 7 tröôùc göông, baïn 
seõ thaáy hình aûnh soá 7 trong göông 
vaø ôû ngoaøi khi naèm caïnh nhau taïo 
thaønh chöõ “k” höôùng xuoáng döôùi. Baïn 
coù theå nhôù tôùi cuïm töø “khoâng coù” ñeå 
nhôù raèng chöõ “k” vaø “c” lieân quan 
ñeán soá 7.

Soá 8 khieán baïn lieân töôûng ñeán 
hình aûnh gioù xoaùy vaøo nhau maø gioù 
coøn ñöôïc goïi laø “vuõ” khieán baïn nhôù 
ñeán chöõ “v”. Cuïm töø “vuõ ñaïo” seõ giuùp 
baïn nhôù tieáp chöõ “d/ñ”.

AdAm khoo

1�� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Chöõ soá Chöõ caùi Chöõ soá Chöõ caùi

0.  5.

1.  6.

2.  7.

3.  8.

4.  9.

BAØI KIEÅM TRA NHANH

Baïn ñaõ thuoäc baøi chöa? Toát laém. Baây giôø baïn haõy thöû laøm moät baøi kieåm tra ñôn 
giaûn baèng caùch vieát ra caùc chöõ caùi töông öùng cho moãi chöõ soá töø 0 ñeán 9. Xin vui loøng 
hoaøn taát baøi kieåm tra naøy tröôùc khi baïn ñoïc tieáp.

Cuoái cuøng, soá 9 khi bò laät ngöôïc 
xuoáng nhìn gioáng chöõ “b” trong khi 
hình aûnh phaûn aùnh trong göông cuûa soá 
9 laïi gioáng chöõ “p”.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
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http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÖÕ CAÙI ÑAÏI DIEÄN

Chuùng ta seõ laøm gì vôùi taát caû nhöõng 
gì vöøa hoïc? Chuùng ta söû duïng chuùng 
ñeå taïo ra caùc töø ngöõ giuùp ta lieân töôûng 
deã daøng veà moät taäp hôïp soá ta caàn 
phaûi ghi nhôù. Chuùng ta laøm vieäc naøy 
baèng caùch tìm moät töø hoaëc cuïm töø 
hình dung ñöôïc coù chöùa caùc chöõ caùi 
töông öùng vôùi caùc soá chuùng ta caàn 
nhôù.

Haõy cuøng xem moät ví duï ñôn giaûn 
sau ñaây. Soá 21 ñöôïc taïo thaønh töø soá 
2 vaø soá 1. Chuùng ta ñaõ bieát raèng soá 2 
töông öùng vôùi chöõ “n” vaø soá 1 töông 
öùng vôùi chöõ “t”. Chuùng ta deã daøng 
nhaän thaáy soá “21” coù theå ñöôïc ñaïi 
dieän baèng hình aûnh moät caùi “nuùt”.

Theâm moät ví duï khaùc. Soá 94 goàm 
coù soá 9 vaø soá 4. Soá 9 coù chöõ “b” vaø 
soá 4 coù chöõ “r”. Dó nhieân chuùng ta coù 
theå nghó ñeán hình aûnh moät mieáng thòt 
“ba roïi” ñeå nhôù soá 94. Tuy nhieân, xin 
chuù yù raèng, töø “baùnh reá” maëc duø coù 
chöõ “b” vaø “r” nhöng khoâng theå ñaïi 
dieän cho soá 94 vì thaät ra noù ñaïi dieän 
cho soá 924 (xem kyõ “baùnh reá” thì thaáy 
coù theâm chöõ “n” ôû giöõa “b” vaø “r”). 
Ñaây laø moät loãi raát thöôøng gaëp khi taïo 
ra töø hoaëc cuïm töø ñaïi dieän. Baïn neân 
caån thaän.

Muïc tieâu chính cuûa phöông phaùp 
naøy laø chuyeån ñoåi caùc soá (tröøu töôïng) 
khoù nhôù thaønh moät töø hoaëc cuïm töø coù 
theå hình dung ñöôïc trong taâm trí khieán 
caùc soá deã nhôù hôn.
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CHUÙNG TA CHÆ CHUÙ YÙ ÑEÁN CHÖÕ CAÙI ÑAÏI DIEÄN

Haõy chuù yù ñeán cuïm töø “bò la”. Neáu toâi yeâu caàu baïn chuyeån ñoåi töø naøy thaønh soá döïa 
vaøo chöõ caùi ñaïi dieän thì ñoù laø soá maáy? Ñoù chính laø soá 95. Löu yù raèng chöõ “i” vaø “a” 
khoâng ñaïi dieän cho baát kyø chöõ soá naøo.

Theâm moät ví duï nöõa. Cuïm töø “Nhi ôû khu D” thì ñaïi dieän cho soá naøo? Ñoù chính laø soá 
“278” vì caùc chöõ “h”, “i”, “o” vaø “u” khoâng ñaïi dieän cho baát kyø chöõ soá naøo.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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  Soá   Töø ngöõ
  

  53

  21

  30

  548

  417

         
  Töø ngöõ   Soá töông öùng  

  cha

  tình yeâu

  ngaïc nhieân

  baêng ñaûng

  kieåm tra

TÖÏ KIEÅM TRA

Baây giôø thì baïn ñaõ hieåu khaùi nieäm naøy roài, haõy thöû laøm caùc baøi taäp sau:

BAØI TAÄP 1

Duøng Heä Thoáng Soá ñeå chuyeån töøng soá sau ñaây thaønh caùc töø ngöõ coù hình aûnh: 53, 
21, 30, 548, 417.

BAØI TAÄP 2

Chuyeån caùc töø sau ñaây thaønh caùc soá töông öùng: cha, tình yeâu, ngaïc nhieân, baêng 
ñaûng, kieåm tra.
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Ñaùp aùn

Baïn ñaõ laøm baøi taäp xong chöa? Toát laém. Döôùi ñaây laø ñaùp aùn.
Ñaùp aùn naøy coù theå khaùc vôùi ñaùp aùn cuûa baïn nhöng khoâng coù vaán ñeà gì caû. Baïn neân 

hoïc caùch taïo ra nhöõng töø ngöõ ñoäc ñaùo cuûa rieâng baïn cho töøng soá theo caùc quy luaät treân. 
Theá laø ñuû roài. Caùc chöõ caùi töông öùng vôùi chöõ soá ñöôïc ñoåi maøu ñeå baïn nhìn roõ hôn.

Soá  Töø ngöõ
53  Laâm

21  nuùt

30  maõ soá

548  laáy roi da

471  raéc tieâu
 

Töø ngöõ  Soá
Cha  7

tình yeâu  12

ngaïc nhieân 26722

baêng ñaûng 926826

kieåm tra  7314

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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1. Taï
2. Noû
3. Meï
4. Ru
5. Laåu
6. Gaø
7. Caù
8. Voi
9. Boø
10. Thuïy só
11. Taát
12. Tình
13. Taém
14. Tí quaäy
15. Thay laù
16. Tuoåi gaø
17. Tuoåi choù
18. Thi voõ
19. Taäp
20. Nasa
21. Nuùt
22. Neùn
23. Naèm
24. Noùi quaù
25. Naáu laåu 

26. Naáu gaø
27.  Naáu caù
28. Nuùi ñaù
29.  Naáu boø
30.  Maõ soá
31.  Maët
32. Maën
33. Maém
34. Möa rôi
35. Myõ lai
36. Moå gaø
37. Moå caù
38. Meï veà
39. Maäp
40. Quaù xaù
41. Quaùt
42. Quan
43. Queâ meï
44. Quyû quaùi
45. Quyø laïy
46. Quaù giaù
47. Raéc
48. Roi da
49. Raùp
50. Lo xa 

51. Laùt
52. Lan
53. Laâm
54. Laáy roi
55. Le loùi
56. Laåu gaø
57. Laåu caù
58. Lôû dôû
59. Laåu boø
60. Ga xe
61. Gaët
62. Gan
63. Gaëm
64. Gheâ quaù
65. Goùi laù
66. Goûi gaø
67. Goûi caù
68. Gôø ñaù
69. Goûi boø
70. Kieâu sa
71. Keùt
72. Keøn
73. Keõm
74. Caây queá
75. Kyø laï 

76. Coâ gaùi
77. Cuùc
78. Caù ñaù
79. Caëp
80. Veø xe
81. Veït
82. Vaân
83. Vuï muøa
84. Döõ quaù
85. Voâ lo
86. Vôï gioûi
87. Vaïc
88. Vi vu
89. Vaáp
90. Baø xaõ
91. Buùt
91. Buùn
93. Baùm
94. Ba roïi
95. Bò la
96. Beù gaùi
97. Baéc
98. Bôø ñeâ
99. Baép

Löu yù raèng nhöõng chöõ maøu ñen khoâng heà ñaïi dieän cho baát kyø chöõ soá naøo.

 99 TÖØ NGÖÕ ÑAÏI DIEÄN

Sau khi ñaõ ñöôïc hoïc caùc chöõ caùi töông öùng vôùi caùc chöõ soá, baïn coù theå deã daøng 
chuyeån baát kyø soá naøo thaønh moät töø coù hình aûnh (goïi laø töø ngöõ ñaïi dieän) nhaèm giuùp baïn 
deã daøng lieân töôûng vaø ghi nhôù soá ñoù.

Ñeå thuaän tieän trong vieäc söû duïng Heä Thoáng Soá, baïn haõy taïo ra nhöõng töø ngöõ ñaïi 
dieän cuûa rieâng baïn cho 99 soá ñaàu tieân. Baèng caùch naøy, moãi khi baïn gaëp phaûi moät soá 
naøo ñoù giöõa 0 vaø 99, baïn seõ laäp töùc bieát ñöôïc hình aûnh töông öùng vôùi soá ñoù. Toâi lieät 
keâ döôùi ñaây nhöõng töø ngöõ ñaïi dieän maø toâi thöôøng söû duïng ñeå nhôù 99 soá ñaàu tieân. Baïn 
coù theå hoïc theo toâi hoaëc taïo ra nhöõng töø ngöõ cuûa rieâng baïn.
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Heä thoáng 
soá

Kyõ Thuaät AÂm 
Thanh Töông Töï

Hình aûnh 
moâ taû töôïng 

tröng

Ñònh n
ghóa trí nhôù

SÖÏ KIEÄN
Thôøi gianTHAÙNG

Hình aûnh 
moâ taû töôïng 

tröng

AÙP DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÁ

Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, Heä Thoáng Soá laø moät coâng cuï maïnh meõ duøng ñeå hoïc caùc moân 
hoïc lieân quan ñeán soá. Trong phaàn naøy, baïn seõ hoïc caùch laøm theá naøo ñeå ghi nhôù ngaøy 
thaùng lòch söû, caùc thaønh phaàn nguyeân töû vaø caùc loaïi soá khaùc.

CAÙCH GHI NHÔÙ NGAØY THAÙNG

Moân lòch söû thöôøng ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi ghi nhôù moät 
söï kieän cuï theå xaûy ra trong quaù khöù. Do ñoù, chuùng ta caàn 
lieân keát söï kieän ñoù vôùi moät ngaøy thaùng (goàm moät chuoãi soá) 
cuï theå khi söï vieäc ñoù dieãn ra.

Caùch ghi nhôù

Ñeå nhôù ngaøy thaùng vaø söï kieän, baïn phaûi

 1. Taïo ra moät hình aûnh cuûa söï kieän maø baïn muoán ghi nhôù.

 2. Söû duïng Heä Thoáng Soá ñeå chuyeån ñoåi ngaøy thaùng (goàm caùc soá) thaønh hình 
aûnh töông öùng.

 3. Taïo ra moät caâu chuyeän baát hôïp lyù ñeå lieân keát hình aûnh cuûa söï kieän vôùi hình 
aûnh cuûa ngaøy thaùng ñoù.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

CHƯƠNG 9 - TRÍ NHỚ SIÊU ĐẲNG DÀNH CHO SỐ - 1�1
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Ví duï 1: Bom nguyeân töû

Giaû söû baïn caàn nhôù Myõ thaû quaû bom 
nguyeân töû ñaàu tieân vaøo ngaøy 6 thaùng 8 
naêm 1945. Vì ñaây laø söï kieän thaû bom 
nguyeân töû, böôùc ñaàu tieân laø baïn phaûi hình 
dung moät quaû bom nguyeân töû trong taâm 
trí baïn.

Keá tieáp, chuyeån ngaøy thaùng thaønh caùc 
soá töông öùng, 6-8-45. Löu yù raèng chuùng 
ta boû qua moät theá kyû (1900) vì baïn coù theå 
hoaøn toaøn suy ra ñöôïc theá kyû naøy. Vaäy laø 
baïn phaûi chuyeån ñoåi soá 6845 thaønh moät 
hình aûnh cuï theå döïa vaøo Heä Thoáng Soá baïn vöøa hoïc. Baïn coù theå chia soá naøy thaønh 
hai caëp 68 vaø 45. Nhö vaäy, 68 coù theå ñöôïc chuyeån thaønh “gaø vaø où”, coøn 45 thaønh 

“rôi loã”.
Böôùc cuoái cuøng laø taïo moät moái 

lieân keát nghòch lyù giöõa “quaû bom 
nguyeân töû”, “gaø vaø où” vaø “rôi loã”. 
Vaäy thì haõy töôûng töôïng moät con 
gaø troáng vaø moät con où ñen ñang 
ñaùnh nhau quyeát lieät thì bò rôi 
xuoáng loã khi quaû bom nguyeân töû 
ñaàu tieân noå ra.

Do ñoù, moãi khi baïn nghó ñeán 
quaû bom nguyeân töû ñaàu tieân, baïn 
seõ nhôù tôùi “gaø vaø où”, “rôi loã” giuùp 
baïn chuyeån thaønh soá 6-8-45 (töùc 
laø ngaøy 6 thaùng 8 naêm 1945) ngay 
laäp töùc.

Ví duï 2: Traân Chaâu Caûng

Giaû söû baïn muoán ghi nhôù söï kieän Traân Chaâu Caûng bò Nhaät thaû bom vaøo ngaøy 7 
thaùng 12 naêm 1941. Moät laàn nöõa, baïn coù theå hình dung söï kieän thaû bom taïi Traân Chaâu 
Caûng vôùi hình aûnh moät chuoãi haït traân chaâu bò noå tung.

Tieáp theo, chuyeån ngaøy 7 thaùng 12 naêm 1941 thaønh 7-12-41 vaø söû duïng Heä Thoáng 
Soá ñeå chuyeån soá 71241 thaønh hình aûnh cuï theå. Baïn coù theå taùch soá naøy thaønh ba nhoùm 
71, 24 vaø 1 ñeå chuyeån thaønh ba hình aûnh. Baèng caùch naøy, baïn caàn phaûi lieân keát boán 
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hình aûnh vôùi nhau, hình aûnh söï kieän vaø ba hình aûnh 
cho ngaøy thaùng.

Moät caùch nhanh hôn nöõa laø taùch soá 71241 thaønh 
712 vaø 41. 712 ñöôïc chuyeån thaønh cuïm töø “khæ thaáy 
nai” vaø 41 thaønh “rôøi toå”. Cuoái cuøng, lieân keát hình 
aûnh “haït traân chaâu noå tung”, “khæ thaáy nai” vaø “rôøi 
toå” thaønh moät caâu chuyeän voâ lyù nhö sau: nhöõng chuù 
khæ bò nhöõng haït traân chaâu noå tung ñaùnh thöùc. Chuùng 
nhìn thaáy nhöõng con nai vaøng ngô ngaùc cuõng bò ñaùnh 
thöùc ñang loø doø rôøi khoûi toå.

Baây giôø, moãi khi baïn nghó veà söï kieän thaû bom ôû 
Traân Chaâu Caûng, baïn seõ nhôù tôùi “khæ thaáy nai rôøi toå” 
töùc laø soá 71241 töùc laø ngaøy 7 thaùng 12 naêm 1941.

Thöïc haønh moät soá ngaøy thaùng lòch söû

Kyõ thuaät ghi nhôù ngaøy thaùng naøy khoâng chæ raát thuù vò maø coøn mang laïi keát quaû laâu 
daøi. Nhöõng ví duï treân ñaây ñöôïc giaûi thích daøi doøng nhöng khi baïn baét ñaàu quen söû duïng 
kyõ thuaät naøy, baïn seõ thaáy raèng baïn chæ toán khoaûng vaøi giaây ñeå ghi nhôù.

Chuùng ta haõy cuøng ghi nhôù caùc ngaøy thaùng ñaùng nhôù döôùi ñaây baèng caùch söû duïng 
kyõ thuaät vöøa hoïc. Baét ñaàu naøo!

Khi baïn gaëp teân ngöôøi hay teân nöôùc, haõy chuyeån chuùng thaønh nhöõng hình aûnh baèng 
caùch duøng Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông Töï hoaëc Kyõ Thuaät Gôïi Nhôù. Ví duï, töø “Fidel” nghe 
gioáng töø “Phi ñen”. Vaäy thì Fidel Castrol coù theå ñöôïc töôûng töôïng thaønh moät ngöôøi Chaâu 
Phi da ñen.

Coøn veà töø “Vieät Nam” thì sao? Laøm theá naøo baïn coù theå hình dung moät ñaát nöôùc? 
Baïn coù theå duøng Kyõ Naêng Gôïi Nhôù vôùi hình aûnh laù côø ñoû sao vaøng ñeå nhôù tôùi nöôùc 
Vieät Nam.

 Söï kieän  Ngaøy thaùng

 1. Ngaøy sinh cuûa Fidel Castrol  13 thaùng 8 naêm 1926

 2. Ngaøy Quoác Khaùnh Vieät Nam  2 thaùng 9 naêm 1945

 3. Baàu cöû T.T Franklin Roosevelt  1936

 4. Ñaïi khuûng hoaûng kinh teá  1929-1933
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Töï kieåm tra

Baïn haõy vieát ra nhöõng ngaøy thaùng cuûa caùc söï kieän maø baïn vöøa ghi nhôù. Haõy kieåm 
tra laïi ñeå chaéc chaén laø baïn traû lôøi ñuùng.

 CAÙCH GHI NHÔÙ SOÁ NGUYEÂN TÖÛ HOÙA HOÏC

Baây giôø chuùng ta haõy tìm hieåu caùch laøm theá naøo ñeå ghi nhôù caùc soá nguyeân töû cuûa 
nguyeân toá hoùa hoïc. Giaû söû baïn phaûi ghi nhôù caùc nguyeân toá döôùi ñaây vaø caùc soá nguyeân 
töû töông öùng.

 Caùch ghi nhôù

Nhöõng gì baïn caàn laøm laø taïo ra moät hình aûnh töông öùng cho töøng nguyeân toá baèng 
caùch söû duïng Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông Töï vaø caùc hình aûnh töông öùng cho soá nguyeân 
töû baèng Heä Thoáng Soá.

 Nguyeân toá Soá nguyeân töû

 Natri  11

 Rubiñi  37

 Vonfam  74

 Phoátpho  15

 Söï kieän Ngaøy thaùng

 1. Ngaøy sinh cuûa Fidel Castrol  

 2. Ngaøy Quoác Khaùnh Vieät Nam  

 3. Baàu cöû T.T Franklin Roosevelt  

 4. Ñaïi khuûng hoaûng kinh teá  
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BÖÔÙC 1: Hình dung caùc nguyeân toá

Vì caùc nguyeân toá naøy raát tröøu töôïng, chuùng ta phaûi duøng Kyõ Thuaät AÂm Thanh Töông 
Töï ñeå taïo ra moät töø coù hình aûnh vaø coù caùch phaùt aâm gioáng vôùi nguyeân toá caàn nhôù.

Ví duï, “Natri” phaùt aâm laø na-tri. Vaäy baïn coù theå töôûng töôïng hình aûnh baïn ñang aên 
moät quaû na ngoït meâ ly. Hình aûnh naøy seõ giuùp baïn nhôù tôùi töø “Natri”.

Töông töï, “Rubiñi” phaùt aâm nhö ru-bi-ñi. Vaäy baïn coù theå töôûng töôïng moät vieân ngoïc 
Ruby maøu hoàng thaät lôùn vaø thaät laáp laùnh. Coøn töø “Vonfam” – phaùt aâm töông töï nhö 
voi-phaøm, baïn coù theå töôûng töôïng moät con voi phaøm aên khoång loà ñang gaëm töøng khuùc 
mía. Töø “Phoátpho” phaùt aâm nhö “phaát phô”. Vaäy baïn haõy töôûng töôïng moät chieác laù rôi 
phaát phô trong gioù.

 Nguyeân toá Hình aûnh
 
 Natri Quaû na ngoït meâ ly
 
 Rubiñi Vieân Ruby laáp laùnh
 
 Vonfam Voi phaøm aên
 
 Phoátpho Laù phaát phô
 

BÖÔÙC 2: Hình Dung Caùc Soá Nguyeân Töû

Tieáp theo, baïn haõy chuyeån caùc soá nguyeân töû thaønh caùc hình aûnh (töø ngöõ) töông öùng 
baèng Heä Thoáng Soá. Baèng caùch naøy, chuùng ta coù caùc töø sau.

 Soá nguyeân töû Hình aûnh

 11 Taát

 37 Moå caù

 74 Caây queá

 15 Thay laù
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BÖÔÙC 3: Lieân Keát Caùc Hình AÛnh Töôïng Tröng

Cuoái cuøng, chuùng ta lieân keát hình aûnh nguyeân toá vôùi hình aûnh soá nguyeân töû nhö 
sau:

 
 Hình aûnh nguyeân toá  Hình aûnh soá nguyeân töû
 
 Quaû na ngoït meâ ly Taát
 
 Vieân Ruby laáp laùnh Moå caù
 
 Voi phaøm aên Caây queá
 
 Laù phaát phô Thay laù
 
Ñeå lieân keát “quaû na ngoït meâ ly” vaø “taát”, baïn coù theå töôûng töôïng hình aûnh moät quaû 

na coù veû ngoaøi ngoït ngaøo meâ ly coù theå hoaït ñoäng gioáng con ngöôøi ñang loay hoay mang 
taát vaøo chaân. Vaäy thì moãi laàn baïn nghó ñeán “Natri” (quaû na ngoït meâ ly), baïn nghó ñeán 
soá nguyeân töû 11 (hình aûnh quaû na ñang mang taát).

Ñeå lieân keát “vieân Ruby laáp laùnh” vaø “moå caù”, haõy töôûng töôïng caûnh baïn phaùt hieän 
moät vieân hoàng ngoïc Ruby lôùn saùng laáp laùnh trong luùc moå moät con caù. Vaäy thì moãi khi 
baïn nghó ñeán “Rubiñi”, baïn seõ nhôù tôùi soá nguyeân töû 37.

Baây giôø, baïn haõy töï taïo ra caùc caâu chuyeän voâ lyù ñeå lieân keát hai nguyeân toá coøn laïi vôùi 
soá nguyeân töû cuûa chuùng. Quaù deã daøng phaûi khoâng baïn?

Thöû trí nhôù

Khi baïn laøm xong, haõy thöû kieåm tra trí nhôù cuûa baïn baèng caùch ñieàn vaøo baûng döôùi 
ñaây.

 
 Nguyeân toá Soá nguyeân töû

 Natri  

 Rubiñi  

 Vonfam  

 Phoátpho  
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CAÙCH GHI NHÔÙ CAÙC SOÁ KHAÙC

Heä Thoáng Soá coù theå ñöôïc duøng ñeå ghi nhôù moïi loaïi soá.

Caùch ghi nhôù

Caùch thöùc ghi nhôù töông töï vôùi caùch chuùng ta ghi nhôù ngaøy thaùng lòch söû vaø soá 
nguyeân töû trong hoùa hoïc. Chæ caàn lieân keát hình aûnh töông öùng cuûa töø khoùa vôùi hình aûnh 
cuûa soá lieân quan.

VÍ DUÏ 1: MAËT TRAÊNG XA ÑEÁN MÖÙC NAØO?

Giaû söû baïn phaûi ghi nhôù maët traêng naèm caùch traùi ñaát 384.630 km. Böôùc ñaàu tieân laø 
baïn phaûi töôûng töôïng hình aûnh maët traêng vì “maët traêng” laø töø khoùa.

Böôùc tieáp theo laø chuyeån soá 384.630 thaønh hình aûnh. Baïn coù theå taùch soá naøy thaønh 
38, 46 vaø 30. Ba soá naøy ñöôïc chuyeån thaønh töø “meï veà”, “quaù giaù” vaø “maõ soá” theo thöù 
töï.

Cuoái cuøng, taïo ra moät caâu chuyeän nghòch lyù ñeå lieân keát caùc hình aûnh “maët traêng”, 
“meï veà”, “quaù giaù” vaø “maõ soá”. Haõy töôûng töôïng raèng neáu baïn muoán bay leân maët traêng, 
baïn phaûi ñôïi meï ñi chôï veà. Meï baïn phaûi hoûi mua ôû caùc baø baùn haøng hay baùn quaù giaù 
ñeå mua maõ soá giuùp baïn phoùng ñöôïc hoûa tieãn leân maët traêng.

Caâu chuyeän naøy seõ giuùp baïn nhôù khoaûng caùch töø maët traêng ñeán traùi ñaát laø 384.630 
km deã daøng.
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VÍ DUÏ 2: TOÁC ÑOÄ AÙNH SAÙNG LAØ BAO NHIEÂU?

Ñeå ghi nhôù toác ñoä aùnh saùng laø 3 x 108 m trong moät giaây, baïn haõy töôûng töôïng hình 
aûnh moät tia saùng phoùng nhanh nhö chôùp.

Tieáp theo, chuyeån soá 3108 thaønh caùc hình aûnh. Baïn coù theå chia soá naøy thaønh 310 
vaø 8 ñeå coù caùc hình aûnh “meï thaáy sôï” vaø “vuõ” theo thöù töï.

Cuoái cuøng, lieân keát caùc hình aûnh “tia saùng”, “meï thaáy sôï” vaø “vuõ” laïi vôùi nhau. Ñeå 
laøm vaäy, baïn haõy töôûng töôïng hình aûnh moät tia saùng phoùng raát nhanh laøm meï baïn caûm 
thaáy sôï vì tia saùng ñoù taïo neân vuõ baõo.

Thöïc haønh ghi nhôù soá

Baây giôø baïn ñaõ saün saøng ñeå laøm baøi taäp thöïc haønh. Haõy nhìn danh saùch döôùi ñaây 
vaø söû duïng Heä Thoáng Soá ñeå ghi nhôù caùc soá cho saün.

 1. Nhieät ñoä soâi cuûa chaát loûng laø 78oC.

 2. Giaù trò cuûa p laø khoaûng 3,142.

 3. Maät ñoä cuûa khí oâxy laø 1,43 kg trong moät theå tích.

 4. Maät ñoä möa trung bình ôû Singapore laø 2.413 ml moät naêm.

 5. Dieän tích cuûa luïc ñòa Chaâu Phi laø 30.320.000 km2.
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Maùch Nöôùc

Löu yù raèng vieäc söû duïng Heä Thoáng Soá ñeå taïo ra hình aûnh cho boán soá 0 sau cuøng 
cuûa soá 30.320.000 laø khoâng thöïc teá (ví duï soá 5 beân treân). Trong nhöõng tröôøng hôïp moät 
soá (thöôøng laø soá 0) ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn nhö theá, baïn neân linh hoaït vaø saùng taïo baèng 
caùch taïo ra nhöõng hình aûnh rieâng bieät. Ví duï baïn coù theå töôûng töôïng hình aûnh boán quaû 
tröùng ñeå töôïng tröng cho boán soá 0 cuoái cuøng (soá 0 nhìn gioáng quaû tröùng).

Thöû Trí Nhôù

Baïn ñaõ saün saøng ñeå kieåm tra khaû naêng nhôù soá cuûa baïn chöa? Toát laém. Döôùi ñaây laø 
cô hoäi daønh cho baïn. Trong khoaûng troáng beân döôùi, baïn haõy vieát ra caùc soá töông öùng 
vaø neân kieåm tra laïi xem baïn ñaõ traû lôøi ñuùng chöa.

 
 
 1. Nhieät ñoä soâi cuûa chaát loûng laø ________OC.

 2. Giaù trò cuûa p laø khoaûng ________.

 3. Maät ñoä cuûa khí oâxy laø ________ kg trong moät theå tích.

 4. Maät ñoä möa trung bình ôû Singapore laø ________ ml moät naêm.

 5. Dieän tích cuûa luïc ñòa Chaâu Phi laø _____________ km2.

KEÁT LUAÄN HEÄ THOÁNG SOÁ

Hieäu quaû cuûa Heä Thoáng Lieân Keát vaø Heä Thoáng Soá khoâng chæ giôùi haïn ôû nhöõng ví duï 
baïn vöøa thaáy. Caùc heä thoáng naøy coù theå ñöôïc duøng cho baát kyø moân hoïc naøo tuøy vaøo söï 
saùng taïo cuõng nhö söï can ñaûm aùp duïng nhöõng caùch môùi vaøo heä thoáng Trí Nhôù Sieâu Ñaúng 
cuûa baïn. Xin nhôù raèng, mieãn laø baïn tuaân theo caùc quy luaät hình dung vaø lieân töôûng thoâng 
qua caùc caâu chuyeän nghòch lyù, baïn seõ phaùt trieån ñöôïc moät trí nhôù sieâu vieät. Baây giôø, baïn 
haõy khaùm phaù trí nhôù cuûa baïn nhieàu hôn nöõa ôû chöông veà moâ hình trí nhôù. 

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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CHÖÔNG 10
MOÂ HÌNH TRí NHÔÙ 

Baïn coù bieát raèng trí nhôù coù moät moâ hình hoaït ñoäng nhaát ñònh khoâng? Neáu hieåu ñöôïc 
ñieàu naøy, baïn seõ hieåu taïi sao coù nhöõng luùc baïn coù theå hoïc deã daøng hieäu quaû, trong khi 
coù nhöõng luùc baïn laïi caûm thaáy ñaàu oùc nhö bò baõo hoøa khoâng theå tieáp thu theâm nöõa.

KHAÙM PHAÙ MOÂ HÌNH TRÍ NHÔÙ

Baïn haõy cuøng toâi laøm moät thöû nghieäm ngaén sau ñaây. Noù seõ giuùp baïn khaùm phaù moâ 
hình trí nhôù cuûa rieâng baïn. Baïn haõy ñoïc danh saùch caùc töø beân döôùi, chæ ñoïc moät laàn duy 
nhaát vaø khoâng söû duïng baát kyø nguyeân taéc Trí Nhôù Sieâu Ñaúng naøo. Sau ñoù, baïn haõy coá 
gaéng heát söùc ñeå nhôù laïi caøng nhieàu töø caøng toát.

 phaûi   coù theå   tôùi
 töø  laø   xa
 naêm   taïi sao   cho
 anh ta  caùi   laø
 deã thöông  neáu   traùi
 caùi   laø   caùi
 vuùt leân   ñaõ laø   ngoâ
 laø  caùi   nhaãn
 caùi   oâng giaø Noâen  ñöùa treû
 haøng  coù theå   muïc tieâu
 caùi   caùi   thöôùc keû
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Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Baây giôø, khoâng nhìn laïi danh saùch treân, baïn haõy vieát ra caøng nhieàu töø caøng toát. Baïn 
khoâng caàn phaûi vieát ñuùng thöù töï.

Baïn coù theå boû soùt raát nhieàu töø, nhöng haõy nhìn kyõ laïi nhöõng töø baïn nhôù ñöôïc vaø vieát 
ra. Taïi sao baïn nhôù moät soá töø naøy maø khoâng phaûi nhöõng töø khaùc? Neáu baïn xem xeùt thaät 
kyõ, baïn seõ phaùt hieän moät moâ hình trong caùch nhôù cuûa baïn. Noùi chung, trong baát kyø thôøi 
ñieåm naøo, baïn seõ coù khuynh höôùng:

  Nhôù nhöõng thoâng tin trong khoaûng thôøi gian vöøa baét ñaàu hoïc. 
 Do ñoù, baïn coù theå ñaõ vieát ñöôïc 3-5 töø ñaàu tieân.

  Nhôù nhöõng thoâng tin trong khoaûng thôøi gian gaàn keát thuùc vieäc hoïc. 
 Baïn coù theå ñaõ vieát ñöôïc 3-5 töø cuoái.

  Nhôù nhöõng thoâng tin ñöôïc laëp laïi. 
 Ví duï: “laø”, “caùi”.

 1 12 23

 2 13 24

 3 14 25

 4 15 26

 5 16 27

 6 17 28

 7 18 29

 8 19 30

 9 20 31

 10 21 32

 11 22 33

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Nhoùm A
(ñuùng 2 tieáng)

Nhoùm B
(hôn 2 tieáng)

  Nhôù nhöõng thoâng tin noåi baät. 
 Baïn coù theå deã daøng nhôù töø “oâng giaø Noâen”.

  Nhôù nhöõng thoâng tin lieân quan vôùi nhau. 
 Baïn coù theå nhôù hai töø “traùi” vaø “phaûi”.

 
Döôùi ñaây laø bieåu ñoà minh hoïa veà “phaàn traêm thoâng tin nhôù ñöôïc trong moät khoaûng 

thôøi gian”.

Chuùng ta coù theå thaáy töø bieåu ñoà treân, trong baát kyø moät khoaûng thôøi gian hai tieáng 
hoïc naøo (nhoùm A), luoân luoân coù hai ñænh ñieåm ghi nhôù thoâng tin, thôøi gian luùc baét ñaàu 
hoïc vaø thôøi gian saép keát thuùc vieäc hoïc. Giöõa luùc hoïc, coù moät khoaûng thôøi gian maø khaû 
naêng trí nhôù chuùng ta bò suy giaûm roõ reät. Do ñoù, trong baát kyø khoaûng thôøi gian hoïc naøo, 
baïn seõ queân raát nhieàu thoâng tin ñaõ hoïc vaøo khoaûng giöõa naøy. Thôøi gian hoïc caøng laâu 
bao nhieâu, khoaûng thôøi gian trí nhôù suy giaûm caøng daøi baáy nhieâu.

Neáu baïn phaûi hoïc lieân tuïc trong hôn hai tieáng (nhoùm B), baïn chæ coù duy nhaát moät 
khoaûng thôøi gian ñænh ñieåm ñeå ghi nhôù thoâng tin. Ñieàu naøy khieán baïn laõng phí thôøi 
gian. Ñaây laø lyù do taïi sao coù nhöõng luùc baïn caûm thaáy trí nhôù nhö bò baõo hoøa vaø khoâng 
theå tieáp thu theâm nöõa.

HOÏC TRONG BAO LAÂU LAØ TOÁI ÖU?!

Caùc nghieân cöùu cho thaáy thôøi gian hoïc lyù töôûng nhaát trong moãi laàn hoïc khoâng neân 
daøi quaù hai tieáng. Moãi laàn hoïc naøy neân ñöôïc chia thaønh boán phaàn nhoû daøi 25 phuùt moãi 
phaàn. Giöõa caùc phaàn, baïn neân nghæ ngôi khoaûng naêm phuùt.

Trong luùc nghæ ngôi, baïn neân laøm vaøi ñoäng taùc theå duïc ñôn giaûn. Sau moãi laàn hoïc 
daøi hai tieáng, baïn neân thö giaõn ít nhaát nöûa tieáng tröôùc khi baét ñaàu hoïc laïi.

AdAm khoo
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http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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Hoïc hai tieáng moãi laàn

Chia thaønh boán phaàn hoïc 
vaø nghæ ngôi 5 phuùt giöõa 
moãi phaàn

Hoaøn toaøn thö giaõn trong 
luùc nghæ ngôi

Sau moãi hai tieáng hoïc, neân 
thö giaõn trong nöûa giôø

Baèng caùch naøy, baïn seõ coù ñöôïc taùm ñænh ñieåm ghi nhôù thoâng tin vaø nhöõng khoaûng 
thôøi gian trí nhôù suy giaûm ngaén ñi raát nhieàu (xem bieåu ñoà beân döôùi). Keát quaû laø baïn 
coù khaû naêng ghi nhôù thoâng tin toát hôn cuõng nhö thôøi gian hoïc ñöôïc taän duïng moät caùch 
hieäu quaû nhaát.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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“NHOÀI NHEÙT” KHOÂNG HIEÄU QUAÛ

Nhieàu hoïc sinh tin raèng vieäc oân baøi sôùm chæ voâ ích vì hoï seõ queân heát tröôùc khi thi 
vaø phaûi hoïc laïi töø ñaàu. Nhöõng hoïc sinh naøy cho raèng chæ neân oân baøi cho moãi moân hoïc 
trong naêm ngaøy tröôùc khi thi moân ñoù. Chính vì theá, hoï thöôøng khoâng oân ñöôïc heát baøi 
hoaëc chæ oân ñöôïc moät laàn tröôùc khi thi. Keát quaû laø hoï khoâng theå naøo ñaït ñieåm cao vì hoï 
khoâng hieåu roõ baøi vaø phaïm nhöõng loãi baát caån ñaùng tieác do quaù caêng thaúng.

Vôùi toâi, ñaây laø moät caùch hoïc “töï saùt” vì noù ñi ngöôïc laïi taát caû nhöõng nguyeân taéc 
cuûa vieäc hoïc hieäu quaû. Vieäc oân baøi vaøo phuùt cuoái, “nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy” thöôøng 
caàn moät khoaûng thôøi gian hoïc daøi lieân tuïc khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Do ñoù, khaû naêng ghi 
nhôù cuõng nhö hieäu quaû hoïc taäp bò giaûm suùt traàm 
troïng.

Hôn nöõa, kieán thöùc maø hoïc sinh thu thaäp ñöôïc 
vaøo luùc naøy thöôøng raát loän xoän. Tröôùc khi ñaàu oùc 
hoï coù cô hoäi ñeå saép xeáp, toång hôïp nhöõng gì hoï vöøa 
hoïc, nhöõng thoâng tin môùi ñaõ ñan xen vôùi nhöõng 
thoâng tin cuõ taïo neân moät môù roái raém luøng buøng.

 HOÏC NHOÀI NHEÙT 

LiEâN KEáT TRoNg    CAêNg THAúNg
TRí NHÔù yEáu    

 
 HOÏC KEÙM
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Vaäy thì, neáu baïn phaûi chuaån bò baøi 
sôùm vaø raûi ñeàu suoát quaù trình hoïc, baïn 
phaûi laøm theá naøo ñeå duy trì trí nhôù ôû 
phong ñoä toát nhaát cho ñeán ngaøy thi? 
Caâu traû lôøi naèm ôû vieäc oân baøi.

Nhieàu hoïc sinh nghó raèng vieäc oân 
baøi laøm laõng phí thôøi gian. Tuy nhieân, 
neáu baïn coù moät keá hoaïch oân baøi hôïp lyù 
cuøng vôùi Sô Ñoà Tö Duy, baïn seõ tieát kieäm 
raát nhieàu thôøi gian so vôùi caùch hoïc bình 
thöôøng. Khoâng nhöõng theá, khi baïn oân 
baøi nhieàu laàn, baïn seõ hieåu baøi hôn, ghi 
nhôù thoâng tin nhieàu hôn vaø taêng kyõ naêng 
aùp duïng kieán thöùc.

Thoâng thöôøng, chuùng ta coù theå bieát 
khaùi nieäm vaø caùch giaûi quyeát moät vaán ñeà, nhöng trong kyø thi, chuùng ta laïi ñaâm ra luùng 
tuùng vaø phaïm loãi. Lyù do laø vì chuùng ta chöa ñaït ñeán trình ñoä aùp duïng kieán thöùc khoâng 
caàn suy nghó. Caùch duy nhaát ñeå chuùng ta ñaït ñeán trình ñoä naøy laø phaûi bieát caùch oân 
baøi.

BAÏN SEÕ QUEÂN 80% THOÂNG TIN MÔÙI TRONG VOØNG 24 GIÔØ

Nghieân cöùu cho thaáy neáu baïn khoâng oân baøi trong voøng 24 giôø sau khi hoïc, baïn seõ 
queân 80% kieán thöùc vöøa hoïc.

Ñaây laø lyù do taïi sao nhieàu hoïc sinh thöôøng than phieàn hoï queân gaàn heát moïi thöù 
tröôùc kyø thi. Nhöõng noã löïc oân baøi tröôùc kyø thi gioáng nhö hoïc laïi töø ñaàu. Vieäc oân baøi 
naøy toán thôøi gian cuõng nhieàu nhö luùc hoïc ban ñaàu vì hoï ñaõ queân haàu heát caùc thoâng tin 
caàn hoïc.

Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta neân oân baøi vaøo ñuùng thôøi ñieåm trí nhôù chuùng ta ñang 
ôû ñænh cao. Baèng caùch naøy, vieäc oân baøi ñöôïc hoaøn taát trong moät thôøi gian ngaén, vaø giuùp 
nhöõng lieân keát thoâng tin trong naõo trôû neân beàn vöõng hôn.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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CAÙCH OÂN BAØI HIEÄU QUAÛ

Vieäc oân baøi neân dieãn ra trong moät khoaûng thôøi gian cuï theå sau moãi laàn hoïc. Laàn oân 
baøi ñaàu tieân neân baét ñaàu sau khi hoïc 10 phuùt. Caùc nghieân cöùu cho thaáy khaû naêng nhôù 
baøi thöôøng ñaït ñænh ñieåm sau khi hoïc 10 phuùt roài sau ñoù giaûm töø töø. Nhöõng laàn oân baøi 
tieáp theo neân laàn löôït dieãn ra sau 24 giôø, sau moät tuaàn, moät thaùng, vaø sau ba ñeán saùu 
thaùng. Thôøi gian bieåu naøy giuùp trí nhôù cuûa baïn luoân ôû ñænh cao. Bieåu ñoà döôùi ñaây toùm taét 
laïi thôøi gian bieåu oân baøi toái öu nhaát.

Lyù töôûng nhaát laø baïn neân leân keá hoaïch thôøi gian oân baøi sao cho giai ñoaïn oân baøi cuoái 
cuøng rôi vaøo moät ngaøy tröôùc ngaøy thi. Tuy nhieân, vieäc naøy phuï thuoäc nhieàu vaøo keá hoaïch 
oân baøi cuûa baïn vaø soá löôïng moân hoïc baïn ñang hoïc.

VIEÄC OÂN BAØI GIUÙP BAÏN TIEÁT KIEÄM THÔØI GIAN

Coù theå baïn nghó raèng: “Neáu mình laøm theo phöông phaùp naøy, coù phaûi laø mình seõ 
toán raát nhieàu thôøi gian hôn so vôùi caùch oân baøi moät laàn tröôùc khi thi khoâng?” Caâu traû lôøi 
laø “KHOÂNG”.

Xin nhôù raèng, neáu baïn laøm theo phöông phaùp hoïc truyeàn thoáng laø hoïc moät laàn vaø oân 
laïi moät laàn tröôùc khi thi, baïn ñaõ queân 80-90% kieán thöùc tröôùc khi oân baøi. Nhö theá, vieäc 
oân baøi cuûa baïn cuõng toán nhieàu thôøi gian nhö luùc baïn hoïc ban ñaàu. Khoâng nhöõng theá, 
vieäc oân baøi nhö vaäy cuõng khoâng heà cuûng coá laïi nhöõng gì baïn ñaõ hoïc maø chæ ñôn thuaàn 
laø hoïc laïi nhöõng gì baïn ñaõ queân.

Phaàn traêm thoâng tin 
ñöôïc hoài töôûng laïi

Coù oân baøi

Khoâng coù oân baøi

Thôøi gian
10 phuùt0 24 giôø 1 tuaàn 1 thaùng
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Do ñoù, neáu thoâng thöôøng baïn maát khoaûng hai tieáng ñeå hoïc xong moät chöông saùch, 
baïn seõ phaûi caàn gaàn hai tieáng nöõa ñeå oân laïi noù. Vaäy laø baïn caàn khoaûng gaàn boán tieáng 
ñeå hoïc vaø oân laïi chöông ñoù.

Neáu baïn oân baøi boán laàn tröôùc khi thi, vieäc hoïc luùc ñaàu cuûa baïn seõ toán hai tieáng 
nhöng caùc laàn oân baøi sau khi hoïc 10 phuùt, 24 giôø, moät tuaàn, moät thaùng, vaø tröôùc khi 
thi chæ maát 10-15 phuùt moãi laàn. Lyù do laø vì baïn oân baøi vaøo ñuùng nhöõng thôøi ñieåm maø 
kieán thöùc vaãn coøn raát deã tìm trong trí nhôù.

Neáu baïn coäng taát caû thôøi gian hoïc vaø oân baøi laïi, baïn chæ maát khoaûng ba tieáng, nghóa 
laø ít hôn caùch hoïc truyeàn thoáng gaàn moät tieáng. Tuy nhieân, ñieàu quan troïng hôn heát laø 
khaû naêng lónh hoäi kieán thöùc cuûa baïn laïi toát hôn gaáp boán naêm laàn so vôùi caùch oân baøi 
truyeàn thoáng vì baïn ñaõ oân baøi trong luùc baïn coøn nhôù roõ thoâng tin.

  

  OÂn baøi 4-5 laàn  OÂn baøi moät laàn

 Thôøi gian hoïc vaø oân 3 tieáng  4 tieáng

 Khaû naêng hieåu baøi ít nhaát 4 laàn  1 laàn (hoaëc ít hôn)
 

Xin chuùc möøng baïn! Baïn ñaõ ñöôïc hoïc hai phöông phaùp hoïc hieäu quaû nhaát, ñoù laø Sô 
Ñoà Tö Duy vaø heä thoáng Trí Nhôù Sieâu Ñaúng. Baïn chaéc chaén coù theå ñaït nhöõng keát quaû 
mong muoán khi ñaõ thaønh thaïo hai phöông phaùp naøy.
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CHÖÔNG 11
NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG DUÏNG

LYÙ THUYEÁT VAØO THÖÏC HAØNH 

Sau khi ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc kyõ naêng cuûa Trí Nhôù Sieâu Ñaúng, baïn ñaõ naém ñöôïc 
moät yeáu toá quan troïng ñeå ñaït thaønh tích xuaát saéc. Ñoù laø khaû naêng nhôù laïi thoâng tin vaø 
soá lieäu trong moät khoaûng thôøi gian ngaén.

Tuy nhieân, khaû naêng naém vöõng lyù thuyeát chöa ñuû ñaûm baûo cho baïn ñieåm 10. Yeáu 
toá thöù hai cuõng quan troïng khoâng keùm. Ñoù laø khaû naêng öùng duïng lyù thuyeát ñeå traû lôøi 
caâu hoûi thöïc haønh trong kyø thi.

Ñeå tinh thoâng khaû naêng öùng duïng nhöõng gì ñöôïc hoïc, baïn phaûi phaùt huy moät loaït 
kyõ naêng suy nghó bao goàm saùng taïo, phaân tích, laäp luaän. Chi tieát hôn, nhöõng kyõ naêng 
suy nghó baïn caàn phaûi thaønh thaïo bao goàm:

 

l So saùnh caùc döõ lieäu ñeå tìm ra söï khaùc nhau vaø gioáng nhau.
l Phaân tích thoâng tin vaø moái lieân heä giöõa caùc thoâng tin vôùi nhau.
l Xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø heä quaû.
l Löïa choïn vaø saép xeáp caùc thoâng tin coù lieân quan.
l Bieát caùch laäp luaän.
l Giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch saùng taïo.
l Giaûi thích vaø phaùt trieån yù cuï theå.
l Ñaùnh giaù ñoä tin caäy vaø tính ñuùng ñaén cuûa thoâng tin.
l Phaân bieät giöõa caùc döõ kieän, caùc thoâng tin khoâng phaûi döõ kieän, vaø caùc yù kieán caù nhaân.
l Ñöa ra keát luaän töø nhöõng baèng chöùng cuï theå.
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 Maëc duø nhöõng kyõ naêng öùng duïng naøy nghe coù veû ñaùng sôï, baïn seõ thaønh thaïo 
chuùng deã daøng khi baïn bieát caùch söû duïng. Nhöõng hoïc sinh söû duïng caùc kyõ naêng naøy 
hieäu quaû laø do hoï naém ñöôïc phöông phaùp. Moät khi baïn hoïc vaø naém ñöôïc nhöõng phöông 
phaùp naøy, baïn seõ coù theå ñaït keát quaû nhö hoï.

PHÖÔNG PHAÙP CUÛA NGÖÔØI THOÂNG MINH

Quaù trình suy nghó dieãn ra töø vieäc ñaët caâu hoûi (cho baûn thaân) tôùi vieäc hình thaønh 
caùc moái lieân keát giöõa thoâng tin môùi vaø 
thoâng tin cuõ maø baïn ñaõ bieát. Neáu baïn ñang 
“suy nghó” veà nhöõng gì toâi vöøa noùi, baïn coù 
theå ñang töï hoûi mình raèng “Thaät khoâng? 
Mình coù suy nghó baèng caùch ñaët caâu hoûi 
khoâng?”.

Nhöõng hoïc sinh thoâng minh thöôøng töï 
ñaët caùc caâu hoûi höõu ích. Nhöõng hoïc sinh 
keùm khoâng bieát ñaët caâu hoûi veà nhöõng gì 
hoï vöøa hoïc. Ví duï, neáu moät hoïc sinh gioûi 
caàn ñaùnh giaù tính xaùc thöïc cuûa moät söï 
vieäc, anh ta seõ ñaùnh giaù baèng caùch ñaët caâu 
hoûi nhö “Coù baèng chöùng naøo veà vieäc naøy 
khoâng?”, “Nguoàn goác thoâng tin coù ñaùng tin 
caäy khoâng?”, “Thoâng tin coù bò laøm sai leäch 
hoaëc bò aûnh höôûng bôûi yù kieán caù nhaân naøo 
khoâng?”. Moät hoïc sinh keùm khoâng bao giôø 
ñaët nhöõng caâu hoûi hieäu quaû nhö treân.

Hôn nöõa, ngöôøi thoâng minh bieát caùch 
söû duïng hình aûnh vaø caùc coâng cuï lieân quan 
ñeán hình aûnh nhö Sô Ñoà Tö Duy, bieåu ñoà, 
sô ñoà vaø baûng bieåu ñeå giuùp hoï hieåu roõ, phaân tích vaø taän 
duïng thoâng tin. Maët khaùc, nhöõng ngöôøi keùm thoâng minh 
khoâng bieát söû duïng hình aûnh vaø nhöõng coâng cuï lieân quan 
ñeán hình aûnh.

NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT 
VAØO THÖÏC HAØNH

Trong baát kyø moân hoïc naøo, cho duø laø moân lòch söû, 
vaên hoïc, ñòa lyù, vaät lyù hoaëc toaùn hoïc, luoân toàn taïi moät soá 
phöông phaùp, khuoân maãu hoaëc phong caùch ñaët caâu hoûi 
thoâng duïng trong kyø thi.
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Haõy ghi nhôù, ngheä thuaät öùng duïng lyù thuyeát vaøo thöïc haønh cuûa baát kyø moân hoïc naøo 
cuõng coù boán böôùc baïn phaûi thaønh thaïo. Trong moãi chöông saùch cuûa töøng moân hoïc, 
baïn phaûi:

Böôùc 1: Xaùc ñònh caùc daïng caâu hoûi thöôøng gaëp

Böôùc ñaàu tieân laø baïn phaûi xem qua taát caû caùc loaïi caâu hoûi khaùc nhau nhö caâu hoûi ra 
thi caùc naêm tröôùc, caâu hoûi trong saùch giaùo khoa, caâu hoûi kieåm tra thöû vaø baøi taäp trong 
lôùp. Töø ñoù, baïn haõy ghi chuù laïi caùc daïng caâu hoûi thoâng duïng thöôøng ñöôïc ñaët ra. Baïn 
seõ phaùt hieän raèng luoân toàn taïi moät khuoân maãu nhaát ñònh trong caùch ñaët caâu hoûi. Ví duï, 
trong moân lòch söû, caùc daïng caâu hoûi thoâng duïng goàm coù:

 Ví duï veà daïng caâu hoûi thöôøng gaëp trong moân lòch söû

1. Daïng Caâu Hoûi Vieát Luaän

a. “Baïn ñoàng yù ñeán möùc naøo …?”

 Ví duï:
 l Baïn ñoàng yù ñeán möùc naøo veà yù kieán cho raèng Hitler giöõ vöõng ñöôïc 
  quyeàn löïc cuûa mình sau naêm 1933 chæ vì oâng ta ñaùnh baïi 
  ñöôïc caùc phe ñoái laäp?
 
 l “Moät nhaø laõnh ñaïo taøi ba”. Baïn ñoàng yù ñeán möùc naøo veà lôøi nhaän 
  xeùt treân veà Mao Traïch Ñoâng?
 
 l Baïn ñoàng yù ñeán möùc naøo veà yù kieán cho raèng phe Ñoàng Minh ñaõ 
  thieát laäp moät chính quyeàn ñöôïc moïi ngöôøi uûng hoä ôû Nhaät Baûn?

b. “Baïn coù nghó raèng…?”

 Ví duï: 
 l Baïn coù nghó raèng Nhaät Baûn ñaõ ñaàu haøng neáu khoâng bò Myõ ñaùnh 
  bom nguyeân töû?

c. “Lieäu coù coâng baèng…?”

 Ví duï: 
 l Lieäu coù coâng baèng khoâng khi goïi Phaùt-xít laø moät chuyeân cheá? 
  Giaûi thích.
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d. “Moâ taû vaø cho ví duï”

 Ví duï:  Haõy moâ taû vaø cho ví duï veà caùch thöùc maø Phaùt-xít aùp duïng ñeå 
  duy trì quyeàn löïc chính trò.

e. “Taïi sao…?”

 Ví duï:
 l Taïi sao Lieân Xoâ caàn caûi caùch sau naêm 1985?

 l Taïi sao moái quan heä giöõa Nhaät vaø Myõ trôû neân caêng thaúng trong 
  nhöõng naêm 1930?

 l Taïi sao Mao tieán haønh “Ñaïi nhaûy voït”?

f. “…gì…?”

 Ví duï:
 l Gorbachev ñaõ duøng nhöõng chính saùch gì ñeå caûi caùch Lieân Xoâ?

 l Chính quyeàn Nhaät ñaõ coù nhöõng hieäp öôùc gì sau Chieán tranh theá 
  giôùi thöù hai?

 l Mao ñaõ ñoái ñaàu vôùi nhöõng vaán ñeà gì trong khi tieán haønh caùc 
  chính saùch ôû Trung Quoác?

2. Daïng Caâu Hoûi Döïa Vaøo Nguoàn Goác Döõ Lieäu

a. “Baïn haõy cho bieát lyù do taïi sao oâng ta noùi nhö vaäy?” hoaëc 
“Baïn nghó oâng ta coù yù gì khi noùi nhö vaäy…?”

 Ví duï:
 l Baïn haõy cho bieát lyù do taïi sao Winston Churchill phaùt bieåu vôùi 
 nhaân daân Hoa Kyø nhö vaäy vaøo thaùng 1 naêm 1946.
 

 l Baïn nghó Lieân Xoâ coù yù gì khi hoï noùi raèng khuûng hoaûng ôû Berlin 
 ñaõ ñöôïc “leân keá hoaïch ôû Washington”?

b. “Hai nguoàn thoâng tin naøy gioáng nhau ôû ñieåm naøo…?

 Ví duï:  Hai nguoàn thoâng tin xaùc nhaän Hieäp öôùc Veïc-xaây (Versailles) naøy 
 gioáng nhau ôû ñieåm naøo?
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c. “Taùc giaû caûm thaáy nhö theá naøo…?”

 Ví duï:
 l Taùc giaû cuûa ñoaïn trích treân caûm thaáy nhö theá naøo veà 
  Hieäp öôùc Veïc-xaây? Giaûi thích.

 l Taùc giaû cuûa ñoaïn trích treân chæ trích ai veà söï baát coâng trong 
  Hieäp öôùc Veïc-xaây?

 l Ñoaïn vaên treân cho baïn thaáy ñöôïc gì veà thaùi ñoä cuûa Nhaät Baûn 
  ñoái vôùi Trung Quoác naêm 1931?

d. “Thoâng tin treân coù ích nhö theá naøo trong vieäc …?”

 Ví duï:
 l Lieäu thoâng tin naøy coù chöùng minh ñöôïc raèng Lieân hieäp quoác 
  laø moät thaønh coâng? Cho bieát lyù do.
 l Thoâng tin naøy ñaõ chöùng minh ñöôïc gì veà vieäc chuû nghóa quaân phieät 
  daäy leân ôû Nhaät Baûn vaøo nhöõng naêm 1930?

e. “YÙ kieán cuûa taùc giaû veà …?”

 Ví duï:  YÙ kieán cuûa taùc giaû nhö theá naøo veà thaát baïi cuûa Gorbachev?

f. “Thoâng tin naøy cho thaáy… Baïn coù ñoàng yù khoâng?”
 
 Ví duï:  Thoâng tin naøy cho thaáy caùc yeáu toá kinh teá laø nguyeân nhaân duy nhaát 
  gaây ra söï suïp ñoå cuûa Lieân Xoâ. Baïn coù ñoàng yù khoâng?

Böôùc 2: Xaùc ñònh caùc kyõ naêng suy nghó töông öùng

Baïn seõ phaùt hieän moãi daïng caâu hoûi nhö “Thoâng tin treân coù ích nhö theá naøo trong 
vieäc…?” hoaëc “Baïn ñoàng yù ñeán möùc naøo veà vieäc…?” yeâu caàu caùc kyõ naêng suy nghó khaùc 
nhau. Do ñoù, ñoái vôùi töøng daïng caâu hoûi, baïn haõy xaùc ñònh kyõ naêng suy nghó caàn thieát 
cho töøng caâu traû lôøi.
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Ví duï, trong taát caû caâu hoûi daïng “Baïn ñoàng yù ñeán möùc naøo veà vieäc…?”, ngöôøi ra 
ñeà muoán kieåm tra caùc kyõ naêng suy nghó sau ñaây cuûa baïn:

1. Khaû naêng löïa choïn thoâng tin lieân quan ñeå chöùng minh caùc ñieåm ñuùng vaø ñieåm 
sai.

2. Khaû naêng trình baøy hai quan ñieåm cuï theå.

3. Khaû naêng töï ñaùnh giaù döïa treân caùc chöùng cöù hieän höõu.

Böôùc 3: AÙp duïng phöông phaùp ñaït ñieåm toái ña trong moãi 
daïng caâu hoûi

Moãi daïng caâu hoûi ñoøi hoûi moät phöông phaùp cuï theå giuùp baïn ñaït ñieåm toái ña. Do ñoù, 
böôùc tieáp theo laø baïn phaûi hoïc caùc daïng caâu traû lôøi töông öùng vôùi töøng daïng caâu hoûi. 
Baïn coù theå hoïc caùch traû lôøi thoâng qua thaày coâ hoaëc qua caùc baøi giaûi maãu.

Noùi toùm laïi, baïn caàn ghi chuù taát caû caùc daïng caâu hoûi thoâng duïng cho töøng moân 
hoïc. Trong töøng daïng caâu hoûi, tìm hieåu nhöõng kyõ naêng suy nghó caàn coù vaø caùc phöông 
phaùp traû lôøi töông öùng ñeå ñaït ñieåm toái ña. Cuoái cuøng, haõy thöïc haønh moät vaøi ví duï cuûa 
töøng daïng caâu hoûi.
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NGHEÄ THUAÄT ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT VAØO THÖÏC HAØNH TRONG 
MOÂN TOAÙN VAØ CAÙC MOÂN KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN

Toâi nhaän thaáy vieäc 
öùng duïng lyù thuyeát 
vaøo thöïc haønh trong 
moân toaùn vaø caùc moân 
khoa hoïc töï nhieân 
khoâng phöùc taïp. Lyù 
do laø vì thöôøng chæ coù 
moät caâu traû lôøi chính 
xaùc cho moãi caâu hoûi.

Nhieàu hoïc sinh töï 
reøn luyeän mình baèng 
caùch traû lôøi caùc caâu 
hoûi trong ñeà thi caùc 
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naêm tröôùc hoaëc caùc caâu hoûi baøi taäp. Tuy nhieân, hoï vaãn gaëp khoù khaên tröôùc caùc caâu hoûi 
môùi meû raéc roái, maëc duø hoï ñaõ thöïc taäp traû lôøi raát nhieàu caâu hoûi.

Baïn phaûi chuaån bò nhö theá naøo ñeå ñeán khi vaøo phoøng thi, baïn coù theå giaûi quyeát baát 
kyø daïng caâu hoûi coù khaû naêng ra thi? Cho duø ngöôøi ra ñeà thi uoán eùo, vaën veïo caâu hoûi 
nhö theá naøo, baïn vaãn coù theå traû lôøi ñöôïc. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, baïn caàn coù moät phöông 
phaùp khaùc heä thoáng hôn.

CUØNG MOÄT VAÁN ÑEÀ NHÖNG COÙ HAØNG NGAØN CAÙCH ÑAËT CAÂU 
HOÛI

Trong caùc moân hoïc döïa treân khoa hoïc nhö toaùn hoïc, vaät lyù, hoùa hoïc, toâi tin raèng 
trong moãi chöông saùch hoaëc moãi khaùi nieäm maø baïn ñöôïc daïy, luoân toàn taïi moät soá 
caùch ñaët caâu hoûi nhaát ñònh. Chuùng ta haõy goïi toång soá caùch ñaët caâu hoûi nhaát ñònh naøy 
laø soá N.

Haõy trình baøy vieäc naøy moät caùch ñôn giaûn. Giaû söû baïn ñöôïc daïy moät khaùi nieäm vaät 
lyù laø Löïc = Khoái löôïng x Gia toác (F = ma). Baïn chæ coù theå gaëp moät soá daïng caâu hoûi 
nhaát ñònh veà khaùi nieäm naøy. Ñoù laø:

Daïng caâu hoûi 1: Bieát Khoái Löôïng vaø Gia Toác, tính Löïc.

Daïng caâu hoûi 2: Bieát Khoái Löôïng vaø Löïc, tính Gia toác.

Daïng caâu hoûi 3: Bieát Löïc vaø Gia toác, tính Khoái löôïng.

Ñaây thaät laø moät tin toát laønh ñoái vôùi hoïc sinh. Trong moãi chöông saùch, baïn caàn phaûi 
tìm ra taát caû caùc caùch toång hôïp caâu hoûi khaùc nhau (böôùc 1). Sau ñoù ñoái vôùi töøng daïng 
caâu hoûi, baïn phaûi tìm hieåu caùc böôùc traû lôøi caâu hoûi (böôùc 2). Moät khi baïn ñaõ bieát caùc 
böôùc giaûi quyeát töøng daïng caâu hoûi, vieäc tieáp theo ñeå ghi nhôù caùc böôùc naøy laø thöïc haønh 
traû lôøi moãi daïng caâu hoûi ít nhaát ba laàn (böôùc 3). Chuùng ta haõy cuøng thaûo luaän kyõ hôn 
veà ba böôùc naøy.
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CHÖÔNG X:

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
.
.
.
Xn

X1,X2...Xn laø N daïng caâu hoûi khaùc nhau trong chöông X

Böôùc 1: Thu thaäp

Thu thaäp taát caû caùc daïng caâu hoûi khaùc nhau khaû thi trong töøng chöông. Toång soá 
daïng caâu hoûi naøy luoân laø moät soá nhaát ñònh.

Baïn coù theå tìm thaáy taát caû daïng caâu hoûi töø caùc ñeà thi naêm tröôùc, saùch baøi taäp, baøi 
kieåm tra thöû, vaø töø caùc tröôøng khaùc ñaëc bieät laø caùc tröôøng gioûi neáu caàn thieát.

Baïn seõ bieát ñöôïc laø mình ñaõ tìm ñuû caùc daïng caâu hoûi khi khoâng theå tìm ra daïng 
naøo môùi nöõa.

Böôùc 2: Tìm hieåu caùc böôùc giaûi quyeát caâu hoûi

Ñoái vôùi töøng daïng caâu hoûi thu thaäp ñöôïc, baïn phaûi tìm ra caùc böôùc caàn thieát ñeå traû 
lôøi chuùng. Baïn seõ phaùt hieän ra trong töøng daïng caâu hoûi cuï theå, caùc böôùc giaûi quyeát luoân 
gioáng nhau maëc duø döõ kieän coù theå khaùc nhau.

Böôùc 3: Ghi nhôù caùc böôùc baèng thöïc haønh

Cuoái cuøng, baïn phaûi thöïc haønh caùc böôùc traû lôøi cho töøng daïng caâu hoûi ít nhaát ba laàn. 
Vaäy thì taïi sao coù nhieàu hoïc sinh chaêm chæ thöïc haønh haøng traêm caâu hoûi maø vaãn luùng 
tuùng khi gaëp caùc caâu hoûi môùi trong kyø thi? Lyù do laø vì hoï khoâng söû duïng kyõ naêng vöøa 
ñeà caäp beân treân maø chæ thöïc haønh caùc baøi taäp moät caùch ngaãu nhieân.

Toâi seõ giaûi thích vaán ñeà naøy baèng ví duï minh hoïa beân döôùi. Trong moät chöông saùch 
(giaû söû goïi laø chöông X), baïn seõ tìm ñöôïc moät toång soá daïng caâu hoûi nhaát ñònh laø N goïi 
laø: X1, X2, X3, …, Xn (minh hoïa beân döôùi).
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Moãi daïng caâu hoûi yeâu caàu caùc böôùc hoaëc kyõ naêng giaûi quyeát cuï theå. Ví duï: trong 
phaàn toaùn sô caáp (giaûi phöông trình), y = x, y = x2, y = x3, y = x4, … laø caùc daïng caâu 
hoûi khaùc nhau yeâu caàu caùc böôùc hoaëc coâng thöùc khaùc nhau ñeå giaûi.

Theâm vaøo ñoù, baïn seõ thaáy raèng töøng daïng caâu hoûi (ví duï X1) coù raát nhieàu bieán theå 
khaùc nhau trong caùch ra ñeà thi: X1a, X1b, X1c, X1d, X1e, v.v… Nhieàu bieán theå cuûa moät 
daïng caâu hoûi ñöôïc taïo ra baèng caùch thay ñoåi soá lieäu lieân quan. Ví duï: y = 2x, y = 2x+1, 
y = 3x, 2y = 10x… laø caùc bieán theå khaùc nhau cuûa y = x. Coù bao nhieâu bieán theå cuûa moãi 
daïng caâu hoûi? Caâu traû lôøi laø voâ haïn! Tuy nhieân, taát caû caùc bieán theå cuûa cuøng moät daïng 
caâu hoûi coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch söû duïng moät coâng thöùc hoaëc caùc böôùc gioáng 
nhau. Neáu baïn coù theå giaûi quyeát moät bieán theå (ví duï X1a), baïn coù theå giaûi quyeát ñöôïc 
taát caû caùc bieán theå coøn laïi (ví duï X1b, X1c, X1d, v.v…).

X1 X1a X1b X1c X1d X1e X1f... voâ soá bieán theå
X2 X2a X2b X2c X2d X2e X2f... voâ soá bieán theå
X3 X3a X3b X3c X3d X3e X3f... voâ soá bieán theå
X4 X4a X4b X4c X4d X4e X4f... voâ soá bieán theå
X5 X5a X5b X5c X5d X5e X5f... voâ soá bieán theå

X6 X6a X6b X6c X6d X6e X6f... voâ soá bieán theå
X7 X7a X7b X7c X7d X7e X7f... voâ soá bieán theå
.
.
.

Xn Xna Xnb Xnc Xnd Xne Xnf... voâ soá bieán theå

CHÖÔNG X:

Caùc 
daïng 

caâu hoûi
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THEÂM PHAÏM VI VAØ BIEÁN THEÅ

Trong moät khoaûng thôøi gian oân baøi coù 
haïn, laøm theá naøo ñeå baïn coù theå thaønh thaïo 
taát caû caùc daïng caâu hoûi ra thi? Caâu traû lôøi laø 
baïn chæ caàn thöïc haønh moãi daïng caâu hoûi ít 
nhaát ba laàn. Noùi caùch khaùc, baïn chæ caàn thöïc 
haønh caùch giaûi quyeát X1, X2, X3, …, Xn. Lyù 
do laø vì khi baïn coù theå traû lôøi X1, baïn coù theå 
giaûi quyeát taát caû caùc bieán theå cuûa X1 nhö X1a, 
X1b, X1c vaø cöù theá. Ví duï: neáu baïn giaûi ñöôïc 
y = x+3, baïn coù theå giaûi ñöôïc y = x+10, y = 
2x+4, y = 3x+3, y = x+22, v.v…

Vaán ñeà naèm ôû choã laø ña soá hoïc sinh laõng 
phí thôøi gian cho vieäc thöïc taäp haøng traêm caâu 
hoûi maø thöïc ra ñoù chæ laø caùc bieán theå cuûa moät 
vaøi daïng caâu hoûi gioáng nhau. Do thôøi gian coù 

giôùi haïn, hoï khoâng theå oân heát taát caû caùc daïng caâu hoûi töø X1 ñeán Xn vì hoï laõng phí quaù 
nhieàu thôøi gian vaøo caùc bieán theå (ví duï X1a, X1b,…), trong khi hoï chæ caàn naém vöõng 
daïng caâu hoûi (ví duï X1) laø ñuû. Giaû söû vì lyù do ñoù, hoï khoâng oân ñöôïc ñeán X6. Neáu trong 
ñeà thi xuaát hieän daïng caâu hoûi X6, hoï seõ gaëp khoù khaên. Roõ raøng, vaán ñeà khoâng phaûi laø 
baïn thöïc taäp bao nhieâu caâu hoûi, maø laø baïn thaønh thaïo bao nhieâu daïng caâu hoûi.

MOÄT VÍ DUÏ VEÀ VAÄT LYÙ: TOÁC ÑOÄ, VAÄN TOÁC VAØ GIA TOÁC

Chuùng ta haõy cuøng laáy moät 
ví duï töø moân vaät lyù caáp hai. 
Neáu baïn ñaõ hoïc veà toác ñoä, vaän 
toác vaø gia toác, baïn seõ phaùt 
hieän laø coù 20 daïng caâu hoûi 
khaùc nhau.

Döôùi ñaây, toâi lieät keâ taát caû 
20 daïng caâu hoûi vaø xeáp loaïi 
chuùng theo daïng caâu hoûi döïa 
treân coâng thöùc vaø daïng caâu 
hoûi döïa treân ñoà thò.
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16. Cho bieát v1, v2, t1, t2, tìm d (vuøng beân döôùi ñoà thò)
17. Cho bieát v1, d (vuøng beân döôùi ñoà thò), t1, t2, tìm v2
18. Cho bieát d (vuøng beân döôùi ñoà thò), v2, t1, t2, tìm v1
19. Cho bieát v1, v2, d (vuøng beân döôùi ñoà thò), t2, tìm t1
20. Cho bieát v1, v2, t1, d (vuøng beân döôùi ñoà thò), tìm t2

Böôùc tieáp theo laø tìm caùc böôùc giaûi quyeát töøng daïng caâu hoûi trong 20 daïng 
keå treân. Cuoái cuøng, thöïc haønh töøng daïng caâu hoûi ít nhaát ba laàn.

 
Töø ñoà thò vaän toác-thôøi gian

12. Cho bieát t, tìm v
13. Cho bieát v, tìm t
14. Cho bieát t, tìm gia toác a 
 (gradient cuûa ñöôøng cheùo)
15. Cho bieát a (gradient cuûa 
 ñöôøng cheùo), tìm t

TOÁC ÑOÄ, VAÄN TOÁC VAØ GIA TOÁC

Töø coâng thöùc v = d/t (v laø vaän toác, d laø quaõng ñöôøng, t laø thôøi gian)

1. Cho bieát d vaø t, tìm v
2. Cho bieát v vaø t, tìm d
3. Cho bieát v vaø d, tìm t

Töø coâng thöùc a = (v-u)/t (v laø vaän toác cuoái, u vaän toác ñaàu, a laø gia toác 
vaø t laø thôøi gian)

4. Cho bieát v, u vaø t, tìm a
5. Cho bieát v, u vaø a, tìm t
6. Cho bieát a, t vaø u, tìm v
7. Cho bieát a, t vaø v, tìm u

Töø ñoà thò quaõng ñöôøng-thôøi gian

8. Cho bieát t, tìm d
9. Cho bieát d, tìm t
10. Cho bieát t, tìm v (gradient cuûa ñöôøng cheùo)
11. Cho bieát v (gradient cuûa ñöôøng cheùo), tìm t

Quaõng ñöôøng

Thôøi gian

gradient = vaän toác (v)

Vaän toác (v)

Thôøi gian t

vuøng beân döôùi ñoà thò = khoaûng caùch 

gradient = gia toác (v)

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Xin chuùc möøng baïn! Baïn ñaõ hoaøn taát phaàn Phöông Phaùp Hoïc Hieäu Quaû. Baèng vieäc 
aùp duïng vaø thaønh thaïo caùc phöông phaùp hoïc toâi vöøa ñeà caäp tôùi, baïn seõ ñöôïc trang bò 
ñaày ñuû vuõ khí ñeå ñaùnh baïi baát kyø caâu hoûi khoù naøo. Baây giôø chuùng ta haõy chuyeån sang 
moät chuû ñeà heát söùc thuù vò… 
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CHÖÔNG 12

PHAÀN III
ÑOÄNG LÖÏC CAÙ NHAÂN 

CUÛA BAÏN

DAÙM MÔ ÖÔÙC: 
SÖÙC MAÏNH CUÛA MUÏC TIEÂU 

THAØNH COÂNG KHOÂNG PHAÛI DO MAY MAÉN MAØ COÙ

Chaøo möøng baïn ñeán vôùi chöông yeâu thích nhaát 
cuûa toâi. Maëc duø ñaây laø chöông 12 trong saùch, xaùc 
ñònh muïc tieâu laïi laø böôùc ñaàu tieân quan troïng nhaát 
maø baïn phaûi thöïc hieän trong quaù trình vöôn ñeán 
thaønh coâng trong hoïc vaán vaø cuoäc soáng. Toâi caûm 
thaáy raát phaán khôûi khi ñöôïc chia seû vôùi baïn veà söùc 
maïnh cuûa muïc tieâu vì chính baûn thaân toâi ñaõ gaët haùi 
raát nhieàu thaønh coâng töø vieäc xaùc ñònh muïc tieâu vaø 
haønh ñoäng.

Toâi muoán noùi vôùi caùc baïn raèng taát caû moïi thöù toâi 
coù ñöôïc ngaøy hoâm nay khoâng phaûi do may maén maø 
coù. Thay vaøo ñoù, toâi thaønh coâng laø do toâi ñaõ mô öôùc 
thaønh coâng vaø ñaõ thieát keá con ñöôøng ñi ñeán thaønh 
coâng trong caùc muïc tieâu cuûa toâi. ÔÛ chöông 1, toâi noùi 
raèng vieäc ñaàu tieân thay ñoåi cuoäc soáng cuûa toâi laø do 
toâi xaùc ñònh ba muïc tieâu lôùn trong khi vaãn ñang bò 
coi laø moät ñöùa treû ñaàn ñoän. Ñoù laø vöôn leân daãn ñaàu 
tröôøng caáp hai, ñöôïc tuyeån vaøo tröôøng trung hoïc 
Victoria (tröôøng trung hoïc haïng nhaát ôû Singapore 
thôøi ñoù), thi ñaäu vaø daãn ñaàu tröôøng Ñaïi Hoïc Quoác 

Gia Singapore. Trong voøng taùm naêm, toâi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu toâi xaùc ñònh. Toâi 
thaønh coâng chính xaùc theo ñuùng caùch maø toâi ñaõ hình dung.

Khi coù ñöôïc nhöõng thaønh coâng ban ñaàu, toâi caøng coù theâm ñoäng löïc maïnh meõ 
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ñeå xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu to lôùn 
hôn, vó ñaïi hôn. Toâi xaùc ñònh roõ raøng 
nhöõng muïc tieâu trong cuoäc soáng vöôït 
xa ngoaøi vieäc hoïc. Toâi ñaõ vieát ra raèng 
toâi muoán trôû thaønh taùc giaû cuûa cuoán 
saùch baùn chaïy nhaát, sôû höõu ñöôïc 
nhieàu coâng ty vaø ñuùng theá… toâi muoán 
trôû thaønh trieäu phuù. Toâi xaùc ñònh 
nhöõng muïc tieâu ñaày ñam meâ naøy khi 
chæ môùi 15 tuoåi. Vaøo tuoåi ñoù, toâi vaãn 
chöa bieát chaéc mình phaûi laøm gì ñeå 
ñaït nhöõng muïc tieâu treân. Tuy nhieân, 
caùi yù nghó ñöôïc soáng moät cuoäc soáng 
do chính toâi thieát keá thaät söï cuoán huùt 
vaø thuùc ñaåy toâi laøm vieäc thaät chaêm 
chæ.

Vaøo naêm 21 tuoåi, cuoán saùch ñaàu tieân cuûa toâi, chính laø quyeån saùch baïn ñang ñoïc ñaây, 
trôû thaønh moät trong nhöõng cuoán saùch baùn chaïy nhaát ôû Singapore. Vaøo tuoåi 26, toâi ñaõ 
bieán öôùc mô laøm chuû boán coâng ty thaønh hieän thöïc, mang laïi thu nhaäp hôn moät trieäu ñoâ 
la moãi naêm cho baûn thaân. Toâi muoán môû ñaàu chöông naøy baèng vieäc chia seû nhöõng ñieàu 
naøy vôùi caùc baïn khoâng phaûi ñeå khoe khoang hay taïo aán töôïng gì. Toâi thaät söï hy voïng, 
thoâng qua nhöõng ñieàu toâi chia seû, caùc baïn seõ hieåu ñöôïc lôøi nhaén nhuû cuûa toâi. Ñoù laø baïn 
phaûi daùm öôùc mô. Muïc tieâu chính laø ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn ñi ñeán thaønh coâng.

ÑAÏI HOÏC YALE NAÊM 1952: BAØI HOÏC ÑAÀU TIEÂN VEÀ SÖÙC MAÏNH 
CUÛA MUÏC TIEÂU

Toâi ñaõ nhaän ra söùc maïnh cuûa muïc tieâu thoâng qua moät cuoäc khaûo saùt thöïc hieän taïi 
tröôøng ñaïi hoïc Yale (moät trong nhöõng ñaïi hoïc haøng ñaàu ôû Myõ) vaøo naêm 1952. Luùc ñoù, 
khoùa sinh vieân saép toát nghieäp ñöôïc hoûi raèng hoï coù nhöõng muïc tieâu cuï theå naøo veà nhöõng 
gì hoï muoán ñaït ñöôïc sau khi toát nghieäp.

Ngaïc nhieân thay, chæ coù 3% trong toång soá sinh vieân vieát ra ñöôïc nhöõng muïc tieâu cuûa 
hoï. Nhöõng sinh vieân naøy bieát raát roõ laø hoï muoán coù coâng vieäc nhö theá naøo, hoï muoán kieám 
bao nhieâu tieàn vaø hoï khao khaùt nhöõng thaønh coâng naøo. Hoï coøn thieát keá cuoäc soáng mô öôùc 
cuûa hoï trong voøng 15-20 naêm tôùi. Ngöôïc laïi, 97% soá sinh vieân coøn laïi khoâng heà coù muïc 
tieâu naøo caû. Hoï boû maëc moïi thöù cho soá phaän vôùi thaùi ñoä “chuyeän gì tôùi seõ tôùi”.

20 naêm sau, vaøo naêm 1972, moät cuoäc khaûo saùt tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän treân nhöõng 
sinh vieân keå treân. Keát quaû cuoäc khaûo saùt naøy thaät ñaùng kinh ngaïc. Toång thu nhaäp cuûa 
3% soá sinh vieân, nhöõng ngöôøi ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu tröôùc ñoù, ñaït gaáp 3 laàn toång thu 
nhaäp cuûa 97% soá sinh vieân coøn laïi, nhöõng ngöôøi khoâng xaùc ñònh muïc tieâu. Noùi caùch 
khaùc, trung bình moãi sinh vieân xaùc ñònh muïc tieâu coù thu nhaäp cao gaáp 97 laàn thu nhaäp 
cuûa moãi sinh vieân khoâng xaùc ñònh muïc tieâu.
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Chuyeän gì ñaõ laøm neân söï khaùc bieät to lôùn naøy? Chaéc chaén khoâng phaûi laø do möùc ñoä 
thoâng minh hoaëc khaû naêng cuûa hoï. Noùi cho cuøng thì taát caû hoï ñeàu toát nghieäp töø moät 
tröôøng ñaïi hoïc danh tieáng. Söï khaùc bieät chính laø ôû söùc maïnh cuûa muïc tieâu.

TIGER WOODS, STEVEN SPIELBERG VAØ BILL CLINTON GIOÁNG 
NHAU ÔÛ ÑIEÅM NAØO?

Neáu baïn ñeå yù kyõ nhöõng ngöôøi noåi tieáng, baïn seõ nhaän ra raèng hoï thaønh coâng laø do 
hoï daùm mô öôùc veà thaønh coâng ñoù töø raát sôùm. Hoï cuõng hieåu raèng thaønh coâng maø hoï 
coù ñöôïc laø do hoï ñaõ leân keá hoaïch ñeå thaønh coâng.

Tiger Woods hieän laø vaän ñoäng vieân ñaùnh goân soá moät theá giôùi. ÔÛ tuoåi 24, anh ñaõ ñaït 
nhieàu thaønh tích trong moân theå thao goân hôn baát kyø ai khaùc trong lòch söû. Baïn coù bieát raèng 
Tiger ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu naøy laø do anh ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu ñaùnh baïi nhöõng vaän ñoäng 
vieân ñaùnh goân haøng ñaàu vaø trôû thaønh soá moät theá giôùi töø naêm anh taùm tuoåi khoâng?

Naêm 12 tuoåi, Steven Spielberg xaùc ñònh muïc tieâu trôû thaønh nhaø ñaïo dieãn phim gioûi 
nhaát. Naêm 36 tuoåi, oâng trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø laøm phim thaønh coâng nhaát 
trong lòch söû theá giôùi. OÂng ñaõ ñaïo dieãn boán trong möôøi phim ñaït doanh thu cao nhaát 
theá giôùi vaø thu veà nhieàu giaûi thöôûng ñieän aûnh nhaát. Nhôø ñaâu maø oâng coù theå ñaït ñöôïc 
nhöõng thaønh coâng phi thöôøng ñeán theá khi coøn raát treû? Moät laàn nöõa, ñoù chính laø nhôø 
oâng hieåu ñöôïc söùc maïnh cuûa muïc tieâu.

Cöïu toång thoáng Myõ Bill Clinton, con cuûa moät goùa phuï ngheøo soáng ôû moät noâng traïi 
nhoû, xaùc ñònh tham voïng trôû thaønh toång thoáng Myõ khi vaãn coøn laø moät ñöùa treû. Thaày 
coâ, hoï haøng, baïn beø ñeàu noùi vôùi oâng raèng “Tænh daäy ñi, ñöøng mô nöõa nhoùc!”. Nhöng 
cuõng nhö Woods vaø Spielberg, oâng ñaõ daùm vaïch ra töông lai vaø bieán öôùc mô thaønh 
hieän thöïc.

TAÏI SAO MOÏI NGÖÔØI KHOÂNG XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU?

Baïn coù theå töï hoûi “Neáu vieäc xaùc ñònh muïc tieâu coù söùc maïnh phi thöôøng giuùp baïn 
thaønh coâng ñeán vaäy, taïi sao moïi ngöôøi laïi khoâng xaùc ñònh muïc tieâu?”.

Khi coøn nhoû, chuùng ta luoân coù nhöõng öôùc mô vaø muïc tieâu bay boång veà töông lai. 
Chuùng ta mô ñöôïc laøm baùc só, lính cöùu hoûa, ngoâi sao ñieän aûnh vaø nhöõng anh huøng. Thaät 
ñaùng tieác, khi lôùn leân, nhieàu ngöôøi trong chuùng ta laïi töø boû muïc tieâu cuûa mình vaø cuõng 
khoâng maøng tôùi vieäc ñaët ra muïc tieâu môùi. Döôùi ñaây laø ba lyù do chính taïi sao ngöôøi ta 
khoâng xaùc ñònh muïc tieâu.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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1. Hoï khoâng töï tin

Lyù do chính khieán ngöôøi ta 
khoâng xaùc ñònh muïc tieâu laø vì 
hoï thieáu töï tin. Söï töï tin chính 
laø caûm giaùc tin töôûng vaøo giaù 
trò baûn thaân. Toâi thöôøng khuyeân 
caùc hoïc sinh cuûa toâi neân höôùng 
tôùi nhöõng keát quaû toát nhaát vaø 
nhöõng tröôøng toát nhaát. Moät soá 
thöôøng traû lôøi toâi raèng hoï khoâng 
bao giôø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû 
ñoù, hay vaøo ñöôïc nhöõng tröôøng 
haïng nhaát ñoù. Nhöõng hoïc sinh 
khaùc thì traû lôøi raèng nhöõng keát 
quaû toát ñeïp ñoù khoâng daønh cho 
hoï maø laø daønh cho nhöõng “hoïc 
sinh khaùc”. Coù theå laø do trong 
quaù khöù, thaày coâ, cha meï hay 
baïn beø thöôøng noùi raèng chuùng 
ta raát keùm hoaëc khoâng coù khaû 
naêng. Taát caû nhöõng lôøi nhaän xeùt 
naøy khieán chuùng ta maát haún söï 
töï tin.

Xin nhôù raèng taát caû nhöõng ñieàu naøy ñeàu khoâng ñuùng söï thaät. Nhö bao ngöôøi khaùc, 
baïn coù moät tieàm naêng to lôùn aån chöùa trong con ngöôøi baïn. Neáu ngöôøi khaùc laøm ñöôïc, 
baïn cuõng coù theå laøm ñöôïc. Baïn xöùng ñaùng laõnh nhaän nhöõng gì toát nhaát trong cuoäc 
soáng. Moät khi baïn hieåu ñöôïc ñieàu naøy, baïn seõ baét ñaàu xaùc ñònh muïc tieâu cho baûn 
thaân.

2. Hoï khoâng tin vaøo söùc maïnh cuûa muïc tieâu

Nhieàu hoïc sinh khoâng xaùc ñònh muïc tieâu laø vì hoï khoâng tin vaøo vieäc laøm naøy. Hoï 
khoâng tin vaøo söùc maïnh cuûa muïc tieâu. Hoï ñöa ra nhieàu ví duï veà vieäc hoï ñaõ töøng xaùc 
ñònh muïc tieâu trong quaù khöù nhöng hoï khoâng ñaït ñöôïc. Chuùng ta cuõng ñöôïc nghe noùi veà 
nhieàu ngöôøi xaùc ñònh muïc tieâu lôùn lao nhöng thaát baïi. Lyù do thaát baïi cuûa taát caû nhöõng 
ngöôøi naøy khoâng phaûi laø do vieäc xaùc ñònh muïc tieâu khoâng coù taùc duïng, maø laø do hoï ñaõ 
khoâng coá gaéng heát söùc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu, hoaëc do hoï aùp duïng sai phöông phaùp vaø 
boû cuoäc giöõa chöøng.

Vieäc xaùc ñònh muïc tieâu töï noù seõ khoâng mang laïi thaønh coâng cho baïn. Baïn phaûi haønh 
ñoäng lieân tuïc vôùi moät quyeát taâm maõnh lieät ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra.
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3. Hoï sôï thaát baïi. Hoï sôï xaáu hoå

Moät lyù do lôùn khaùc khieán hoïc sinh khoâng daùm xaùc ñònh muïc tieâu laø vì hoï sôï thaát baïi 
vaø sôï xaáu hoå. Hoï sôï raèng neáu hoï xaùc ñònh muïc tieâu ñaït taát caû ñieåm 10 maø khoâng ñaït 
ñöôïc, hoï seõ caûm thaáy thaát baïi traøn treà. Ñeå neù traùnh thaát baïi, hoï khoâng bao giôø daùm 
xaùc ñònh muïc tieâu. Neáu baïn khoâng xaùc ñònh muïc tieâu, baïn seõ khoâng bao giôø caûm thaáy 
thaát baïi, ñuùng khoâng? Nhöng thaät söï baïn ñang thaát baïi. Theâm vaøo ñoù, neáu baïn khoâng 
bao giôø xaùc ñònh muïc tieâu, baïn cuõng chaúng bao giôø thaønh coâng caû.

Nhöõng hoïc sinh gioûi daùm xaùc ñònh muïc tieâu to lôùn vì hoï khoâng tin vaøo thaát baïi. Khi 
hoï khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu, hoï khoâng nghó ñoù laø thaát baïi. Thay vaøo ñoù, hoï xem ñoù laø 
moät kinh nghieäm caàn hoïc hoûi. Keát quaû laø hoï khoâng caûm thaáy xaáu hoå veà vieäc naøy. Hoï 
bieát raèng mieãn laø hoï hoïc hoûi kinh nghieäm vaø lieân tuïc haønh ñoäng, cuoái cuøng hoï cuõng 
seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu. Thay vì maát tinh thaàn khi bò ngöôøi khaùc cöôøi cheâ, toâi muoán baïn 
chuyeån söï nhaïo baùng ñoù thaønh söùc maïnh vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn. Chuùng ta seõ thaûo 
luaän veà vaán ñeà naøy nhieàu hôn trong chöông Coâng Thöùc Ñeå Ñaït Ñieåm Tuyeät Ñoái.

Thaät söï, ñoäng löïc maïnh meõ thuùc ñaåy toâi khi coøn laø moät hoïc sinh chính laø vieäc toâi 
muoán chöùng toû vôùi taát caû thaày coâ, baïn beø raèng hoï ñaõ sai. Hoï caøng cöôøi nhaïo toâi vaø noùi 
raèng toâi khoâng theå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, toâi caøng caûm thaáy maïnh meõ ñeå hoïc taäp chaêm 
chæ, ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeå chöùng toû cho hoï thaáy. Vaäy thì, ñöøng ñeå noãi sôï xaáu hoå laøm 
baïn maát tinh thaàn. Haõy bieán noãi sôï ñoù thaønh söùc maïnh.
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MUÏC TIEÂU LAØ ÑOÄNG LÖÏC THUÙC ÑAÅY CHUÙNG TA ÑEÁN THAØNH 
COÂNG

Taïi sao muïc tieâu laïi coù taùc 
ñoäng maïnh ñeán nhö vaäy? 
Taïi sao xaùc ñònh muïc tieâu 
laïi thuùc ñaåy chuùng ta ñi 
ñeán thaønh coâng? Muïc 

tieâu coù ba ñaëc tính maïnh 
meõ sau ñaây coù theå giuùp 

chuùng ta thaønh coâng.

1. Muïc tieâu daãn ñöôøng 
cho quyeát ñònh vaø haønh ñoäng 

cuûa chuùng ta

Muïc tieâu maø baïn xaùc ñònh seõ luoân höôùng daãn 
cuoäc soáng cuûa baïn töøng giaây töøng phuùt. Muïc tieâu 

daãn ñöôøng cho nhöõng löïa choïn vaø haønh ñoäng cuûa 
baïn. Neáu muïc tieâu cuûa baïn laø trôû thaønh hoïc sinh gioûi 

nhaát tröôøng, baïn seõ coù nhöõng löïa choïn gì? Baïn seõ choïn 
vieäc taäp trung trong lôùp hoïc, ghi chuù ñaày ñuû, chuaån bò chu 

ñaùo cho kyø thi. Khi baïn beø ruû baïn ñi chôi sau giôø hoïc, baïn seõ töø 
choái vì baïn bieát raèng vieäc ñoù khoâng giuùp baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu.
Maët khaùc, neáu baïn xaùc ñònh muïc tieâu trôû thaønh moät ngöôøi chôi 

goân chuyeân nghieäp nhö Tiger Woods, baïn coù löïa choïn vaø haønh ñoäng 
khaùc khoâng? Dó nhieân! Beân caïnh vieäc taäp trung ñaït ñieåm cao ôû tröôøng, baïn seõ choïn 
vieäc taäp ñaùnh goân vaø daønh haøng giôø lieàn ñeå chôi goân. Töông töï, neáu muïc tieâu cuûa baïn 
laø trôû thaønh vaän ñoäng vieân bôi loäi caáp quoác gia, baïn seõ quyeát ñònh ñi taäp bôi. Baïn thaáy 
khoâng, muïc tieâu quyeát ñònh nhöõng vieäc baïn laøm. Muïc tieâu quyeát ñònh nhöõng löïa choïn 
trong cuoäc soáng cuûa baïn.

Nguy hieåm nhaát laø khi baïn khoâng coù muïc tieâu. Khi baïn khoâng coù muïc tieâu, baïn 
khoâng bieát taäp trung vaøo vieäc gì, vaø baïn seõ coù khuynh höôùng laøm nhöõng vieäc maø baïn 
caûm thaáy quan taâm vaøo thôøi ñieåm ñoù. Baïn seõ di chuyeån khaép moïi höôùng ñeå roài quay 
laïi ñuùng choã cuõ thay vì tieán leân theo moät höôùng nhaát ñònh. Noùi ñôn giaûn, baïn chæ haønh 
ñoäng theo ñaùm ñoâng nhö moät con cöøu khoâng hôn khoâng keùm.

Moät nguy hieåm nöõa töø vieäc khoâng xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng laø trong tieàm thöùc cuûa 
baïn seõ töï taïo ra nhöõng muïc tieâu nguy haïi. Tröôùc khi toâi ñöôïc hoïc caùch xaùc ñònh muïc 
tieâu trong chöông trình Thieáu Nieân Sieâu Ñaúng, toâi ñaõ töøng coù nhöõng muïc tieâu nguy haïi 
nhö “xem tivi caøng nhieàu caøng toát”, “neù traùnh vieäc hoïc”, “gaây khoù khaên cho thaày coâ”, 
“nguû caøng nhieàu caøng toát” vaø “raùng ñöøng ñeå thi rôùt laø ñöôïc”. Khoâng coù gì baát ngôø khi 
toâi luoân nhaän nhöõng keát quaû teä haïi, nhöõng muïc tieâu nguy haïi naøy höôùng toâi ra khoûi con 

AdAm khoo

1�� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.

Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



ñöôøng thaønh coâng vaø tieán thaúng ñeán thaát baïi. Vaäy thì xin baïn ghi nhôù raèng, neáu baïn 
khoâng quyeát ñònh vaø leân keá hoaïch veà nhöõng gì baïn muoán, tieàm thöùc cuûa baïn seõ quyeát 
ñònh nhöõng muïc tieâu nguy haïi thay baïn.

BAÏN PHAÛI CHUÛ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ NHÖÕNG 
MUÏC TIEÂU THUÙC ÑAåY VAØ HÖÔÙNG dAÃN 
BAÏN ÑI ÑEÁN THAØNH COÂNG
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2. Muïc tieâu thuùc ñaåy chuùng ta

Trong thôøi gian toâi coøn laø moät hoïc sinh keùm, toâi luoân töï hoûi raèng laøm theá naøo maø 
nhöõng baïn hoïc gioûi cuøng 
lôùp coù theå tìm thaáy ñuû 
naêng löôïng vaø ñoäng löïc ñeå 
hoaøn thaønh taát caû baøi taäp, 
hoaëc oân baøi kyõ löôõng cho 
baøi kieåm tra? Laøm theá naøo 
maø hoï coù theå hoïc nhieàu 
giôø lieàn, thaäm chí vaøo 
cuoái tuaàn, khoâng xem tivi, 
khoâng chôi troø chôi ñieän 
töû, khoâng ñi chôi? Bí quyeát 
cuûa hoï laø gì? Laøm theá naøo 
maø hoï coù nhieàu ñoäng löïc 
thuùc ñaåy ñeán theá trong khi 
toâi luoân caûm thaáy löôøi bieáng, meät moûi? Toâi ñaõ phaùt hieän ra bí quyeát naèm ôû nhöõng muïc 
tieâu maø chuùng ta xaùc ñònh. Muïc tieâu tieáp theâm naêng löôïng vaø söùc maïnh cho chuùng ta. 
Khoâng coù muïc tieâu, chuùng ta luoân caûm thaáy löôøi bieáng, meät moûi.

KHOÂNG COÙ HOÏC SINH LÖÔØI, CHÆ COÙ HOÏC 
SINH KHOÂNG COÙ MUÏC TIEÂU ROÕ RAØNG

 

Baïn coù bao giôø caûm thaáy buoàn nguû, meät moûi khi phaûi hoïc moät chöông saùch naøo 
ñoù khoâng? Nhöng cuøng luùc ñoù, neáu baïn ñöôïc chôi troø chôi ñieän töû yeâu thích cuûa baïn, 
baïn laïi caûm thaáy doài daøo naêng löôïng vaø coù theå chôi haøng giôø lieàn khoâng bieát meät ñuùng 
khoâng? Vaäy maø, ngay khi vöøa caàm quyeån saùch leân ñoïc, baïn laïi ngaùp ngaén ngaùp daøi 
vaø caûm thaáy heát söùc buoàn nguû. Taïi sao laïi nhö vaäy?

Khi chôi troø chôi ñieän töû, chuùng ta coù moät muïc tieâu roõ raøng, ñoù laø chieán thaéng. Ñieàu 
naøy tieáp theâm naêng löôïng vaø ñoäng löïc ñeå chuùng ta tieáp tuïc chôi. Vaán ñeà laø khi chuùng ta 
hoïc baøi, ña soá chuùng ta khoâng coù muïc tieâu roõ raøng laø ñaït ñieåm 10 hay vöôn leân ñöùng 
nhaát, do ñoù naõo boä chuùng ta töï ngöng hoaït ñoäng vaø laøm chuùng ta maát naêng löôïng. 
Ngay khi baïn xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu haøo höùng trong vieäc hoïc cho baûn thaân, baïn seõ 
tìm thaáy nguoàn naêng löôïng thuùc ñaåy baïn vöôït qua söï löôøi bieáng.
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3. Muïc tieâu giaûi phoùng tieàm naêng cuûa chuùng ta

Moät lyù do khaùc cuûa vieäc xaùc ñònh muïc tieâu laø muïc tieâu giuùp chuùng ta vöôït xa hôn khaû 
naêng bình thöôøng ñeå ñaït nhöõng keát quaû tuyeät vôøi. Giaû söû baïn luoân nhaän ñieåm 2 moân 
toaùn. Ñaây laø ñieåm soá bình thöôøng cuûa baïn. Vaø baïn xaùc ñònh muïc tieâu ñaït ñieåm 10 trong 
kyø thi saép tôùi. Baèng vieäc xaùc ñònh muïc tieâu ñaït ñieåm 10, baïn seõ baét ñaàu hoïc theo moät 
caùch khaùc. Baïn ghi chuù baøi giaûng chi tieát hôn, tìm hieåu roõ hôn veà nhöõng khaùi nieäm coøn 
môø mòt, daønh nhieàu thôøi gian hôn ñeå giaûi nhöõng baøi toaùn khoù. Keát quaû laø, ngay caû khi 
baïn khoâng ñaït ñieåm 10, baïn cuõng coù theå ñaït ñieåm 8-9, cao hôn nhieàu so vôùi ñieåm soá 
2 trung bình cuûa baïn.

XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU TRONG TÖØNG LÓNH VÖÏC CUOÄC SOÁNG

Taát caû chuùng ta ñeàu bieát raèng coâng nhaân laø ngöôøi xaây döïng neân nhöõng caên nhaø. 
Nhöng tröôùc khi hoï baét ñaàu coâng vieäc xaây döïng, hoï caàn nhöõng kieán truùc sö thieát keá ngoâi 
nhaø. Taïi sao vaäy? Bôûi vì vieäc thieát keá naøy giuùp hoï bieát ñöôïc maùi nhaø cao bao nhieâu, coù 
bao nhieâu cöûa ra vaøo, coù bao nhieâu coät nhaø, v.v… Hoï seõ laøm theo ñuùng thieát keá ñeå xaây 
neân moät caên nhaø hoaøn chænh.

Caùc coâng nhaân coù xaây ñöôïc nhaø maø khoâng caàn baûn thieát keá khoâng? Ñieàu naøy nghe 
coù veû nöïc cöôøi. Neáu khoâng coù baûn thieát keá cuï theå, hoï chæ coù theå xaây moät caùch voâ toäi vaï 
ñeán khi khoâng coøn gaïch maø vaãn khoâng bieát hình thuø caên nhaø ra sao. Chuyeän gì seõ xaûy 
ra? Saûn phaåm cuûa hoï seõ chæ laø moät ngoâi nhaø sieâu veïo, xaáu xí vôùi hình thuø kyø quaùi.

Baïn coù theå cho raèng vieäc xaây nhaø maø khoâng coù baûn thieát keá laø voâ lyù. Vaäy baïn coù 
nhaän ra vieäc chuùng ta soáng cuõng gioáng nhö vieäc xaây döïng moät caên nhaø? AÁy theá maø, 
nhieàu ngöôøi soáng maø khoâng heà coù keá hoaïch naøo veà cuoäc soáng töông lai sau naøy. Soáng 
moãi ngaøy cuõng gioáng nhö vieäc ñaët töøng vieân gaïch xaây nhaø. Neáu baïn cöù lieân tieáp xaây 
töøng vieân gaïch maø khoâng bieát baïn ñang xaây gì, cuoái cuøng baïn seõ xaây ñöôïc moät cuoäc 
soáng khoâng nhö yù chuùt naøo. Thaät ñaùng tieác, nhieàu ngöôøi khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu naøy 
cho ñeán khi hoï phaûi gaùnh chòu moät cuoäc soáng toài teä. Luùc aáy, hoï môùi nhaän ra raèng leõ ra 
hoï coù theå coù moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn nhieàu neáu hoï bieát thieát keá cuoäc soáng cuûa hoï.

Khi baïn xaây nhaø, baïn phaûi thieát keá taát caû moïi phaàn cuûa caên nhaø nhö phoøng nguû, 
phoøng taém, nhaø beáp, v.v… Töông töï, khi baïn xaùc ñònh muïc tieâu trong cuoäc soáng, baïn 
phaûi taäp trung vaøo taát caû nhöõng lónh vöïc ñem laïi cho baïn moät cuoäc soáng mong muoán. 
Ví duï, chaúng coù ích gì khi baïn hoïc raát gioûi nhöng laïi khoâng coù söùc khoûe. Cuõng chaúng 
ích gì khi baïn coù moät ngheà yeâu thích, coù söùc khoûe toát nhöng laïi cöïc kyø ngheøo.
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Nhìn chung, baïn phaûi thieát keá vaø xaùc ñònh muïc tieâu trong boán lónh vöïc cuoäc soáng. 
Ñoù laø:

1. Muïc tieâu veà hoïc taäp vaø ngheà nghieäp

2. Muïc tieâu veà söùc khoûe vaø theå thao

3. Muïc tieâu veà taøi chính vaø loái soáng

4. Muïc tieâu veà gia ñình vaø xaõ hoäi

Hoïc taäp & 
ngheà nghieäp

Taøi chính & loái soáng

Gia ñình & xaõ hoäi

Söùc khoûe 
& theå thao
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XAÙC ÑÒNH NHÖÕNG MUÏC TIEÂU TO LÔÙN HAÁP DAÃN

Nhieàu ngöôøi noùi vôùi toâi raèng hoï vaãn khoâng caûm thaáy coù ñoäng löïc thaäm chí sau khi 
hoï ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu. Hoï vaãn khoâng caûm thaáy muoán haønh ñoäng. Lyù do laø vì nhöõng 
muïc tieâu maø hoï ñeà ra khoâng ñuû haáp daãn ñoái vôùi hoï.

MUÏC TIEÂUMUÏC TIEÂU

Muoán coù ñöôïc quyeát taâm, ñoäng löïc ñeå haønh ñoäng kieân trì, baïn phaûi xaùc ñònh nhöõng 
muïc tieâu to lôùn. Nhöõng muïc tieâu to lôùn laø nhöõng muïc tieâu vöôït xa ngoaøi khaû naêng hieän 
taïi cuûa baïn. Ñieàu quan troïng nhaát laø yù nghó ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu aáy thaät söï laøm baïn 
caûm thaáy heát söùc haïnh phuùc, phaán khôûi.

Khi toâi xaùc ñònh muïc tieâu vöôn leân daãn ñaàu tröôøng (moät muïc tieâu raát lôùn), yù nghó ñaït 
ñöôïc muïc tieâu naøy thaät söï laøm toâi caûm thaáy raát vui söôùng, nhaát laø khi toâi ñang laø hoïc 
sinh ñöùng choùt lôùp luùc baáy giôø. Caûm giaùc vui söôùng ñaëc bieät naøy thuùc ñaåy toâi thöùc ñeâm 
thöùc hoâm hoïc haønh chaêm chæ. Moät muïc tieâu to lôùn khaùc cuûa toâi laø kieám ñöôïc moät trieäu 
ñoâla. Muïc tieâu naøy thuùc ñaåy toâi maïnh meõ ñeán möùc toâi ñaõ thaønh laäp coâng ty ñaàu tieân 
cuûa mình naêm 15 tuoåi vaø laøm hai coâng vieäc cuøng luùc khi vaãn coøn ñi hoïc.

Thay vaøo ñoù, nhieàu ngöôøi coù khuynh höôùng xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu deã daøng, nhoû 
beù vôùi yù nghó raèng nhöõng muïc tieâu naøy deã ñaït ñöôïc hôn nhieàu so vôùi nhöõng muïc tieâu 
khaùc. Vaán ñeà ôû ñaây laø nhöõng muïc tieâu naøy khoâng thuùc ñaåy baïn haønh ñoäng ñöôïc. Neáu 
toâi xaùc ñònh muïc tieâu laø moät trong 50 hoïc sinh gioûi nhaát tröôøng, toâi seõ khoâng caûm thaáy 
haøo höùng baèng vieäc toâi muoán trôû thaønh hoïc sinh gioûi nhaát.

Chaéc haún laø baïn ñaõ nghe baïn beø, thaày coâ noùi raèng “Ñöøng neân quaù tham voïng. Haõy 
soáng thöïc teá”. Ña soá nhöõng ngöôøi noùi caâu naøy ñeàu lo sôï thöû thaùch to lôùn vì hoï sôï thaát 
baïi. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy soáng moät cuoäc soáng taàm thöôøng, teû nhaït.

Nhöõng ngöôøi vó ñaïi ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng vó ñaïi ít khi “coù oùc thöïc teá” theo tieâu 
chuaån cuûa ña soá moïi ngöôøi. Hoï thieân veà nhöõng öôùc mô maø ngöôøi khaùc cho laø aûo töôûng. 
Nhöng hoï laïi caûm thaáy thaät söï haïnh phuùc khi nghó ñeán luùc öôùc mô ñoù thaønh hieän thöïc. 
Ñieàu naøy thuùc ñaåy hoï baèng moïi giaù phaûi ñaït ñöôïc nhöõng öôùc mô aáy. Anh em nhaø Wright 
bò ngöôøi ñôøi nhaïo baùng laø ñieân roà khi hoï coù yù töôûng cheá taïo maùy bay. Khi cöïu toång 
thoáng Myõ John F Kennedy xaùc ñònh muïc tieâu ñöa con ngöôøi leân maët traêng vaø trôû veà traùi 

Toâi phaán khích
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ñaát, moïi ngöôøi cho laø oâng ta ñang aûo töôûng. Nhöng hieän nay, chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc taát 
caû nhöõng ñieàu ñoù vaø coøn nhieàu hôn nöõa. Taïi sao? Chính laø nhôø vaøo nhöõng öôùc mô taùo 
baïo vaø haàu nhö khoâng töôûng cuûa nhöõng con ngöôøi daùm nghó, daùm laøm naøy.

SAÙU BÖÔÙC XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU HIEÄU QUAÛ

Baây giôø thì baïn ñaõ hieåu söùc maïnh vaø taàm quan troïng cuûa vieäc xaùc ñònh muïc tieâu. 
Baïn phaûi hoïc caùch taïo ra nhöõng muïc tieâu thuùc ñaåy baïn ñi ñeán cuøng. Nhöõng quyeát taâm 
ñaàu naêm môùi thöôøng bò boû ngang chæ vì khoâng coù khaû naêng thuùc ñaåy maïnh meõ. Ñoù chæ 
laø nhöõng öôùc mô nhoû beù, yeáu ôùt. Ñeå muïc tieâu coù theå laøm ñoäng löïc thuùc ñaåy chuùng ta, 
baïn phaûi laøm theo saùu böôùc sau ñaây:

1. Vieát ra nhöõng gì baïn muoán moät caùch cuï theå

Böôùc ñaàu tieân laø vieát ra nhöõng muïc tieâu cuûa baïn caøng chi tieát caøng toát. Khi baïn xaùc 
ñònh muïc tieâu cuï theå, taâm trí baïn seõ taäp trung toát hôn ñeå ñaït muïc tieâu ñoù. Khi muïc tieâu 
cuûa baïn quaù chung chung hoaëc khoâng roõ raøng, taâm trí baïn seõ gaëp khoù khaên trong vieäc 
ñaït ñöôïc nhöõng gì baïn thaät söï muoán. Ví duï, nhöõng muïc tieâu nhö “Toâi muoán hoïc toaùn 
khaù hôn”, “Toâi muoán thi toát”, “Toâi muoán tieát kieäm nhieàu tieàn hôn” vaø “Toâi muoán coù moät 
coâng vieäc oån ñònh” laø nhöõng muïc tieâu khoâng roõ raøng.

Vieäc hoïc moân toaùn khaù hôn coù theå coù nghóa laø taêng theâm ñöôïc ba ñieåm, boán ñieåm 
hoaëc naêm ñieåm moân toaùn. Thi toát coù theå ñôn thuaàn chæ laø thi ñaäu vôùi ñieåm naêm hoaëc 
coù theå laø ñaït ñieåm 10. Moät coâng vieäc oån ñònh cuõng coù theå laø laøm ngöôøi thu doïn raùc 
hoaëc moät nhaø khoa hoïc. Caû hai ngheà naøy ñeàu oån ñònh.

Thay vaøo ñoù, muïc tieâu cuûa baïn neân cuï theå nhö “Toâi muoán taêng ñieåm toaùn töø boán 
ñieåm leân chín ñieåm”, “Toâi muoán ñaït saùu ñieåm möôøi vaø moät ñieåm 9 trong kyø thi”, “Toâi 
muoán tieát kieäm hai möôi ngaøn ñoàng moät tuaàn vaø hai trieäu ñoàng tröôùc khi toâi möôøi baûy 
tuoåi” hoaëc “Toâi muoán trôû thaønh moät nhaø vaät lyù haït nhaân chuyeân nghieân cöùu caùc daïng 
naêng löôïng thay theá”.
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2. Lieät keâ taát caû nhöõng lôïi ích vaø nhöõng lyù do cho vieäc ñaït muïc tieâu

Nguyeân nhaân taïi sao nhieàu ngöôøi khoâng quyeát taâm ñeå ñaït muïc tieâu laø vì hoï khoâng 
coù nhöõng lyù do roõ raøng taïi sao hoï muoán ñaït muïc tieâu ñoù. Chuùng ta ít khi coù ñoäng löïc 
laøm moät vieäc gì tröø khi chuùng ta bieát roõ nguyeân nhaân vaø lôïi ích cuûa noù. Bôûi theá, sau 
khi baïn ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu, baïn haõy vieát ra ít nhaát naêm lyù do taïi sao baïn phaûi ñaït 
muïc tieâu ñoù. Ngoaøi ra, baïn cuõng caàn vieát ra nhöõng lôïi ích ñi keøm vôùi muïc tieâu ñoù. Xaùc 
ñònh moät muïc tieâu seõ khoâng thuùc ñaåy ñöôïc baïn tröø khi baïn coù nhöõng lyù do chính ñaùng, 
thuyeát phuïc.

3. Leân keá hoaïch haønh ñoäng

Vaïch ra keá hoaïch chi tieát vaø nhöõng haønh ñoäng cuï theå ñeå tieán gaàn ñeán muïc tieâu 
ñeà ra. Moät cuoán soå saép xeáp thoâng tin vaø moät cuoán lòch seõ giuùp baïn leân keá hoaïch hieäu 
quaû.

Ví duï:

1. Keá hoaïch cuûa toâi laø taïo Sô Ñoà Tö Duy cho moân lòch söû vaø aùp duïng caùc kyõ naêng 
Trí Nhôù Sieâu Ñaúng ñeå ghi nhôù thoâng tin.

2. Caùc böôùc haønh ñoäng cuûa toâi laø taïo ra hai Sô Ñoà Tö Duy moãi ngaøy trong voøng 
hai tuaàn tôùi. Sau ñoù toâi seõ daønh ba tieáng moãi ngaøy cho tuaàn keá tieáp ñeå ghi nhôù thoâng 
tin.

4. Xaùc ñònh thôøi haïn

Tieáp theo, baïn phaûi xaùc ñònh thôøi haïn cuï theå ñeå ñaït muïc tieâu cuûa baïn. Neáu baïn 
khoâng coù thôøi haïn cuï theå, baïn seõ coù khuynh höôùng trì hoaõn cho ñeán khi muïc tieâu cuûa 
baïn bò laõng queân. Xaùc ñònh thôøi haïn cuï theå coù nghóa laø vieát roõ ra ngaøy thaùng naêm baïn 
phaûi ñaït muïc tieâu ñoù.

5. Tieáp theâm caûm xuùc cho muïc tieâu cuûa baïn

Haàu heát nhöõng haønh ñoäng trong ngaøy cuûa chuùng ta khoâng phaûi do lyù trí maø laø do 
caûm xuùc chuùng ta thuùc ñaåy. Veà maët lyù thuyeát, chuùng ta muoán ñaït moät muïc tieâu vaø 
bieát roõ lyù do taïi sao chuùng ta neân ñaït muïc tieâu ñoù, nhöng chính caûm xuùc laïi laø ñoäng 
löïc thaät söï thuùc ñaåy chuùng ta haønh ñoäng. Bôûi theá, ñaây laø moät trong nhöõng böôùc quan 
troïng nhaát. Baïn phaûi nhaém maét laïi, töôûng töôïng caûnh baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra vaø 
taän höôûng caûm giaùc vui söôùng, thoûa maõn, cuõng nhö nhöõng lôïi ích do vieäc ñaït ñöôïc muïc 
tieâu mang laïi. 
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MUïc TIEÂU
CAÛM XUÙC

CAÛM XUÙC

CAÛM XUÙC

CAÛM XUÙC

Toâi muoán baïn haõy mô moäng veà vieäc ñaït ñöôïc öôùc mô cuûa baïn cho ñeán khi öôùc mô 
ñoù trôû neân raát thaät trong taâm trí baïn. Laøm nhö vaäy seõ giuùp baïn coù nguoàn caûm höùng 
doài daøo ñeå haønh ñoäng kieân ñònh tieán veà muïc tieâu.

6. Laáy ñaø baèng vieäc haønh ñoäng ngay töùc khaéc

Thoâng thöôøng, moïi ngöôøi xaùc ñònh muïc tieâu, leân keá 
hoaïch haønh ñoäng roài chæ ñeå trì hoaõn chuùng ñeán ngaøy 
hoâm sau. Chaúng bao laâu, hoï seõ chaàn chöø vaø khoâng bao 
giôø baét ñaàu thöïc hieän muïc tieâu. Baïn phaûi traùnh ñieàu 
naøy baèng vieäc laøm moät caùi gì ñoù ngay sau khi baïn 
vieát xong muïc tieâu ñeå laáy ñaø cho caùc chuoãi haønh 
ñoäng tieáp theo sau naøy. Cho duø luùc ñoù laø moät giôø 
saùng, baïn cuõng neân laøm moät chuyeän gì ñoù giuùp baïn 
tieán gaàn ñeán muïc tieâu hôn moät chuùt. Ngay khi baïn vöøa 
xaùc ñònh muïc tieâu laø naâng cao ñieåm toaùn, baïn neân caàm 
quyeån saùch toaùn leân ñoïc ít nhaát vaøi trang. Ngay khi baïn 
vöøa xaùc ñònh muïc tieâu mua moät chieác xe hôi môùi, baïn 
neân ñi ñeán phoøng trieån laõm laáy nhöõng tôø quaûng caùo. Vieäc laáy 
ñaø ngay laäp töùc naøy coù söùc maïnh phi thöôøng giuùp baïn tieáp tuïc 
haønh ñoäng kieân ñònh tieán daàn veà phía muïc tieâu cuûa baïn.

VÍ DUÏ VEÀ VIEÄC XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU HIEÄU QUAÛ

Chuùng ta haõy cuøng xem xeùt moät vaøi ví duï veà nhöõng muïc tieâu hieäu quaû maø baïn caàn xaùc 
ñònh. Baïn coù theå vieát chuùng vaøo nhaät kyù, soå ghi cheùp hoaëc soå leân keá hoaïch cuûa baïn.
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Ví duï veà muïc tieâu trong hoïc taäp

Ví duï veà muïc tieâu cho söùc khoûe

Toâi quyeát taâm ñaït keát quaû toát trong kyø kieåm tra söùc khoûe 
haøng naêm.

Lôïi ích vaø Nguyeân nhaân:
l Ñeå trôû neân toaøn dieän ôû tröôøng
l Ñeå coù nguoàn naêng löôïng doài daøo
l Ñeå chöùng toû raèng toâi coù theå laøm ñöôïc

Keá hoaïch haønh ñoäng:
Chaïy hai caây soá vaøo moãi toái thöù ba vaø thöù naêm. Taäp ñoäng 

taùc buïng 50 laàn vaø hít ñaát 100 laàn moãi buoåi saùng.Thôøi haïn ñaït 
muïc tieâu laø ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2008.

 

Toâi quyeát taâm ñaït ñieåm 10 moân toaùn trong kyø thi cuoái naêm.

Lôïi ích vaø Nguyeân nhaân:
l Ñuû ñieåm ñaäu vaøo lôùp chuyeân ôû tröôøng trung hoïc.
l Ñaït ñöôïc muïc tieâu hoïc ngaønh y vaø trôû thaønh baùc só.
l Toâi muoán chöùng toû cho taát caû baïn beø cuûa toâi thaáy raèng toâi 

coù theå ñaït ñieåm 10 moân toaùn. 

Keá hoaïch haønh ñoäng:
Keá hoaïch cuûa toâi laø thöïc taäp caùc baøi thi trong saùu naêm tröôùc cho 

ñeán khi toâi ñaït 10 ñieåm treân töøng baøi thi. Toâi seõ laøm vieäc naøy hai 
laàn moät tuaàn (vaøo thöù hai vaø thöù naêm). Hôn nöõa, toâi seõ daønh hai 
tieáng moät ngaøy ñeå oân laïi töøng chöông saùch.Thôøi haïn ñaït muïc tieâu 
laø ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2008.
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Keát quaû kyø thi cuoái naêm 2007

 Anh vaên  9 ñieåm
 Toaùn   10 ñieåm
 Vaät lyù   10 ñieåm
 Hoùa hoïc  10 ñieåm
 Ñòa lyù   9 ñieåm
 Lòch söû   9 ñieåm

Lyù do toâi phaûi ñaït nhöõng keát quaû naøy laø ñeå thi ñaäu vaøo tröôøng trung 
hoïc chuyeân Leâ Hoàng Phong. Toâi muoán chöùng toû cho baûn thaân cuõng nhö 
baïn beø thaáy raèng toâi thaät söï thoâng minh vaø coù theå ñaït nhöõng gì toâi 
muoán.

Thôøi haïn ñaït muïc tieâu laø ngaøy 7 thaùng 7 naêm 2008.

AÙP PHÍCH MUÏC TIEÂU

Muïc tieâu khoâng phaûi laø thöù maø baïn xaùc ñònh roài boû qua moät beân vaø chæ xem laïi sau 
moät naêm. Muïc tieâu laø nhöõng vieäc baïn phaûi thöôøng xuyeân xem xeùt, ghi nhôù vaø haønh 
ñoäng höôùng ñeán chuùng haøng ngaøy. Moät thoùi quen toát baïn caàn coù laø baét ñaàu moät ngaøy 
môùi baèng vieäc ñoïc laïi nhöõng muïc tieâu trong cuoán soå cuûa baïn. Moät phöông phaùp toát 
khaùc nöõa laø baïn neân toùm taét caùc muïc tieâu trong hoïc taäp cuûa baïn vaøo moät tôø giaáy lôùn 
roài daùn leân töôøng. Baèng caùch naøy, baïn seõ luoân ñöôïc nhaéc nhôû veà muïc tieâu ngay khi baïn 
vöøa thöùc daäy moãi buoåi saùng. Döôùi ñaây laø moät ví duï minh hoïa veà baûng toùm taét muïc tieâu 
baïn coù theå taïo ra cho kyø thi saép tôùi cuûa baïn.

 

LEÂN KEÁ HOAÏCH CHO CUOÄC SOÁNG

Beân caïnh vieäc xaùc ñònh muïc tieâu trong boán lónh vöïc troïng yeáu trong cuoäc soáng (hoïc 
taäp/ngheà nghieäp, söùc khoûe/theå thao, taøi chính/loái soáng vaø gia ñình/xaõ hoäi), baïn phaûi 
xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu daøi haïn cuõng nhö nhöõng muïc tieâu ngaén haïn. Nhöõng muïc tieâu 
daøi haïn laø nhöõng muïc tieâu baïn höôùng tôùi töø hai ñeán 15 naêm nöõa. Nhöõng muïc tieâu ngaén 
haïn laø nhöõng muïc tieâu baïn muoán ñaït ñöôïc trong voøng hai naêm tôùi.
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Nhieàu hoïc sinh khoâng caûm thaáy coù ñoäng löïc thaäm chí sau khi ñaõ xaùc ñònh taát caû caùc 
muïc tieâu ñaït ñieåm 10 vì hoï khoâng bieát hoï muoán laøm gì trong töông lai xa sau naøy. Toâi 
luoân noùi vôùi caùc hoïc sinh cuûa toâi raèng hoï seõ khoâng bao giôø coù ñoäng löïc trong hoïc taäp 
tröø khi hoï bieát ñöôïc hoï muoán laøm gì trong töông lai. Neáu baïn khoâng coù ñònh höôùng roõ 
raøng veà cuoäc soáng cuûa baïn trong voøng 10 tôùi 15 naêm töø baây giôø, vieäc ñaït ñöôïc ñieåm 
10 hoaëc hoïc moät moân hoïc khoâng heà coù yù nghóa hay ñoäng löïc naøo thuùc ñaåy baïn.

Noùi caùch khaùc, neáu baïn coù muïc tieâu daøi haïn trôû thaønh moät nhaø chính trò gia hoaëc 
thaäm chí moät toång thoáng, baïn seõ coù ñoäng löïc hoïc lòch söû, kinh teá, chính trò. Baïn seõ 
coù ñoäng löïc thi ñaäu vaøo tröôøng trung hoïc haïng nhaát. Neáu baïn coù muïc tieâu daøi haïn trôû 
thaønh moät dieãn vieân, baïn seõ coù ñoäng löïc hoïc vaên hoïc, taâm lyù con ngöôøi, truyeàn thoâng 
ñaïi chuùng, lòch söû. Baïn cuõng seõ thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa vieäc thi ñaäu vaøo tröôøng 
ngheä thuaät.

Vaäy thì, ñaây laø luùc baïn baét ñaàu mô öôùc vaø quyeát ñònh baïn muoán laøm gì trong voøng 
15 naêm tôùi. Baïn mô öôùc veà ngheà nghieäp gì? Baïn mô öôùc ñöôïc laøm cho coâng ty naøo 
hay baïn mô öôùc thaønh laäp coâng ty rieâng cuûa baïn? Baïn muoán kieám bao nhieâu tieàn? Baïn 
muoán soáng moät cuoäc soáng nhö theá naøo? Baïn muoán giao du vôùi taàng lôùp xaõ hoäi naøo? 
Caên nhaø mô öôùc cuûa baïn ra sao? Chieác xe mô öôùc cuûa baïn theá naøo? Baïn muoán mình 
laøm ñöôïc nhöõng gì? Ñöôïc ñi du lòch nghæ maùt moãi naêm hai laàn? Baïn coøn muoán laøm 
ñöôïc gì nöõa?

Nhöõng giaác mô töông lai tuyeät ñeïp naøy seõ ñem laïi cho baïn yù nghóa, nieàm say meâ, 
khaùt khao vöôït troäi ñaït ñöôïc ñieåm cao vaø ñöôïc tuyeån vaøo nhöõng tröôøng danh tieáng nhaát. 
Khi baïn nghó veà taát caû nhöõng öôùc mô cuûa baïn, haõy ñeå trí töôûng töôïng cuûa baïn bay boång. 
Xin nhôù raèng baïn phaûi mô cao mô xa, ñöøng ñeå trí töôûng töôïng giôùi haïn baïn. Baïn coù 
theå taïo ra ñöôïc nhöõng gì baïn khaùt khao. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, baïn caàn phaûi ñeå caûm 
xuùc cuûa baïn taêng voït. Lyù do laø vì con ngöôøi chuùng ta coù khuynh höôùng laøm vieäc theo 
caûm xuùc chöù khoâng phaûi lyù trí.

Moät khi baïn ñaõ ghi laïi taát caû nhöõng öôùc mô daøi haïn cuûa baïn, toâi muoán baïn bieán 
chuùng thaønh baûn thieát keá treân moät maûnh giaáy lôùn. Ñaây chính laø baûn thieát keá cuoäc soáng 
cuûa baïn. Sau khi hoaøn taát, baïn haõy daùn noù leân töôøng nôi baïn coù theå deã daøng nhìn thaáy 
ñeå tieáp theâm caûm höùng moãi ngaøy. Khoâng coù giôùi haïn veà nhöõng gì baïn coù theå veõ treân 
baûn thieát keá cuoäc soáng cuûa baïn. Tuy nhieân, sau ñaây laø moät soá chi tieát quan troïng maø 
baïn caàn phaûi thieát keá:

1. Vieát ra nhöõng gì baïn muoán ñaït ñöôïc moät caùch cuï theå

2. Vieát ra thôøi haïn ñaït ñöôïc muïc tieâu

3. Vieát ra tuoåi cuûa baïn trong töøng giai ñoaïn

Döôùi ñaây laø moät ví duï minh hoïa.
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THIEÁT KEÁ CUOÄC SOÁNG CUÛA TOÂI

TRÖÔØNG CAÁP HAI PING YI
- Ñaït baûy ñieåm 10 trong kyø thi cuoái naêm
- Ñaït loaïi xuaát saéc trong kyø thi toát nghieäp 

trung hoïc cô sôû

NGHóA VUÏ QUAÂN SÖÏ
- Vaøo tröôøng só quan Cadet
- Ñaït caáp baäc trung uùy
- Ñaït loaïi toát trong kyø kieåm tra 

söùc khoûe
 

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA SINGAPORE
- Ñöùng trong nhoùm 1% sinh vieân gioûi 

nhaát tröôøng
- Toát nghieäp vôùi loaïi xuaát saéc danh döï
- Cöû nhaân ngaønh Quaûn trò kinh doanh

TRÔÛ THAØNH CHUYEÂN GIA ÑOÄNG LÖÏC CUOÄC 
SOÁNG, CHUYEÂN GIA TÖ VAÁN KINH DOANH & 
TAÙC GIAÛ NOÅI TIEÁNG NHAÁT

- Baùn 100.000 quyeån saùch trong moät naêm
- Ñaït ñöôïc möùc löông 20.000 ñoâ/thaùng

16 Tuoåi
16-18 Tuoåi

18-21 Tuoåi21-24 Tuoåi

24-26 Tuoåi
26-28 Tuoåi

ÑÖA COÂNG TY LEÂN SAØN CHÖÙNG KHOAÙN

31 Tuoåi

NGHÆ HÖU VÔÙI 100 TRIEÄU ÑOÂ TAØI CHÍNH

35 Tuoåi

CHÔI GOÂN, LAØM TÖØ THIEÄN VAØ ÑI DU LòCH

36 Tuoåi Trôû Ñi

CAÙC MUÏC TIEÂU KHAÙC

- Taäu chieác xe hôi mô öôùc BMW/
Mercedes vaøo tuoåi 25

- Cöôùi moät ngöôøi vôï thoâng minh, 
xinh ñeïp, ñaûm ñang vaø coù hai ñöùa con 
vaøo tuoåi 29

- Mua ngoâi nhaø mô öôùc - 30 tuoåi
- Nhaø bieät thöï roäng 15.000 m2

- Coù hoà bôi
- Coù saùu phoøng nguû
- Coù phoøng giaûi trí ca nhaïc, ñieän 

aûnh
- Ñi du lòch nghæ maùt haøng naêm vôùi 

gia ñình, 31 tuoåi trôû ñi

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC VICTORIA
- Ñaït boán ñieåm 10 trong kyø thi toát 

nghieäp trung hoïc phoå thoâng
- Vaät lyù/Kinh teá hoïc/Toaùn sô caáp/

Toaùn trung caáp

TRÔÛ THAØNH OÂNG CHUÛ CUÛA 
ÍT NHAÁT NAÊM COÂNG TY VEÀ TOÅ 
CHÖÙC, GIAÙO DUÏC VAØ TÖ VAÁN

- Ñaït ñöôïc doanh thu 20 
trieäu ñoâ moãi naêm

- Toång lôïi nhuaän laø 5 trieäu 
ñoâ moãi naêm
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

THIEÁT KEÁ CUOÄC SOÁNG CUÛA 
BAÏN

Baïn ñaõ saün saøng ñònh höôùng cho 
nhöõng thaønh töïu maø baïn muoán ñaït 
ñöôïc trong cuoäc soáng chöa? Toát laém. 
Xin nhôù raèng baïn coù ñuû tieàm naêng 
vaø naêng löïc ñeå ñaït nhöõng keát quaû 
phi thöôøng. Vaäy thì baïn haõy thieát keá 
cuoäc soáng cuûa baïn vôùi nieàm ñam meâ 
vaø nieàm tin tuyeät ñoái. Chuùc baïn vui 
veû vôùi coâng vieäc thieát keá cuoäc soáng 
cuûa chính mình!
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XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU CAÙ NHAÂN CUÛA BAÏN

Khi hoaøn taát, baïn coù theå söû duïng boán böôùc xaùc ñònh muïc tieâu ñeå vieát ra nhöõng muïc 
tieâu caù nhaân cuûa baïn trong cuoán soå tay hay nhaät kyù. Ñaây chính laø taát caû nhöõng muïc 
tieâu baïn caàn phaûi ñaït ñöôïc ñeå coù moät cuoäc soáng nhö baïn ñaõ phaùc thaûo trong baûn thieát 
keá. Baïn coù theå vieát theo maãu döôùi ñaây.

1. Xaùc ñònh muïc tieâu cuûa baïn moät caùch cuï theå.

2. Lieät keâ caùc lôïi ích vaø nguyeân nhaân ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù.

3. Leân keá hoaïch haønh ñoäng cuï theå.

4. Vieát ra thôøi haïn ñaït ñöôïc muïc tieâu.
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�00 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.

Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

THIEÁT KEÁ AÙP PHÍCH MUÏC 
TIEÂU

Baïn ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaùc ñònh 
muïc tieâu chöa? Toát laém. Baây giôø, toâi 
muoán baïn haõy thieát keá moät aùp phích 
muïc tieâu cho kyø thi saép tôùi cuûa baïn. 
Laøm theo caùc höôùng daãn beân döôùi, veõ 
laïi nhöõng muïc tieâu ñoù treân moät tôø giaáy 
lôùn vôùi nhieàu maøu saéc vaø hình aûnh. Daùn 
tôø giaáy naøy leân töôøng nôi baïn hoïc baøi ôû 
nhaø khi ñaõ hoaøn taát.

BÖÔÙC 1:

Vieát ra teân kyø thi saép tôùi cuûa baïn. 

Keá tieáp, lieät keâ teân moân hoïc vaø ñieåm soá baïn muoán ñaït ñöôïc cho töøng 
moân.

 MOÂN HOÏC ÑIEÅM SOÁ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU VAØ NAÕO BOÄ CUÛA BAÏN SEÕ TÌM ÑÖÔÏC CAÙCH 
THÖÏC HIEÄN

Trong khi xaùc ñònh muïc tieâu, moät trong nhöõng nieàm tin quan troïng nhaát maø baïn 
phaûi coù ñoù laø tin raèng baïn coù theå ñaït baát cöù ñieàu gì baïn khao khaùt. Baïn haõy leân keá 
hoaïch cho cuoäc soáng cuûa baïn vôùi moät nieàm tin tuyeät ñoái nhö theá.

Thaäm chí neáu vaøo luùc naøy baïn chöa chaéc chaén ñöôïc phöông phaùp ñeå ñaït muïc tieâu, 
khoâng coù vaán ñeà gì caû. Cöù xaùc ñònh muïc tieâu ñi. Neáu baïn coù theå tìm ñuû lyù do taïi sao 
baïn muoán ñaït nhöõng muïc tieâu ñoù, naõo boä cuûa baïn seõ höôùng daãn baïn xaùc ñònh con 
ñöôøng ñi ñeán muïc tieâu. Muïc tieâu thaät söï khieán naõo boä chuùng ta luoân minh maãn vaø lónh 
hoäi taát caû nhöõng cô hoäi xung quanh. Khoâng coù muïc tieâu, chuùng ta coù khuynh höôùng boû 
lôõ nhöõng cô hoäi trong cuoäc soáng.

BÖÔÙC 2:

Vieát ra ít nhaát 5 nguyeân nhaân vaø 5 lôïi ích cuûa vieäc ñaït keát quaû thi treân.

1.

2.

3.

4.

5.

BÖÔÙC 3:

Vieát ra thôøi haïn roõ raøng (ngaøy thaùng naêm) baïn seõ ñaït ñöôïc keát quaû ñoù.
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Vaäy vieäc xaùc ñònh taát caû caùc muïc tieâu 
naøy coù nghóa laø baïn seõ thaønh coâng sao? 
Khoâng theå chaéc chaén veà ñieàu naøy. Neáu 
muïc tieâu cuûa baïn khoâng ñöôïc hoã trôï baèng 
nhöõng haønh ñoäng vöõng chaéc, muïc tieâu seõ 
chæ maõi laø nhöõng öôùc mô. Nhöng neáu baïn 
haønh ñoäng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu, nhöõng 
muïc tieâu naøy seõ trôû thaønh hieän thöïc. Vaäy 
thì chuùng ta phaûi laøm gì ñeå töï thuùc ñaåy baûn 
thaân mình haønh ñoäng? Haõy khaùm phaù veà 
vieäc naøy trong chöông tieáp theo.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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CHÖÔNG 13
ÑOÄNG LÖÏC MAÏNH MEÕ

VÖÔÏT QUA SÖÏ LÖÔØI BIEÁNG 

VÖÔÏT QUA SÖÏ LÖÔØI BIEÁNG

Ñaõ bao nhieâu laàn baïn xaùc ñònh muïc tieâu maø khoâng bao giôø baét tay vaøo haønh ñoäng 
ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñoù? Hoaëc ñaõ bao nhieâu laàn baïn haønh ñoäng nhöng laïi boû dôû chæ 
sau vaøi ngaøy ñaàu?

Taát caû chuùng ta ñeàu bieát roõ 
nhöõng vieäc chuùng ta neân laøm 
trong cuoäc soáng nhö oân baøi cho 
kyø thi quan troïng, nhöng vì moät 
lyù do naøo ñoù, chuùng ta khoâng bao 
giôø thaät söï baét tay vaøo laøm cho 
ñeán khi moïi vieäc ñaõ quaù treã. Thoùi 
quen löôøi bieáng naøy aûnh höôûng 
ñeán haàu heát moïi ngöôøi chuùng 
ta. Noù ñôn thuaàn ngaên chaën moïi 
haønh ñoäng maø chuùng ta bieát laø seõ 
mang laïi lôïi ích cho baûn thaân.

Löôøi bieáng laø nhaân toá chính phaù hoaïi söï thaønh coâng. Baïn coù theå xaùc ñònh nhöõng 
muïc tieâu tuyeät vôøi nhaát vaø ñeà ra nhöõng keá hoaïch hoaøn haûo nhaát, nhöng neáu baïn khoâng 
haønh ñoäng, baïn ñaõ thaát baïi roài.

Khi baïn löôøi bieáng, baïn cuõng caûm thaáy khoâng laøm chuû ñöôïc cuoäc soáng cuûa mình 
ñuùng khoâng? Caûm giaùc lo sôï nhaéc nhôû baïn neân ngöøng xem tivi ñeå hoïc baøi, nhöng 
moät ñoäng löïc haáp daãn khaùc laïi loâi keùo baïn tieáp tuïc xem theâm moät chöông trình tivi 
nöõa. Ñeå vöôït qua thoùi quen löôøi bieáng, baïn phaûi hoïc caùch laøm chuû noù thay vì ñeå noù 
laøm chuû baïn.
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ÑOÄNG LÖÏC THUÙC ÑAÅY CUÛA NOÃI KHOÅ VAØ NIEÀM VUI

Hai ñoäng löïc chính thuùc 
ñaåy haønh ñoäng cuûa chuùng 
ta laø noãi khoå vaø nieàm vui. 
Chuùng ta luoân luoân haønh ñoäng 
theo höôùng neù traùnh nhöõng 
gì chuùng ta nhaän thöùc laø noãi 
khoå, vaø tieán gaàn ñeán nhöõng 
gì chuùng ta nhaän thöùc laø nieàm 
vui. Taïi sao chuùng ta cöù lieân 
tuïc trì hoaõn vieäc laøm baøi taäp 
ñeán phuùt cuoái maëc duø chuùng 
ta bieát raèng neân laøm baøi töø 
sôùm? Ñôn giaûn laø vì ña soá 
chuùng ta luoân nghó vieäc hoïc 
raát cöïc khoå, vaø ngöôïc laïi, gaén 
lieàn nieàm vui vôùi nhöõng vieäc 
khaùc nhö xem tivi.

Laøm theá naøo ñeå chuùng ta 
coù theå baét tay vaøo laøm baøi 

taäp? Thoâng thöôøng, chuùng ta chæ baét tay vaøo laøm baøi taäp khi ngaøy mai laø haïn choùt noäp 
baøi hoaëc khi chuùng ta caûm thaáy bò aùp löïc naëng neà töø baïn beø – nhöõng ngöôøi ñaõ laøm 
xong baøi taäp ñoù. Nhöng taïi sao chuùng ta laïi coù theå laøm baøi taäp vaøo luùc aáy maø khoâng 
phaûi sôùm hôn? Lyù do laø ngay luùc aáy, chuùng ta nhaän thöùc ñöôïc vieäc khoâng laøm baøi taäp 
seõ khieán chuùng ta gaùnh chòu moät haäu quaû teä haïi hôn khi khoâng noäp baøi ñuùng haïn. Ñieàu 
naøy khieán chuùng ta phaûi baét tay vaøo haønh ñoäng.

Thay vì trôû thaønh noâ leä cuûa noãi khoå vaø nieàm vui nhö theá, baïn haõy chòu traùch nhieäm 
veà cuoäc soáng cuûa mình. Baïn haõy taän duïng nhöõng ñoäng löïc naøy ñeå thuùc ñaåy baïn haønh 
ñoäng theo nhöõng gì baïn muoán nhö kieân trì hoïc baøi, oân baøi vaø hoaøn taát baøi taäp tröôùc 
thôøi haïn. Chaát löôïng coâng vieäc cuûa baïn phuï thuoäc vaøo vieäc baïn gaén lieàn noù vôùi noãi khoå 
hay nieàm vui moät caùch coù yù thöùc hay voâ yù thöùc. Khoâng coù vieäc gì töï noù laø khoå hay 
vui caû, maø chæ vì chuùng ta gaén vieäc ñoù vôùi noãi khoå hay nieàm vui. Nhöõng hoïc sinh gioûi 
bieát caùch gaén nieàm vui vaøo vieäc hoïc vaø noãi khoå vaøo vieäc khoâng ñaït ñöôïc keát quaû nhö 
yù. Nhöõng hoïc sinh naøy khoâng bao giôø löôøi bieáng trong hoïc taäp. Keát quaû laø hoï luoân ñaït 
ñieåm 9-10.

Thay vaøo ñoù, nhöõng hoïc sinh khaùc laïi luoân coù yù nghó raèng vieäc hoïc raát cöïc khoå. 
Hoï caûm thaáy raát vui khi khoâng phaûi hoïc. Nhöõng hoïc sinh naøy luoân löôøi bieáng vaø khoâng 
bao giôø hoaøn thaønh keá hoaïch ñeå ñaït muïc tieâu. Ñeå vöôït qua söï löôøi bieáng, hoï coá gaéng 
thöû taát caû moïi caùch nhöng nhöõng caùch naøy laïi khoâng giaûi quyeát ñöôïc taän goác vaán ñeà. 
Trong taâm trí, hoï vaãn gaén lieàn noãi khoå vôùi vieäc hoïc, coøn nieàm vui vôùi vieäc khoâng phaûi 
hoïc. Ñaây laø lyù do taïi sao cho duø hoï coá gaéng ñeán möùc naøo, cuoái cuøng hoï vaãn quay laïi 
tình traïng löôøi bieáng nhö cuõ.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN!

Bôûi theá, chìa khoùa ñeå khaéc phuïc tình traïng löôøi bieáng laø baïn phaûi thay ñoåi nhöõng 
vieäc baïn gaén lieàn vôùi noãi khoå hoaëc nieàm vui. Baïn phaûi hoïc caùch gaén lieàn nieàm vui vôùi 
vieäc hoïc vaø noãi khoå vôùi vieäc löôøi bieáng ngay töø baây giôø.

LAÄP TRÌNH LAÏI NAÕO BOÄ CUÛA BAÏN

Ñaàu tieân, baïn haõy xaùc ñònh baïn muoán thay ñoåi nhöõng haønh ñoäng hieän taïi naøo vaø 
baïn muoán thay theá chuùng baèng nhöõng haønh ñoäng môùi naøo. Ví duï, baïn coù theå muoán 
thay theá thoùi quen “nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy” trong vieäc hoïc (löôøi bieáng) cuûa baïn baèng 
thoùi quen hoïc töùc thì.

Laäp trình laïi naõo boä cuûa baïn ñeå haønh 
ñoäng ngay laäp töùc

 

BÖÔÙC 1:

Vieát ra trong khoaûng traéng beân döôùi taát caû nhöõng haäu quaû maø baïn coù theå phaûi gaùnh 
chòu neáu baïn tieáp tuïc löôøi bieáng. Ví duï, baïn coù theå thi rôùt, ôû laïi lôùp, bò thaày coâ, gia ñình 
la raày vaø bò baïn beø cöôøi nhaïo. Vieát ra caøng nhieàu haäu quaû caøng toát ñeå laøm baïn caûm 
thaáy thaät söï sôï haõi.

AdAm khoo
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Taát caû haäu quaû toâi seõ gaùnh chòu neáu tieáp tuïc thoùi quen löôøi bieáng 
naøy.

1.

2.

3.

4.

5. 

BÖÔÙC 2:

Taän duïng trí töôûng töôïng cuûa baïn ñeå caûm nhaän thaät roõ nhöõng noãi khoå ñöôïc lieät keâ 
phía treân maø baïn phaûi höùng chòu neáu tieáp tuïc löôøi bieáng. Baïn haõy töôûng töôïng nhöõng 
gì baïn seõ thaáy, seõ nghe vaø seõ caûm nhaän khi gaùnh chòu noãi khoå ñoù.

Baøi taäp thöïc haønh naøy nhaèm muïc ñích taïo ra ñuû caûm xuùc thuùc ñaåy baïn töø boû thoùi 
quen xaáu. Ví duï, haõy töôûng töôïng baïn bò ñieåm keùm. Khi nhìn thaáy baïn beø ñöôïc ñieåm 
cao, baïn caûm thaáy hoái haän, töùc giaän vaø thaát voïng vì khoâng chuaån bò baøi sôùm hôn. 
Baïn caûm thaáy ñau ñôùn vì khoâng 
ñöôïc nhaän vaøo tröôøng hoaëc lôùp 
hoïc maø baïn löïa choïn.

Hình dung baûn thaân baïn bò 
cha meï thaày coâ la raày, baïn beø 
khinh reû. Haõy taïo ra caøng nhieàu 
caûm giaùc ñau ñôùn caøng toát. 
Töôûng töôïng veà noãi ñau ñoù caøng 
thaät caøng toát.
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Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay baây giôø

Keá tieáp, toâi muoán baïn haõy töôûng töôïng cuoäc soáng cuûa baïn seõ ra sao trong voøng 5 
naêm tôùi neáu baïn tieáp tuïc thoùi quen löôøi bieáng naøy. Toâi muoán baïn töôûng töôïng ra tình 
huoáng teä haïi nhaát coù theå xaûy ra. Baïn coù theå töôûng töôïng baûn thaân bò boû rôi, khoâng coù 
baïn beø, thaát nghieäp vaø hoái haän traøn treà veà nhöõng vieäc trong quaù khöù. Moät laàn nöõa, haõy 
söû duïng hình töôïng, aâm thanh, caûm giaùc ñeå taïo ra caûm xuùc thaät söï.

Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay baây giôø

Khi baïn ñaõ baét ñaàu caûm thaáy thoâi thuùc phaûi vöôït qua söï löôøi bieáng, baây giôø baïn coù 
theå töôûng töôïng cuoäc soáng cuûa baïn trong 10 naêm tôùi neáu baïn vaãn giöõ thoùi quen löôøi 
bieáng naøy. Moät laàn nöõa, haõy töôûng töôïng tình huoáng teä nhaát coù theå xaûy ra vaø bieán noù 
thaønh caûm giaùc thaät ngay baây giôø. Ví duï, baïn coù theå töôûng töôïng löông cuûa baïn raát 
thaáp, baïn phaûi maëc nhöõng boä quaàn aùo xaáu xí cuõ kyõ, aên nhöõng loaïi thöùc aên haïng beùt, 
ôû trong moät caên phoøng troï toài taøn vaø haàu nhö khoâng coù baïn beø.

Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay baây giôø

Taïi sao baïn phaûi laøm nhöõng vieäc 
naøy? Bôûi vì baïn chæ baét ñaàu caûm thaáy 
hoái haän vaø öôùc gì baïn coù theå thay ñoåi 
söï vieäc khi moïi vieäc ñaõ quaù muoän. 
Chæ ñeán khi baïn khoâng coù kieán thöùc, 
khoâng coù tieàn vaø khoâng coù töông lai, 
baïn môùi thoát leân “Giaù maø luùc tröôùc 
mình…”. Thaät ñaùng tieác, moïi vieäc luùc 
aáy ñaõ quaù treã. Vaäy thì, tröôùc khi vieäc 
naøy xaûy ra, baïn haõy töï töôûng töôïng 
nhöõng haäu quaû teä haïi nhaát ñeå buoäc 
mình phaûi haønh ñoäng ngay töùc thì vaø 
khoâng bao giôø phaûi noùi “Giaù maø…”.

BÖÔÙC 3:

Böôùc tieáp theo laø gaén lieàn caøng nhieàu nieàm vui caøng toát vaøo thoùi quen môùi maø baïn 
muoán sôû höõu. Tröôùc heát, baïn haõy vieát ra trong khoaûng troáng döôùi ñaây nhöõng caûm xuùc 
vui söôùng vaø nhöõng keát quaû toát ñeïp baïn seõ nhaän ñöôïc neáu baïn chaêm chæ hoïc taäp.
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Taát caû nieàm vui söôùng maø toâi seõ coù ñöôïc vôùi thoùi quen môùi 
naøy.

1.

2.

3.

4.

5. 

BÖÔÙC 4:

Moät laàn nöõa, ñaây laø moät böôùc raát quan troïng ñeå laäp trình laïi naõo boä cuûa baïn. Haõy 
töôûng töôïng nhö theå baïn ñang caûm nhaän vaø traûi nghieäm ñöôïc nieàm vui toät ñænh mang 
laïi töø vieäc oân baøi sôùm. Haõy töôûng töôïng baïn nhaän ñöôïc soå lieân laïc vôùi nhöõng ñieåm soá 
baïn haèng ao öôùc. Ñaây laø chìa khoùa môû ra caùnh cöûa thaønh coâng cuûa baïn.

Haõy caûm nhaän söï thoûa maõn vaø nieàm haïnh phuùc khi baïn nhaän ñöôïc keát quaû hoïc taäp 
xöùng ñaùng. Hình dung caûnh baïn toát nghieäp ñaïi hoïc trong söï ngôïi khen cuûa gia ñình, 
thaày coâ, baïn beø. Haõy neám traûi vò ngoït thaønh coâng naøy moät caùch thaät söï.

Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm 
vieäc ñoù ngay bay giôø

Baây giôø khi baïn nghó veà vieäc 
hoïc, baïn phaûi caûm nhaän ñöôïc nhieàu 
caûm xuùc tích cöïc hôn tröôùc ñaây. Baây 
giôø, toâi muoán baïn haõy töôûng töôïng 
veà cuoäc soáng cuûa baïn trong 5 naêm 
tôùi tính töø thôøi ñieåm maø baïn baét ñaàu 
chaêm chæ hoïc taäp. Baïn coù theå hình 
dung baûn thaân hoïc trong moät tröôøng 
ñaïi hoïc danh tieáng vaø nhaän ñöôïc caùc 
hoïc boång coù giaù trò.
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Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay bay giôø

Cuoái cuøng, haõy hình dung baûn thaân baïn trong 10 naêm tôùi vôùi moät coâng vieäc maø baïn 
khao khaùt. Haõy caûm nhaän thaät söï nhöõng caûm xuùc tuyeät vôøi luùc ñoù.

Haõy daønh ra ba phuùt vaø laøm vieäc ñoù ngay bay giôø

BÖÔÙC 5: 

ÔÛ böôùc cuoái cuøng naøy, baïn caàn phaûi phaù vôõ thoùi quen haønh ñoäng cuõ cuûa baïn vaø laäp 
trình baûn thaân theo moät thoùi quen môùi. Baét ñaàu töø baây giôø, haõy thöïc hieän nhöõng haønh 
ñoäng maø bình thöôøng baïn khoâng laøm hoaëc thay ñoåi caùch laøm hieän taïi cuûa baïn. Thay 
vì gieát thôøi gian moät caùch voâ vò tröôùc maøn hình tivi hoaëc ñi nguû ngay khi vöøa ñi hoïc 
veà, baïn haõy oân nhanh laïi baøi hoaëc ñoïc saùch. Thaäm chí baïn neân chaïy boä hoaëc taäp theå 
duïc trong choác laùt.

Con ngöôøi ai cuõng coù thoùi quen. Chuùng ta caàn phaûi phaù vôõ nhöõng thoùi quen xaáu 
khieán ta luoân luoân thaát baïi.

Cuoái cuøng, laëp laïi hai baøi thöïc haønh töôûng töôïng treân thöôøng xuyeân (ít nhaát hai laàn 
moät tuaàn) cho ñeán khi baïn laäp trình ñöôïc haønh ñoäng môùi cuûa baïn.

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: 
CATHERINE ÑAÕ VÖÔÏT QUA SÖÏ LÖÔØI BIEÁNG BAÈNG CAÙCH NAØO

Moät trong nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi, Catherine, ñaõ chia seû vôùi toâi caùch coâ vöôït qua 
söï löôøi bieáng cuûa mình. Catherine laø hoïc sinh gioûi nhaát trong voøng hai naêm lieàn ôû moät 
tröôøng trung hoïc danh tieáng ôû Singapore. Coâ quyù troïng giaác nguû vaø nhöõng giôø phuùt 
nghæ ngôi, thö giaõn.

Coâ luoân quan nieäm raèng neáu coâ cöù tieáp tuïc trì hoaõn vieäc laøm baøi taäp thì coâ seõ phaûi 
nguû ít hôn vaø coù ít thôøi gian nghæ ngôi, thö giaõn hôn sau naøy. Chính vì theá, coâ gaén lieàn 
noãi khoå vôùi vieäc löôøi hoïc vaø nieàm vui vôùi vieäc hoïc, oân baøi, laøm baøi ngay laäp töùc. Quan 
nieäm ñôn giaûn naøy ñaõ thuùc ñaåy coâ taän duïng toái öu ñöôïc thôøi gian hoïc vaø vöôn leân daãn 
ñaàu tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia Singapore.
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VAØI MEÏO KHAÙC ÑEÅ THUÙC ÑAÅY BAÏN HAØNH ÑOÄNG NGAY LAÄP 
TÖÙC

Ngoaøi vieäc laäp trình naõo boä cuûa baïn, sau ñaây laø moät vaøi vieäc khaùc baïn coù theå laøm 
ñeå vöôït qua söï löôøi bieáng. Taát caû nhöõng meïo naøy ñeàu döïa treân moät quy luaät: gaén lieàn 
noãi khoå vôùi söï löôøi bieáng vaø gaén lieàn nieàm vui vôùi vieäc haønh ñoäng.

1. Töï cam keát vôùi baûn thaân

Caùch toát nhaát ñeå thuyeát phuïc baûn thaân haønh ñoäng laø baïn phaûi töï cam keát laø baïn seõ 
haønh ñoäng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu. Moïi ngöôøi ñeàu muoán ñaït ñieåm 10 nhöng khoâng phaûi 
ai cuõng quyeát taâm haønh ñoäng ñeå ñaït ñöôïc noù. Söï khaùc bieät giöõa vieäc muoán moät chuyeän 
gì ñoù vôùi quyeát taâm ñaït ñöôïc noù naèm ôû choã “quyeát taâm”. Ñieàu ñoù coù nghóa laø baïn phaûi 
ñaët muïc tieâu hoïc taäp leân treân taát caû caùc vaán ñeà khaùc trong cuoäc soáng. Neáu baïn muoán 
bieán giaác mô thaønh hieän thöïc, baïn phaûi chaéc chaén raèng baïn quyeát taâm ñaït ñöôïc noù 
chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø thích coù ñöôïc noù.

Baïn phaûi vieát baûn cam keát cuûa baïn treân giaáy theo caùch maø baïn xaùc ñònh muïc tieâu. 
Kyù teân vaøo baûn cam keát naøy vaø ñöa cho cha meï, baïn beø xem laøm chöùng. Keá tieáp, daùn 
tôø cam keát cuûa baïn leân töôøng ñeå baïn coù theå nhôù veà vieäc naøy moãi ngaøy.

2. Quaûng baù veà baûn cam keát cuûa baïn

Vieäc töï cam keát vôùi baûn thaân coù söùc maïnh phi thöôøng, nhöng vaãn khoâng ñuû. Lyù do 
laø vì ña soá moïi ngöôøi ñeàu tìm ñöôïc lôøi bieän hoä cho vieäc khoâng thöïc hieän ñöôïc baûn cam 
keát. Bôûi theá, baïn phaûi quaûng baù baûn cam keát cuûa baïn.

Haõy noùi vôùi baïn beø, thaày coâ, cha meï, thaäm chí hoï haøng cuûa baïn laø baïn seõ ñaït 7 
ñieåm 10 trong kyø thi. Lieäu moïi ngöôøi coù cöôøi nhaïo baïn khoâng?

Neáu hoï cöôøi nhaïo baïn, thay vì 
caûm thaáy maát tinh thaàn, haõy ñeå söï 
nhaïo baùng naøy laøm ñoäng löïc thuùc 
ñaåy baïn. Thaät söï, hoï caøng cöôøi nhaïo 
baïn bao nhieâu thì caøng toát baáy nhieâu. 
Baèng caùch ñöa uy tín cuûa mình ra 
ñaët cöôïc, baïn khoâng coøn löïa choïn 
naøo khaùc ngoaøi vieäc phaûi haønh ñoäng 
quyeát lieät.
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3. Thöôøng xuyeân xem laïi caùc muïc tieâu cuûa baïn

Xem laïi caùc muïc tieâu cuûa baïn haøng ngaøy, ñaëc bieät laø nhöõng mong muoán cuï theå cuûa 
baïn, lyù do vaø lôïi ích cuûa vieäc ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñoù. Vieäc naøy giuùp taâm trí baïn 
luoân taäp trung vaø ñi ñuùng höôùng. Thoâng thöôøng, nhöõng yeáu toá khaùch quan beân ngoaøi 
luoân aûnh höôûng baïn. Do ñoù, vieäc xem laïi muïc tieâu seõ giuùp baïn khoâng ñi leäch höôùng.

4. Töï thöôûng cho baûn thaân

Moät ñieàu raát quan troïng laø baïn phaûi bieát caùch 
töï thöôûng cho baûn thaân khi baïn hoaøn thaønh töøng 
chaëng ñöôøng nhoû ñi tôùi muïc tieâu. Moãi khi baïn ñaït 
ñöôïc moät ñieàu gì ñoù duø raát nhoû nhaët nhö laøm baøi 
kieåm tra toát hoaëc noäp baøi veà nhaø ñuùng haïn, haõy 
töï thöôûng cho mình. Haõy nghæ ngôi thö giaõn baèng 
caùch ñi daïo hoaëc ôû nhaø xem tivi.

Töông töï, baïn phaûi töï tröøng phaït mình baát 
cöù khi naøo baïn löôøi bieáng. Neáu baïn löôøi bieáng 
vaø khoâng laøm xong baøi taäp ñuùng haïn, baïn phaûi 
thöùc khuya vaøo ñeâm hoâm sau ñeå hoaøn taát baøi taäp 
ñoù. Thaäm chí, baïn cuõng khoâng ñöôïc xem chöông 
trình tivi öa thích cuûa baïn neáu baïn löôøi bieáng.
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CHÖÔNG 14

COÂNG THÖÙC ÑEÅ ÑAÏT ÑIEÅM 
TUYEÄT ÑOÁI 

Toâi luoân tin raèng coù moät coâng thöùc hoaëc phöông phaùp chung giuùp caùc hoïc sinh gioûi 
ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp. Noùi caùch khaùc, thaønh coâng luoân coù bí quyeát rieâng 
cuûa noù. Neáu chuùng ta naém ñöôïc bí quyeát 
ñoù, chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc keát quaû 
töông töï.

Baïn coù bao giôø töï hoûi laøm theá naøo 
maø moät soá baïn beø cuûa baïn khoâng caàn 
boû nhieàu thôøi gian hoïc maø vaãn ñaït ñieåm 
10 moät caùch deã daøng khoâng? Trong khi 
ñoù, baïn phaûi thöùc khuya thöùc hoâm ñeå 
oân laïi haøng ñoáng taøi lieäu tröôùc kyø thi maø 
vaãn chæ nhaän ñöôïc ñieåm trung bình maø 
thoâi. Trong chöông naøy, toâi muoán chia 
seû vôùi baïn moät soá coâng thöùc bí maät giuùp 
taát caû caùc hoïc sinh gioûi giaûm thieåu thôøi 
gian hoïc maø vaãn ñaït ñieåm toái ña.

COÂNG THÖÙC 1: KIEÂN ÑÒNH

Moät ñaëc tính chung maø toâi nhaän thaáy ôû taát caû nhöõng hoïc sinh gioûi laø hoï raát kieân 
ñònh trong hoïc taäp. Ñieàu naøy coù nghóa laø hoï luoân trong tö theá saün saøng traû lôøi baát cöù 
caâu hoûi naøo veà baøi giaûng hoï vöøa ñöôïc hoïc.

Nhöõng hoïc sinh naøy duy trì söï kieân ñònh ñeå baûo ñaûm raèng hoï hieåu toaøn boä baøi giaûng 
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tröôùc khi thaày giaùo giaûng tieáp baøi môùi. Neáu hoï coøn ngôø vöïc vaán ñeà gì, hoï seõ ñaët caâu 
hoûi vaø ñi tìm caâu traû lôøi ngay laäp töùc. Keát quaû laø khi kyø thi ñeán gaàn, hoï ñaõ hoïc ñöôïc 
haàu heát moïi thöù. Hoï chæ caàn daønh chuùt thôøi gian oân laïi kieán thöùc vaø laøm theâm baøi taäp 
thöïc haønh tröôùc ngaøy thi. Ñoù laø lyù do taïi sao haàu nhö hoï khoâng caàn hoïc thi gì nhieàu. 
Thaät ra, hoï ñaõ traûi roäng thôøi gian hoïc trong suoát caû naêm.

NHÖÕNG HAØNH ÑOÄNG NHOÛ TRONG MOÄT 
KHOAÛNG THÔØI GIAN TAÏO RA KEÁT QUAÛ LÔÙN!

 

Maët khaùc, haàu heát caùc hoïc sinh coøn laïi khoâng heà kieân ñònh. Trong suoát naêm hoïc, 
hoï gaàn nhö khoâng heà hoïc hay coá hieåu heát veà nhöõng gì ñang ñöôïc hoïc. Khi kyø thi ñeán 
gaàn, hoï baét ñaàu hoaûng sôï, hoïc baøi chaêm chæ, thöùc ñeâm thöùc hoâm vôùi hy voïng tieáp thu 
ñöôïc toaøn boä kieán thöùc chæ trong voøng moät thaùng ngaén nguûi. Haäu quaû laø hoï thöôøng nhaän 
ñieåm keùm maëc duø hoï coù veû hoïc thi raát chaêm chæ.

PHÖÔNG PHAÙP ÑEÅ GIÖÕ VÖÕNG SÖÏ KIEÂN ÑÒNH

Döôùi ñaây laø moät soá caùch höõu ích nhaèm giuùp baïn luoân kieân ñònh trong suoát naêm hoïc. 
Toâi ñaõ phaùt hieän ra ñaây laø nhöõng caùch maø taát caû caùc hoïc sinh gioûi söû duïng.

1. Ñoïc baøi tröôùc khi nghe 
giaûng

Baïn coù caûm thaáy khoù theo kòp nhöõng 
gì thaày giaùo giaûng trong lôùp khoâng? 
Ñöøng lo laéng. Baïn khoâng phaûi laø ngöôøi 
duy nhaát. Sau 20 phuùt nghe giaûng, haàu 
heát hoïc sinh ñeàu coù khuynh höôùng lo 
ra hoaëc khoâng theå tieáp thu theâm nöõa. 
Khi lôùp hoïc keát thuùc, hoï chæ hieåu ñöôïc 
khoaûng 30% baøi giaûng vaø nhôù ñöôïc 
khoaûng 10%. Sang ngaøy hoâm sau, hoï 
chæ coøn nhôù ñöôïc 2% hoaëc ít hôn. Thaät 
laø laõng phí thôøi gian hoïc trong lôùp.
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Nhöõng hoïc sinh gioûi maët khaùc laïi hieåu ñöôïc vaø nhôù ñöôïc 100% baøi giaûng khi keát 
thuùc lôùp hoïc. Laøm theá naøo maø hoï laøm ñöôïc nhö theá? Ñoù laø nhôø vaøo vieäc hoï tìm hieåu 
veà chöông saùch maø thaày giaùo seõ giaûng tröôùc khi ñeán lôùp. Sau ñoù, hoï ñoïc saùch tröôùc 
khi nghe giaûng vaø ghi chuù baèng Sô Ñoà Tö Duy. Vì hoï ñaõ ñoïc saùch tröôùc vaø taïo Sô Ñoà 
Tö Duy, hoï raát deã daøng theo kòp baøi giaûng cuûa thaày.

2. Taäp trung vaø ñaët caâu hoûi

Baïn coù theå thaéc maéc “Neáu mình ñaõ ñoïc 
saùch roài, vaäy thì mình caàn ñeán lôùp vaø nghe 
giaûng veà nhöõng gì mình ñaõ bieát ñeå laøm gì?” 
Toâi tin raèng coâng vieäc cuûa thaày khoâng phaûi chæ 
ñeå daïy baïn veà nhöõng döõ kieän maø coøn giuùp baïn 
hieåu roõ nhöõng choã baïn chöa hieåu.

Bôûi theá, baïn haõy taän duïng baøi giaûng cuûa 
thaày ñeå laøm saùng toû nhöõng vaán ñeà baïn coøn laán 
caán, cuõng nhö giuùp naõo baïn ghi nhôù kieán thöùc 
toát hôn. Neáu baïn laøm ñöôïc ñieàu naøy, baïn seõ 
thaät söï hieåu roõ vaø ghi nhôù 100% baøi hoïc khi 
böôùc ra khoûi lôùp.

3. OÂn baøi nhanh trong voøng 24 tieáng

Treân ñöôøng töø tröôøng veà nhaø, baïn haõy nhaåm oân laïi nhanh baøi vöøa hoïc. Vieäc naøy 
giuùp trí nhôù baïn löu giöõ kieán thöùc laâu hôn nhieàu. Ngoaøi ra, sau 24 tieáng, baïn cuõng neân 
oân baøi laïi laàn nöõa ñeå ñaûm baûo baïn khoâng queân baát kyø kieán thöùc naøo. Sau ñoù, baïn cuõng 
neân aùp duïng phöông phaùp oân baøi nhö ñaõ höôùng daãn ôû Chöông 10. Tröôùc khi kyø thi ñeán, 
baïn seõ coù theå thö giaõn vì baïn ñaõ hoïc moïi thöù trong naêm hoïc.

4. Luoân hoaøn taát baøi taäp veà nhaø tröôùc khi ñeán lôùp

Baèng vieäc hoaøn taát baøi taäp veà nhaø tröôùc khi ñeán lôùp, baïn seõ taän duïng ñöôïc thôøi gian 
moät caùch toái ña. Baïn seõ bieát ñöôïc nhöõng choã baïn coøn yeáu, nhöõng vaán ñeà baïn gaëp khoù 
khaên vaø khaéc phuïc ñöôïc chuùng sôùm hôn. Theâm vaøo ñoù, baøi taäp veà nhaø seõ giuùp baïn bieát 
ñöôïc laø lieäu baïn ñaõ hieåu toaøn boä nhöõng gì ñöôïc hoïc hay chöa.

5. Tìm hieåu loãi trong baøi taäp veà nhaø

Neáu baïn laøm sai baøi taäp veà nhaø, ñöøng boû qua moät beân. Baïn haõy tìm hieåu taïi sao baïn 
laøm sai ngay laäp töùc. Neáu khoâng, baïn seõ coù theå phaïm laïi loãi ñoù trong baøi thi.
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COÂNG THÖÙC 2: RUÙT KINH NGHIEÄM NGAY SAU KHI PHAÏM LOÃI

Khoâng nhö ña soá hoïc sinh nghó, nhöõng hoïc sinh gioûi khoâng phaïm loãi ít hôn nhöõng 
hoïc sinh keùm. Ngöôïc laïi, hoï phaïm loãi nhieàu hôn baát cöù ai khaùc. Khaùc ôû choã laø hoï chæ 
phaïm loãi trong luùc laøm baøi taäp vaø ruùt kinh nghieäm tröôùc kyø thi. Cho neân, hoï raát hieám 
khi phaïm loãi trong luùc thi.

Phaïm loãi giuùp baïn kieåm tra kieán thöùc moät caùch toát nhaát

Khi baïn phaïm loãi trong baøi taäp veà nhaø hoaëc baøi kieåm tra trong lôùp, khoâng coù nghóa 
laø baïn seõ suoát ñôøi phaïm loãi vaø khoâng bao giôø laøm toát ñöôïc. Phaïm loãi chæ ñôn thuaàn 
giuùp baïn phaùt hieän ra raèng baïn chöa thaät söï hieåu baøi vaø chöa aùp duïng kieán thöùc toát. 
Quan troïng laø baïn phaûi bieát caùch khaéc phuïc loãi vaø ruùt kinh nghieäm.

Haõy ñeå vieäc phaïm loãi giuùp ñôõ baïn, khoâng phaûi laøm haïi baïn

Haõy thay ñoåi caùch nhìn cuûa baïn veà vieäc phaïm loãi. Nhöõng hoïc sinh gioûi xem vieäc 
phaïm loãi laø daáu hieäu cho bieát raèng phöông phaùp hoïc hieän taïi cuûa hoï khoâng hôïp lyù. Keát 
quaû laø hoï lieân tuïc thay ñoåi caùch hoïc cho ñeán khi hoï coù theå chuaån bò thaät chu ñaùo cho 
kyø thi.

Khoâng coù thaát baïi, chæ coù boû cuoäc

Mieãn laø baïn ruùt kinh nghieäm töø thaát baïi vaø vieäc phaïm loãi, ñieàu chænh phöông phaùp 
hoïc cuûa baïn, cuoái cuøng baïn seõ thaønh coâng. Tuy nhieân, neáu baïn boû cuoäc vì phaïm loãi, 
baïn quaû thaät ñaõ thaát baïi ngay töø luùc ñoù.

Toâi boû 
cuoäc
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BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: NGÖÔØI KHOÂNG BIEÁT ÑEÁN THAÁT BAÏI

Haàu heát nhöõng danh nhaân, hoaëc nhöõng nhaø kinh doanh thaønh ñaït ñeàu ñaët chaân leân 
ñænh vinh quang sau khi vöôït qua nhöõng thöû thaùch to lôùn coù theå ñaùnh baïi ña soá nhöõng 
ngöôøi bình thöôøng khaùc. Tuy nhieân, ngöôøi maø cuoäc ñôøi cuûa oâng khieán toâi ngöôõng moä 
nhaát laø ngöôøi ñaõ…

Ñöôïc sinh ra trong moät caên nhaø goã, ba meï muø chöõ
Khoâng ñöôïc ñi hoïc ñaøng hoaøng
Khoâng heà coù moät taám göông naøo ñeå noi theo
Maát meï vaøo naêm 9 tuoåi
Kinh doanh phaù saûn naêm 22 tuoåi
Thaát baïi trong noã löïc trôû thaønh luaät sö naêm 23 tuoåi
Phaù saûn laàn hai naêm 25 tuoåi
Vöôït qua noãi ñau maát ngöôøi thaân naêm 26 tuoåi
Vöôït qua khuûng hoaûng tinh thaàn naêm 32 tuoåi
ÖÙng cöû vaøo Quoác hoäi vaø thaát baïi naêm 37 tuoåi
Thaát baïi trong noã löïc trôû thaønh Phoù Toång thoáng naêm 47 tuoåi
Thaát baïi trong cuoäc baàu cöû Thöôïng nghò vieän naêm 49 tuoåi
Ñöôïc baàu cöû trôû thaønh vò Toång thoáng thöù 16 cuûa Hoa Kyø naêm 51 tuoåi

 
Ngöôøi ñaøn oâng naøy laø Abraham Lincoln, moät 

trong nhöõng vò Toång thoáng Myõ ñöôïc toân troïng 
nhaát. Maëc duø thaát baïi lieân tieáp, oâng vaãn tin raèng 
oâng xöùng ñaùng nhaän ñöôïc nhöõng thaønh coâng vó 
ñaïi. Ñoái vôùi oâng, thaát baïi chæ ñôn thuaàn laø moät 
daáu hieäu aùm chæ raèng oâng phaûi tieáp tuïc thay ñoåi 
caùch thöùc haønh ñoäng, laøm vieäc chaêm chæ hôn cho 
ñeán khi oâng ñaït ñöôïc muïc tieâu to lôùn nhaát. Bôûi 
theá, moãi khi baïn phaïm loãi vaø nghó raèng ñeán ñaây 
laø heát, haõy nghó ñeán Abraham Lincoln.
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COÂNG THÖÙC 3: TAÄN DUÏNG TRIEÄT ÑEÅ CAÙC BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 
VAØ BAØI KIEÅM TRA

Nhieàu hoïc sinh khoâng nhaän ra ñöôïc söï quan troïng cuûa baøi taäp thöïc haønh vaø baøi kieåm 
tra. Hoï xem ñaây nhö moät gaùnh naëng trong hoïc taäp. Nhöõng baøi kieåm tra thaät ra laø coâng 
cuï ñònh vò ñöôïc baïn ñang ñöùng ôû ñaâu treân con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng.

Neáu baïn luoân nhaän ñieåm keùm trong caùc baøi kieåm tra, raát khoù maø baïn ñaït ñieåm 10 
trong kyø thi hoïc kyø. Neáu baïn kieân ñònh, hieåu ñöôïc baøi vaø laøm toát trong caùc laàn kieåm tra, 
chaéc chaén baïn seõ laøm baøi thi toát. Tröôùc khi chuùng ta coù theå taän duïng trieät ñeå nhöõng 
baøi kieåm tra naøy ñeå caûi thieän baûn thaân, chuùng ta phaûi laøm hai vieäc. Ñoù laø coá gaéng laøm 
baøi kieåm tra heát söùc mình vaø ruùt kinh nghieäm sau moãi baøi kieåm tra.

1. Coá gaéng laøm baøi kieåm tra thaät toát

Chæ khi chuùng ta chuaån bò kyõ cho baøi kieåm tra, chuùng ta môùi coù theå phaân tích keát 
quaû nhaän ñöôïc ñeå phaùt hieän ñieåm yeáu thaät söï hoaëc khaúng ñònh ñieåm maïnh cuûa chuùng 
ta. Nhieàu hoïc sinh khoâng baän taâm ñeán vieäc hoïc baøi ñeå laøm kieåm tra. Cho neân, khi hoï 
bò ñieåm keùm, hoï khoâng theå bieát ñöôïc keát quaû keùm naøy laø do caùch hoï hoïc chöa ñuùng 
hay chæ laø do hoï chöa thaät söï coá gaéng. Haäu quaû laø hoï khoâng bieát ñöôïc hoï caàn phaûi caûi 
thieän nhöõng choã naøo.

2. Ruùt kinh nghieäm sau moãi baøi kieåm tra

Laøm baøi kieåm tra vaø laøm baøi thi chæ coù ích neáu baïn bieát ruùt kinh nghieäm veà keát quaû 
maø baïn nhaän ñöôïc. Ruùt kinh nghieäm laø phaân tích taïi sao baïn phaïm loãi. Moät khi baïn 
bieát ñöôïc ñieàu naøy, baïn coù theå söûa chöõa khuyeát ñieåm. Chaéc chaén neáu gaëp caâu hoûi töông 
töï ñoù laàn nöõa, baïn seõ khoâng phaïm loãi töông töï. Tröôùc khi ñi thi, baïn phaûi baûo ñaûm raèng 
baïn seõ khoâng phaïm loãi naøo nöõa.

Böôùc 1: Xaùc ñònh daïng loãi maø baïn ñaõ phaïm

Vieäc ñaàu tieân baïn phaûi laøm khi nhaän laïi baøi kieåm tra hoaëc baøi thi ñaõ ñöôïc chaám 
ñieåm laø phaûi xaùc ñònh daïng loãi maø baïn ñaõ phaïm. Toång coäng coù boán daïng loãi hoaëc boán 
lyù do taïi sao baïn traû lôøi sai caâu hoûi.
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Daïng 1: Khoâng Chuaån Bò Baøi (C)

Daïng loãi ñaàu tieân xaûy ra laø do baïn khoâng chuaån bò 
baøi hoaëc khoâng hoïc baøi ñoù. Keát quaû laø baïn khoâng bieát 
caùch traû lôøi caâu hoûi. Thoâng thöôøng ñieàu naøy xaûy ra laø 
do baïn khoâng ñuû thôøi gian oân baøi, hoaëc nghó raèng baøi 
ñoù seõ khoâng xuaát hieän trong baøi kieåm tra.

Daïng 2: Queân Baøi (Q)

Daïng loãi thöù hai xaûy ra laø do baïn khoâng theå nhôù 
ñöôïc caùc döõ kieän maëc duø coù theå laø baïn ñaõ daønh thôøi 
gian oân baøi vaø hieåu ñöôïc caùc baøi lieân quan.

Daïng 3: Khoâng Theå AÙp Duïng Kieán Thöùc (A)

Daïng loãi thöù ba xuaát hieän khi baïn hoïc baøi, nhôù baøi 
nhöng laïi khoâng bieát caùch aùp duïng nhöõng gì baïn hoïc ñeå traû lôøi caâu hoûi. Ñaëc bieät laø 
khi baïn gaëp daïng caâu hoûi ñoøi hoûi baïn phaûi suy nghó nhieàu hôn laø chæ vieát ra nhöõng gì 
baïn nhôù.

Ví duï, baïn coù theå ñaõ hoïc vaø ghi nhôù caùc coâng thöùc tính toác ñoä, vaän toác vaø gia toác. 
Tuy nhieân, baïn khoâng theå traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi vaät lyù vì noù yeâu caàu baïn phaûi aùp 
duïng coâng thöùc theo caùch maø baïn khoâng hieåu ñöôïc.

Baïn cuõng coù theå phaïm loãi naøy khi chæ ñôn thuaàn vieát ra caùc döõ kieän trong khi caâu 
hoûi caàn söï phaân tích, so saùnh ñieåm gioáng vaø khaùc nhau, hoaëc giaûi thích.

Daïng 4: Baát Caån (B)

Ñaây laø daïng loãi thoâng thöôøng nhaát cuûa 
caùc hoïc sinh hoïc haønh chaêm chæ, ghi nhôù 
kieán thöùc vaø bieát caùch aùp duïng kieán thöùc. 
Tuy nhieân, hoï vaãn traû lôøi caâu hoûi sai, ñôn 
giaûn chæ vì hoï baát caån. Loãi naøy coøn ñöôïc 
goïi laø “loãi ngu ngoác”. Baïn thöôøng chæ phaïm 
loãi naøy trong khi laøm baøi thi. Khi veà nhaø vaø 
thöû traû lôøi caâu hoûi ñoù laàn nöõa, baïn laïi coù 
theå traû lôøi chính xaùc. Loãi naøy thöôøng xaûy ra 
trong moân vaät lyù, toaùn hoïc, hoùa hoïc,...
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Ñaùnh daáu laïi caùc loãi

Neáu baïn phaïm loãi baát caån, ghi chuù chöõ “B” keá beân loãi ñoù. Neáu baïn khoâng chuaån bò 
baøi, ghi chuù chöõ “C”. Töông töï, ghi chuù chöõ “A” cho phaàn caâu hoûi baïn khoâng hieåu caùch 
aùp duïng kieán thöùc, vaø chöõ “Q” cho phaàn caâu hoûi baïn khoâng nhôù nhöõng gì ñaõ hoïc.

Taïi Sao Chuùng Ta Phaûi Phaân Loaïi Loãi?

Baïn phaûi xaùc ñònh vaø phaân tích caùc daïng loãi maø baïn phaïm phaûi trong baøi kieåm tra 
ñeå bieát ñöôïc khaû naêng thaät söï cuûa baïn.

Haõy ñeå toâi cho baïn moät ví duï. Giaû söû Nam vaø Hoa ñeàu nhaän ñieåm 5 cho baøi kieåm 
tra moân hoùa hoïc. Coù veû nhö hoï coù thöïc löïc ngang nhau trong moân hoïc naøy. Tuy nhieân, 
neáu baïn phaùt hieän ra taát caû nhöõng loãi Nam phaïm phaûi ñeàu laø loãi baát caån (B) vaø loãi cuûa 
Hoa laø do coâ aáy khoâng bieát caùch aùp duïng kieán thöùc ñöôïc hoïc (A). Vaäy laø baïn bieát raèng 
thaät ra Nam hoïc hoùa gioûi hôn Hoa. Nam chæ caàn tìm caùch ngaên ngöøa söï baát caån trong 
khi Hoa phaûi hoïc nhieàu hôn nöõa.

Moät khi baïn ñaõ phaân loaïi loãi cuûa baïn, böôùc keá tieáp seõ laø…

50%
Hoaù hoïc
Baát caån

50%
Hoaù hoïc

Khoâng bieát aùp 
duïng kieán thöùc
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Böôùc 2: Tìm caùch khaéc phuïc loãi

Daïng 1: Khoâng Chuaån Bò Baøi (C)

Daïng loãi ñaàu tieân naøy raát deã giaûi quyeát. Neáu baïn lieân tuïc thi rôùt vì ñaõ khoâng hoïc 
nhöõng chöông caàn thieát thì caâu traû lôøi laø baïn phaûi leân 
keá hoaïch sao cho baïn coù ñuû thôøi gian chuaån bò taát caû 
kieán thöùc cho kyø thi. Naém ñöôïc lòch thi seõ giuùp baïn 
leân keá hoaïch phaân chia thôøi gian hôïp lyù.

Daïng 2: Queân Baøi (Q)

Neáu lyù do chính cuûa vieäc khoâng laøm baøi toát laø vì 
baïn queân kieán thöùc nhanh choùng, ñoù laø do baïn ñaõ söû 
duïng sai caùch thöùc ghi nhôù döõ kieän. Baïn caàn phaûi aùp 
duïng caùc quy luaät Trí Nhôù Sieâu Ñaúng vaø Heä Thoáng Trí 
Nhôù ñaõ ñöôïc hoïc ôû Chöông 8, 9 vaø 10.

Moät lyù do khaùc laø vì baïn khoâng oân baøi ñaày ñuû. 
Trong Chöông 10 vaø Chöông 17, baïn seõ thaáy raèng baïn caàn oân baøi ít nhaát ba laàn tröôùc 
kyø thi.

Daïng 3: Khoâng Theå AÙp Duïng Kieán Thöùc (A)

Neáu baïn phaùt hieän raèng baïn khoâng theå aùp duïng nhöõng gì baïn ñaõ ñoïc vaø ghi nhôù, 
ñoù laø vì baïn ñaõ khoâng daønh ñuû thôøi gian thöïc taäp traû lôøi caùc daïng caâu hoûi coù theå ra 
thi. Baïn coù theå chæ laøm moät vaøi caâu hoûi maãu tröôùc kyø thi nhöng ñieàu ñoù khoâng ñuû. Baïn 
phaûi laøm taát caû caùc daïng caâu hoûi töø deã ñeán khoù.

Trong Chöông 11, baïn ñaõ bieát raèng baïn phaûi xem xeùt saùch giaùo khoa, baøi taäp veà 
nhaø, caùc baøi kieåm tra, caùc ñeà thi naêm tröôùc ñeå toång hôïp taát caû caùc daïng caâu hoûi khaùc 
nhau coù theå ra ñeà thi, roài sau ñoù laø hoïc caùc böôùc giaûi quyeát chuùng.

Daïng 4: Baát Caån (B)

Tröôùc khi baïn coù theå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà loãi baát caån, baïn phaûi hieåu taïi sao baïn 
phaïm loãi aáy. Caùc loãi baát caån laø keát quaû cuûa vieäc khoâng taäp trung ñoïc caâu hoûi hoaëc ñöa 
ra caâu traû lôøi voäi vaøng do thôøi gian coù haïn trong phoøng thi. Coù ba caùch ñeå khaéc phuïc 
vaán ñeà naøy.
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Xaùc ñònh muïc tieâu

Leân keá hoaïch 
haønh ñoäng

Haønh ñoäng

Thaát baïi

1. Daønh thôøi gian kieåm laïi baøi

Luoân luoân daønh khoaûng nöûa tieáng ñeå kieåm tra laïi caâu traû lôøi cuûa baïn. Neáu thôøi gian 
thi quy ñònh laø ba tieáng, baïn neân coá gaéng traû lôøi taát caû caâu hoûi trong voøng hai tieáng 
röôõi vaø daønh nöûa tieáng coøn laïi ñeå kieåm tra caùc caâu traû lôøi moät caùch chi tieát. Chuù yù veà 
caùc loãi baát caån baïn hay phaïm phaûi khi laøm baøi taäp veà nhaø.

2. Ñoïc nheùp mieäng caâu hoûi vaø caâu traû lôøi

Ñeå taäp trung cao ñoä hôn, baïn haõy thöû nheùp mieäng khi baïn ñoïc caâu hoûi vaø vieát caâu 
traû lôøi.

3. Thöïc taäp traû lôøi caâu hoûi nhieàu hôn

Tröôùc kyø thi, thöïc taäp caùc daïng caâu hoûi coù theå ra ñeà thi nhieàu laàn cho ñeán khi baïn 
thoâng thaïo caùc böôùc giaûi quyeát vaán ñeà. Trong phoøng thi, baïn seõ coù theå traû lôøi nhöõng 
caâu hoûi naøy moät caùch chính xaùc.

COÂNG THÖÙC 4: COÂNG THÖÙC ÑEÅ ÑAÏT ÑIEÅM TUYEÄT ÑOÁI

Taát caû ba coâng thöùc maø chuùng ta ñaõ ñeà caäp phía treân coù theå ñöôïc toùm taét thaønh 
moät coâng thöùc toái öu ñeå thaønh coâng trong hoïc taäp vaø luoân ñaït ñieåm tuyeät ñoái.
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Böôùc ñaàu tieân laø xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng, cuï theå veà thaønh quaû baïn muoán ñaït ñöôïc. 
Chuùng ta ñaõ thaûo luaän veà vieäc naøy trong Chöông 12.

Xaùc ñònh muïc tieâu cuõng khoâng ích gì tröø khi baïn ñeà ra moät keá hoaïch haønh ñoäng ôû 
böôùc thöù hai ñeå ñaït muïc tieâu ñoù. Quyeån saùch naøy chöùa ñöïng haøng loaït nhöõng phöông 
phaùp Hoïc Sieâu Ñaúng maø baïn coù theå aùp duïng.

Böôùc thöù ba laø phaûi haønh ñoäng kieân ñònh theo keá hoaïch cuûa baïn. Trong Chöông 13 
vaø 16, toâi phaùc thaûo nhöõng ñoäng löïc duøng ñeå thuùc ñaåy baïn haønh ñoäng moät caùch kieân 
ñònh.

Khi baïn haønh ñoäng, coù hai khaû naêng xaûy ra. Khaû naêng thöù nhaát laø baïn ñaït keát quaû 
toát ñeïp vaø tieán laïi gaàn muïc tieâu cuûa baïn. Baïn baét ñaàu ñaït ñieåm 10 cho caùc baøi taäp vaø 
baøi kieåm tra. Ñaây chính laø muõi teân “thaønh coâng” maøu xanh trong bieåu ñoà phía tröôùc.

Thoâng thöôøng, baïn coù theå khoâng ñaït keát quaû nhö yù ngay laäp töùc. Chuùng ta coù theå 
vaãn chæ nhaän ñöôïc caùc keát quaû thaáp hôn döï tính. Maëc duø noã löïc raát nhieàu trong moân 
toaùn, chuùng ta vaãn coù theå chæ nhaän keát quaû yeáu keùm. Chuùng ta khoâng heà tieán laïi gaàn 
muïc tieâu moät chuùt naøo. Nhieàu ngöôøi nghó ñaây chính laø thaát baïi. Tuy nhieân, nhöõng gì xaûy 
ra cho baïn khoâng quyeát ñònh ñöôïc thaønh coâng cuûa baïn maø chính caùch phaûn öùng cuûa 
baïn vôùi nhöõng vieäc naøy môùi quyeát ñònh thaønh coâng cuûa baïn. Coù ba caùch chuùng ta coù 
theå phaûn öùng vôùi nhöõng “thaát baïi” nhö theá.

CAÙCH PHAÛN ÖÙNG CUÛA KEÛ THAÁT 
BAÏI “TOÂI THAÄT TEÄ. VIEÄC NAØY QUAÙ 
KHOÙ”

Nhoùm ñaàu tieân coù theå phaûn öùng laïi baèng caùch baûo raèng hoï ñaõ thaát baïi. Hoï töï noùi 
vôùi baûn thaân raèng hoï thaát baïi vì hoï khoâng ñuû khaû naêng hoaëc vì vieäc naøy quaù khoù. Hoï 
baét ñaàu tìm nhieàu lôøi bieän hoä, traùch moùc thaày coâ hoaëc ñoå thöøa cho baøi kieåm tra. Cuoái 
cuøng hoï boû cuoäc vaø cho raèng coá gaéng theâm chæ voâ ích. Caùch phaûn öùng naøy laø caùch 
phaûn öùng cuûa nhöõng keû thaát baïi thaät söï.
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CAÙCH PHAÛN ÖÙNG CUÛA NGÖÔØI TAÀM 
THÖÔØNG – “TOÂI ÑAÕ KHOÂNG COÁ 
GAÉNG HEÁT SÖÙC”

Nhoùm thöù hai seõ phaûn öùng baèng caùch 
noùi raèng hoï thaát baïi laø do hoï khoâng chuaån bò baøi kyõ. Keát quaû laø hoï tieáp tuïc haønh ñoäng 
nhieàu hôn nöõa. Hoï daønh nhieàu thôøi gian vaø noã löïc hôn trong vieäc hoïc cho kyø thi keá tieáp. 
Maëc duø coù tieán boä ít nhieàu, hoï khoâng bao giôø ñaït keát quaû toát maø hoï höôùng tôùi. Sau moät 
thôøi gian, hoï baét ñaàu caûm thaáy chaùn naûn vaø cuõng boû cuoäc. Baïn thaáy ñoù, maëc duø hoï 
hoïc chaêm chæ hôn, hoï vaãn hoïc theo caùch hoïc keùm hieäu quaû tröôùc ñoù. Nhöõng phöông 
phaùp hoïc khoâng hieäu quaû luoân mang laïi cho baïn nhöõng keát quaû teä nhö nhau cho duø 
baïn raát coá gaéng.

CAÙCH PHAÛN ÖÙNG CUÛA NGÖÔØI 
THAØNH COÂNG – “THAY ÑOÅI 
PHÖÔNG PHAÙP VAØ HAØNH ÑOÄNG 
CHO ÑEÁN KHI THAØNH COÂNG”

Nhoùm thöù ba phaûn öùng theo caùch seõ ñöa hoï ñeán thaønh coâng. Khi hoï khoâng ñaït ñöôïc 
muïc tieâu, hoï khoâng xem ñoù laø thaát baïi. Hoï xem ñoù chæ laø moät baøi hoïc. Hoï hieåu raèng 
hoï ñaït keát quaû khoâng nhö yù laø vì hoï aùp duïng phöông phaùp hoaëc haønh ñoäng khoâng hieäu 
quaû. Vì vaäy, hoï phaûi linh hoaït thay ñoåi phöông phaùp vaø haønh ñoäng moät laàn nöõa. Neáu hoï 
vaãn khoâng ñaït muïc tieâu, hoï xem xeùt laïi phöông phaùp, thay ñoåi nhieàu hôn nöõa vaø haønh 
ñoäng nhieàu hôn nöõa. Hoï lieân tuïc thay ñoåi phöông phaùp vaø haønh ñoäng cho ñeán khi hoï 
ñaït ñöôïc muïc tieâu. Noùi caùch khaùc, hoï laøm baát cöù vieäc gì ñeå thaønh coâng.

Ñaây laø con ñöôøng maø baïn caàn phaûi ñi. Neáu baïn nhaän ñöôïc nhöõng keát quaû teä haïi 
doïc ñöôøng, haõy xem ñoù chæ laø nhöõng baøi hoïc. Sau ñoù haõy môû roäng taàm nhìn, aùp duïng 
nhöõng phöông phaùp môùi baïn hoïc ñöôïc trong quyeån saùch naøy vaø lieân tuïc haønh ñoäng. 
Neáu baïn laøm ñöôïc ñieàu naøy, cuoái cuøng baïn seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa baïn.
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CHÖÔNG 15
THÔØI GIAN LAØ TIEÀN BAÏC 

LAØM CHUÛ THÔØI GIAN, LAØM CHUÛ CUOÄC SOÁNG

Toâi luoân ngöôõng moä nhöõng hoïc sinh khoâng chæ hoïc 
xuaát saéc maø coøn daønh ñöôïc nhieàu thôøi gian tham gia 
vaøo caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa. Hoï thöôøng naém giöõ 
nhöõng vò trí quan troïng ôû caùc caâu laïc boä trong tröôøng 
vaø ngoaøi xaõ hoäi. Hoï ñaït ñieåm cao trong hoïc taäp, ñi thi 
ñaáu theå thao cho tröôøng, giöõ chöùc chuû nhieäm trong caùc 
caâu laïc boä khoa hoïc, vaø treân heát, hoï laø nhöõng thaønh 
vieân tích cöïc trong Ñoaøn, Ñoäi. Toâi luoân töï hoûi “Laøm theá 
naøo maø hoï coù nhieàu thôøi gian ñeán theá?”.

Maët khaùc, nhöõng hoïc sinh keùm than phieàn raèng lyù 
do hoï nhaän keát quaû thi keùm laø do hoï khoâng coù thôøi 
gian. Tuy nhieân, nhöõng hoïc sinh naøy thöôøng khoâng 
tích cöïc tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoùa nhö nhöõng 
hoïc sinh gioûi.

Taïi sao laïi nhö vaäy? Taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù 24 
giôø moät ngaøy. Thôøi gian laø thöù taøi saûn maø ai cuõng ñöôïc 
chia ñeàu. Cho duø baïn laø moät hoïc sinh gioûi, moät hoïc 
sinh keùm, Toång thoáng nöôùc Myõ hay moät ngöôøi gaùc coång, baïn cuõng chæ coù cuøng moät 
löôïng thôøi gian nhö nhau. Thôøi gian laø thöù duy nhaát maø chuùng ta khoâng theå mua ñöôïc. 
Tuy nhieân, taïi sao moät ngöôøi nhö Toång thoáng Myõ laïi coù thôøi gian quaûn lyù caû moät quoác 
gia trong khi ñoù ngöôøi gaùc coång laïi than phieàn raèng oâng ta khoâng theå kieám ra thôøi gian 
ñeå hoïc? Söï khaùc bieät laø do nhöõng ngöôøi thaønh coâng trong cuoäc soáng bieát caùch quaûn 
lyù thôøi gian. Chuùng ta khoâng theå thay ñoåi ñöôïc thôøi gian nhöng coù theå kieåm soaùt ñöôïc 
caùch söû duïng thôøi gian cuûa chuùng ta. Neáu baïn laøm chuû ñöôïc thôøi gian, baïn seõ laøm chuû 
ñöôïc cuoäc soáng.
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BAÏN SÖÛ DUÏNG THÔØI GIAN NHÖ THEÁ NAØO?

Nhöõng ngöôøi thaønh coâng coù veû nhö coù raát nhieàu thôøi gian ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu vì 
hoï bieát caùch söû duïng thôøi gian. Maët khaùc, 
nhöõng ngöôøi bình thöôøng moãi ngaøy laõng 
phí nhieàu thôøi gian quyù baùu maø khoâng hay 
bieát.

Thôøi gian laø tieàn baïc. Moãi phuùt troâi qua 
laø moãi phuùt baïn tieâu pha. Neáu baïn khoâng 
bieát caùch söû duïng thôøi gian khoân ngoan, 
baïn seõ khoâng nhaän ñöôïc gì caû. Neáu baïn 
daønh thôøi gian ñoïc saùch, baïn ñang mua 
kieán thöùc baèng thôøi gian. Neáu baïn ñeå maëc 
thôøi gian troâi qua voâ ích, baïn ñang vöùt haøng 
ñoáng tieàn qua cöûa soå. Cho neân, baïn haõy 
caån thaän trong caùch söû duïng thôøi gian.

Baïn söû duïng thôøi gian nhö theá naøo? 
Baïn söû duïng thôøi gian ñeå ñaït muïc tieâu hay 
ñang laõng phí noù? Thöïc haønh baøi taäp döôùi 
ñaây ñeå tìm caâu traû lôøi.

Trong thôøi gian bieåu beân döôùi, baïn haõy ñieàn vaøo nhöõng hoaït ñoäng thöôøng ngaøy cuûa 
baïn trong khoaûng thôøi gian töông öùng. Ví duï, baïn coù theå vieát ra “chaïy xe töø tröôøng veà 
nhaø” trong khoaûng töø 5-6 giôø chieàu. Trong coät “Laõng Phí”, vieát ra löôïng thôøi gian baïn 
laõng phí trong töøng hoaït ñoäng keå treân.

Thôøi gian bò laõng phí khi naøo?

Moät vieäc ñöôïc coi laø laõng phí thôøi gian khi noù khoâng höôùng ñeán muïc tieâu ñaõ xaùc 
ñònh. Noùi caùch khaùc, nhöõng vieäc naøy khoâng giuùp baïn ñaït muïc tieâu veà hoïc taäp, muïc tieâu 
veà taøi chính, muïc tieâu veà söùc khoûe, theå thao, v.v… Ví duï, neáu muïc tieâu cuûa baïn laø ñaït 
taát caû ñieåm 10 trong kyø thi saép tôùi, nhöng baïn daønh boán tieáng moãi ngaøy chôi ñaù boùng 
vôùi baïn beø. Vieäc chôi ñaù boùng ñöôïc coi laø laõng phí thôøi gian. Tuy nhieân, neáu baïn quyeát 
taâm trôû thaønh caàu thuû boùng ñaù caáp quoác gia, vieäc reøn luyeän boán tieáng moät ngaøy coù theå 
khoâng phaûi laø laõng phí thôøi gian.

Neáu baïn vieát ra “hoïc ôû tröôøng” töø 9-10 giôø saùng, coù phaûi laø khoaûng thôøi gian naøy 
khoâng bò laõng phí khoâng? Caâu traû lôøi coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. Neáu baïn thöôøng 
xuyeân noùi chuyeän trong giôø hoïc, khoâng taäp trung nghe giaûng, keát quaû laø baïn khoâng hoïc 
ñöôïc gì caû, baïn cuõng laõng phí moät giôø ñoàng hoà cho duø baïn “hoïc ôû tröôøng”. Caùc hoaït 
ñoäng nhö nguû, ñi taém coù theå laøm laõng phí thôøi gian neáu baïn toán quaù nhieàu thôøi gian 
cho chuùng. Ví duï, neáu baïn nguû 12 tieáng moät ngaøy, toâi seõ noùi laø baïn ñang laõng phí thôøi 
gian vì chuùng ta thöôøng chæ caàn nguû 7 tieáng moät ngaøy laø ñuû.
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Baïn ñaõ hieåu roõ hôn chöa? Toát laém. Haõy ñieàn vaøo thôøi gian bieåu döôùi ñaây tröôùc khi 
ñoïc tieáp.

THÔØI GIAN BIEÅU

Thôøi Gian Hoaït Ñoäng Laõng Phí

06-07 giôø saùng    

07-08 giôø saùng    

08-09 giôø saùng    

09-10 giôø saùng    

10-11 giôø saùng    

11-12 giôø tröa    

12-01 giôø tröa    

01-02 giôø tröa    

02-03 giôø chieàu    

03-04 giôø chieàu    

04-05 giôø chieàu    

05-06 giôø chieàu    

06-07 giôø toái    

07-08 giôø toái    

08-09 giôø toái    

09-10 giôø toái    

10-11 giôø khuya    

11-12 giôø khuya    

12-01 giôø saùng    

01-02 giôø saùng    

02-03 giôø saùng

    

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Thôøi gian laõng phí trong moät ngaøy = 6 giôø

Thôøi gian laõng phí trong moät naêm  = Thôøi gian laõng phí trong moät ngaøy x 365 ngaøy
 = 6 giôø x 365 ngaøy
 = 2.190 giôø

Thôøi gian laõng phí caû cuoäc ñôøi baïn  = Thôøi gian laõng phí trong moät naêm x 80 naêm
 = 2.190 giôø x 80 naêm
 = 175.200 giôø
 

Keá tieáp, chuyeån soá giôø naøy (175.200 giôø) thaønh soá naêm baèng caùch chia cho 24 roài 
laáy keát quaû chia laàn nöõa cho 365.

Thôøi gian laõng phí caû cuoäc ñôøi baïn  = 175.200 / 24  = 7.300 ngaøy
     = 7.300 / 365  = 20 naêm
 

Nhö vaäy, neáu trung bình baïn laõng phí 6 giôø moät ngaøy (raát phoå bieán ñoái vôùi hoïc sinh 
trung bình khaù), baïn seõ laõng phí 20 naêm trong cuoäc ñôøi baïn. Haõy suy nghó veà nhöõng 
thaønh coâng vó ñaïi coù theå coù neáu baïn taän duïng ñöôïc theâm 20 naêm ñoù.

 MOÄT BAØI TOAÙN GAÂY SÖÛNG SOÁT

Baây giôø, baïn haõy coäng taát caû thôøi gian (tính theo 
giôø) maø baïn thöôøng laõng phí trong moät ngaøy. Laáy soá 
naøy, giaû söû laø 6 giôø, nhaân leân 365 ngaøy. Baïn seõ coù soá 
giôø bò laõng phí trong moät naêm.

Keá tieáp, nhaân soá naøy leân 80 naêm (giaû söû baïn thoï 
80 tuoåi), baïn seõ coù toång soá giôø baïn laõng phí trong suoát 
cuoäc ñôøi.
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HIEÄU QUAÛ CUÛA VIEÄC ÖU TIEÂN COÂNG VIEÄC

Nhöõng ngöôøi thaønh ñaït laøm chuû thôøi gian baèng caùch saép xeáp öu tieân coâng vieäc. Vì 
chuùng ta ai cuõng coù 24 giôø moät ngaøy, baïn phaûi öu tieân nhöõng vieäc giuùp ta tieán gaàn ñeán 
muïc tieâu. Nhöõng vieäc naøy seõ giuùp baïn ñaït ñöôïc muïc tieâu vaø thaønh coâng hôn trong moïi 
lónh vöïc cuoäc soáng.

Nhöõng ngöôøi bình thöôøng khoâng bieát ñöôïc ñieàu naøy, do ñoù hoï thöôøng öu tieân laøm 
nhöõng vieäc khoâng ñöa hoï ñeán ñaâu caû. Hoï toán 24 giôø cho nhöõng coâng vieäc khoâng hôïp 
lyù. Hoï taäp trung laøm nhöõng vieäc nhoû nhaët nhö ñi chôi, ñi xem ca nhaïc hoaëc khoâng laøm 
vieäc gì caû.

Ñeå hieåu ñöôïc söï khaùc nhau trong vieäc söû duïng thôøi gian moãi ngaøy cuûa chuùng ta, baïn 
haõy xem xeùt baûng thoâng tin döôùi ñaây.

Chuùng ta söû duïng thôøi gian nhö theá naøo?

Trong baûng thoâng tin treân, theo haøng ngang laø nhöõng hoaït ñoäng höôùng ñeán muïc tieâu 
(giuùp chuùng ta thaønh coâng) vaø khoâng höôùng ñeán muïc tieâu (khoâng giuùp chuùng ta thaønh 
coâng). Moät soá hoaït ñoäng khoâng höôùng muïc tieâu cuõng caàn thieát vì chuùng ta seõ kieät söùc 
neáu chæ taäp trung vaøo nhöõng hoaït ñoäng höôùng ñeán muïc tieâu. Ñoâi khi chuùng ta caàn thö 
giaõn, xem tivi ñeå giaûm bôùt caêng thaúng trong coâng vieäc. Tuy nhieân, quaù nhieàu thôøi gian 
daønh cho nhöõng hoaït ñoäng khoâng höôùng ñeán muïc tieâu laø söï laõng phí raát lôùn.

 Khaån caáp Khoâng khaån caáp

 U1 U2
 Laøm baøi taäp veà nhaø Ñoïc saùch tröôùc giôø hoïc
 Chuaån bò cho baøi  Taïo Sô Ñoà Tö Duy 
Höôùng ñeán muïc tieâu kieåm tra ñoät xuaát Chuaån bò baøi thi töø sôùm
 Hoaøn taát nhöõng  Taäp theå duïc moãi ngaøy
 döï aùn khaån caáp Taäp chaïy maratoâng
  
 
 U3 U4
 Caùc coâng vieäc laøm giaùn  Löôùt maïng, xem tivi
 ñoaïn giöõa chöøng Löôøi bieáng caû ngaøy
Khoâng höôùng ñeán muïc tieâu Traû lôøi tin nhaén Ñi chôi
 Theo doõi chöông trình tivi “Naáu chaùo” ñieän thoaïi
 Traû lôøi thö ñieän töû  
  

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Câu
 lạ

c b
ộ 

Vư
ơn

 Tớ
i T

hàn
h C

ôn
g 

www.vu
on

to
ith

an
hco

ng.co
m



Beân caïnh ñoù, theo haøng doïc, chuùng ta phaân loaïi nhöõng vieäc khaån caáp caàn haønh 
ñoäng ngay vaø nhöõng vieäc khoâng khaån caáp coù theå trì hoaõn. Keát hôïp haøng doïc vaø haøng 
ngang, chuùng ta thaáy raèng coù boán caùch chuùng ta söû duïng thôøi gian: (U1) Haønh ñoäng 
khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu, (U2) Haønh ñoäng khoâng khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu, 
(U3) Haønh ñoäng khaån caáp khoâng höôùng ñeán muïc tieâu, (U4) Haønh ñoäng khoâng khaån caáp 
khoâng höôùng ñeán muïc tieâu. Chuùng ta haõy cuøng thaûo luaän veà töøng caùch.

(U1) HAØNH ÑOÄNG KHAÅN CAÁP HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU

Taát caû chuùng ta ñeàu daønh thôøi gian laøm nhöõng vieäc khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu. 
Nhöõng vieäc naøy raát quan troïng caàn chuùng ta haønh ñoäng ngay töùc khaéc. Chuùng bao goàm 
laøm baøi taäp veà nhaø cho ngaøy hoâm sau, gaáp ruùt hoaøn thaønh moät baøi thuyeát trình treân 
lôùp, chuaån bò cho baøi kieåm tra hoaëc daïy em laøm baøi taäp veà nhaø. Daïng vieäc naøy ñöôïc 
xeáp loaïi Öu tieân 1 (U1) do tính chaát quan troïng khaån caáp cuûa noù. Ñaây laø nhöõng vieäc 
ñaàu tieân trong ngaøy chieám thôøi gian cuûa chuùng ta.

Moät soá coâng vieäc daïng naøy cöïc kyø khaån caáp nhö chaêm soùc cha meï oám hoaëc chuaån 
bò cho baøi kieåm tra ñoät xuaát ngaøy mai. Tuy nhieân, raát nhieàu coâng vieäc khaån caáp höôùng 
ñeán muïc tieâu laïi ñöôïc taïo ra do söï löôøi bieáng cuûa chuùng ta. Khi chuùng ta lieân tuïc trì hoaõn 
vieäc laøm baøi taäp, khoâng chuaån bò baøi thuyeát trình, löôøi bieáng khoâng oân baøi ñeán khi caän 
ngaøy thi, chuùng ta buoäc phaûi haønh ñoäng khaån caáp khi khoâng coøn thôøi gian. Neáu chuùng 
ta laøm nhöõng vieäc ñoù sôùm hôn thì ñaâu phaûi laøm gaáp ruùt vaøo phuùt cuoái.

Nhöõng vieäc khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu naøy khieán chuùng ta cöïc kyø caêng thaúng 
daãn ñeán keát quaû khoâng nhö yù. OÂn baøi gaáp ruùt cho baøi kieåm tra khieán ñieåm soá teä hôn 
nhieàu so vôùi khi baïn chuaån bò baøi töø sôùm.

Neáu baïn nhaän thaáy baïn daønh nhieàu thôøi gian cho nhöõng vieäc nhö theá naøy, raát coù theå 
baïn laø loaïi ngöôøi löôøi bieáng hoaëc “nöôùc 
ñeán chaân môùi nhaûy”. Chuùng ta neân coá 
gaéng giaûm thôøi gian cho nhöõng vieäc 
U1 baèng caùch leân keá hoaïch vaø saép 
xeáp coâng vieäc hôïp lyù. Chuùng ta neân 
daønh nhieàu thôøi gian hôn laøm nhöõng 
vieäc höôùng ñeán muïc tieâu khi chuùng 
vaãn chöa khaån caáp (U2).

AdAm khoo
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(U2) HAØNH ÑOÄNG KHOÂNG KHAÅN CAÁP HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU

Maëc duø ñaây laø caùch söû duïng haàu heát thôøi gian cuûa nhöõng ngöôøi thaønh coâng, nhieàu 
ngöôøi trong chuùng ta laïi khoâng söû duïng thôøi gian theo caùch naøy. Nhöõng vieäc khoâng 
khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu laø nhöõng vieäc quan troïng ñeå ñaït ñeán muïc tieâu nhöng 
chuùng ta khoâng caàn phaûi haønh ñoäng töùc thì. Nhöõng vieäc naøy bao goàm oân baøi thi sôùm, 
baét tay vaøo laøm nhöõng ñeà aùn ñöôïc giao ngay laäp töùc, laäp Sô Ñoà Tö Duy tröôùc khi nghe 
thaày giaûng, leân thôøi gian bieåu, taäp theå duïc buoåi saùng, v.v…

Daïng vieäc naøy ñöôïc xeáp loaïi Öu tieân 2 (U2). Moät khi baïn ñaõ hoaøn taát caùc vieäc U1, 
baïn phaûi daønh thôøi gian laøm nhöõng vieäc U2. Maëc duø nhöõng vieäc naøy khoâng khaån caáp, 
baïn vaãn phaûi laøm ngay ñeå ñaït hieäu quaû cao vaø thaønh coâng. Ñaùng tieác, ña soá hoïc sinh 
boû qua nhöõng vieäc naøy vì chuùng coù veû khoâng khaån caáp. Thay vaøo ñoù, hoï laïi daønh thôøi 
gian laøm nhöõng vieäc U3. Baïn seõ thaáy raèng nhöõng vieäc U3 tuy coù veû khaån caáp nhöng 
thaät ra chæ laøm laõng phí thôøi gian cuûa baïn.

Nhöõng hoïc sinh daønh haàu heát thôøi gian laøm nhöõng vieäc U2 laø nhöõng hoïc sinh bieát 
caùch ñaàu tö thôøi gian vaø leân keá hoaïch tröôùc. Töông töï nhö nhöõng nhaø ñaàu tö nhaïy beùn, 
nhöõng hoïc sinh naøy ñaàu tö thôøi gian vaøo nhöõng vieäc raát quan troïng ñoái vôùi hoï veà laâu 
daøi. Keát quaû laø hoï seõ gaët haùi ñöôïc nhöõng thaønh quaû toát ñeïp trong töông lai. Baïn phaûi 
leân keá hoaïch daønh nhieàu thôøi gian cho nhöõng vieäc naøy.

Nhöõng vieäc U2 daãn tôùi keát quaû cao

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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(U3) HAØNH ÑOÄNG KHAÅN CAÁP KHOÂNG HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU

Nhöõng vieäc khaån caáp khoâng höôùng ñeán muïc tieâu laø nhöõng vieäc coù veû quan troïng 
caàn hoaøn taát ngay töùc khaéc. Tuy nhieân, nhöõng vieäc naøy thaät ra khoâng quan troïng gì caû 
vì chuùng khoâng giuùp baïn thaønh coâng. Chuùng bao goàm traû lôøi tin nhaén, noùi chuyeän ñieän 
thoaïi, ñi xem phim môùi, xem chöông trình tivi öa thích, v.v… Nhöõng vieäc U3 naøy chæ 
neân laøm khi baïn ñaõ hoaøn taát taát caû caùc vieäc U1 vaø U2 cuûa baïn.

Nhieàu hoïc sinh nhaän thaáy raèng mình laøm raát nhieàu vieäc U3. Bôûi theá, hoï caûm thaáy 
raát baän roän maø khoâng bao giôø ñaït keát quaû toát. Nhöõng ngöôøi daønh nhieàu thôøi gian cho 
vieäc U3 laø nhöõng ngöôøi deã bò phaân taâm bôûi moïi thöù xung quanh.

Baïn phaûi höôùng tôùi vieäc giaûm thieåu thôøi gian vaøo nhöõng vieäc naøy baèng caùch hoïc 
caùch neù traùnh aùp löïc töø baïn beø vaø töø choái nhöõng hoaït ñoäng khoâng giuùp baïn ñaït ñöôïc 
muïc tieâu. Maëc duø moät soá baïn beø coù theå seõ caûm thaáy baïn khoâng hoøa ñoàng, hoï seõ neå 
phuïc baïn trong töông lai sau naøy.

AdAm khoo
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 Öu Tieân Thôøi Gian Hoaït Ñoäng
 
 U1 50% Laøm baøi taäp noäp gaáp ngaøy mai, vieäc khaån caáp
 U3 30% Kieåm tra thö ñieän töû, traû lôøi ñieän thoaïi, nhaén tin, v.v…
 U4 15% AÊn khoâng ngoài roài, xem tivi, löôùt maïng, v.v…
 U2 5% Chuaån bò oân thi sôùm, 
   laäp Sô Ñoà Tö Duy, v.v…
 

(U4) HAØNH ÑOÄNG KHOÂNG KHAÅN CAÁP KHOÂNG HÖÔÙNG ÑEÁN MUÏC 
TIEÂU

Loaïi vieäc cuoái cuøng naøy chæ daønh cho 
nhöõng ngöôøi löôøi bieáng. Nhöõng vieäc naøy 
bao goàm nguû quaù nhieàu, xem tivi quaù 
möùc, löôùt maïng voâ toäi vaï, aên khoâng ngoài 
roài.

Maëc duø ñoâi khi laøm moät soá vieäc U4 
raát thuù vò, nhöõng vieäc naøy phaûi ñöôïc 
xeáp cuoái cuøng trong baûng öu tieân coâng 
vieäc cuûa chuùng ta. Baïn chæ neân nghó ñeán 
chuùng sau khi ñaõ hoaøn taát moïi vieäc U1, 
U2 vaø U3. Neáu khoâng, chuùng seõ gieát cheát 
töông lai cuûa baïn.

Neáu baïn thaáy raèng baïn daønh nhieàu 
thôøi gian cho nhöõng vieäc U4, baïn phaûi 
baét ñaàu thay ñoåi caùch soáng ngay baây 
giôø hoaëc laø cuoäc soáng cuûa baïn seõ raát 
baát haïnh.

LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ ÖU TIEÂN THÔØI GIAN?

Neáu chuùng ta coù theå söû duïng thôøi gian theo boán caùch, chuùng ta caàn phaûi phaân chia 
thôøi gian nhö theá naøo cho töøng loaïi vieäc?

Ñoái vôùi haàu heát caùc hoïc sinh trung bình, hoï coù khuynh höôùng taäp trung vaøo nhöõng 
vieäc khaån caáp raát nhieàu vì hoï coù quaù nhieàu vieäc loaïi naøy do tính löôøi bieáng vaø thích trì 
hoaõn. Hoï seõ laøm nhöõng vieäc U1 vaø U3. Thôøi gian coøn laïi, thöôøng laø raát ít, seõ ñöôïc daønh 
cho nhöõng vieäc ít khaån caáp nhö U2 vaø U4.

Hoïc sinh trung bình laøm vieäc theo thöù töï döôùi ñaây.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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Toâi coù theå 
laøm ñöôïc

Öu Tieân Thôøi Gian Hoaït Ñoäng

U1 20% Laøm baøi taäp noäp gaáp ngaøy mai, vieäc khaån caáp
U2 60% Chuaån bò oân thi sôùm, laäp Sô Ñoà Tö Duy v.v…
U3 15% Kieåm tra thö ñieän töû, traû lôøi ñieän thoaïi, nhaén tin, v.v…
U4 5% AÊn khoâng ngoài roài, xem tivi, 
  löôùt maïng, v.v…

Keát quaû laø hoï luoân caûm thaáy quaù baän roän, ñaàu oùc luoân caêng thaúng, laøm vieäc keùm 
hieäu quaû vaø nhaän nhöõng keát quaû teä haïi.

Thay vaøo ñoù, baïn neân öu tieân thôøi gian theo caùch sau. Ñaàu tieân, leân keá hoaïch thöïc 
hieän taát caû nhöõng vieäc U1 cuûa baïn. Sau khi coù keá hoaïch hôïp lyù, baïn coù theå giaûm thieåu 
toái ña thôøi gian vaøo nhöõng vieäc naøy. Keá tieáp, leân keá hoaïch daønh thaät nhieàu thôøi gian 
vaøo nhöõng vieäc U2. Maëc duø nhöõng vieäc naøy khoâng khaån caáp, baïn phaûi töï ñoäng vieân 
baûn thaân laøm nhöõng vieäc naøy moãi ngaøy. Thôøi gian coøn laïi coù theå daønh cho nhöõng vieäc 
khoâng höôùng ñeán muïc tieâu nhö U3 vaø U4.

Nhöõng hoïc sinh gioûi laøm vieäc theo thöù töï döôùi ñaây.

 

LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ SAÉP XEÁP THÔØI GIAN

Baây giôø baïn ñaõ bieát ñöôïc nhöõng vieäc caàn laøm theo thöù töï öu tieân (U1, U2, U3 vaø 
U4), chuùng ta phaûi hoïc caùch leân keá hoaïch thöïc hieän nhöõng coâng vieäc haøng ngaøy cuûa 
chuùng ta.

Baûn chaát con ngöôøi laø neáu khoâng leân keá hoaïch cho nhöõng vieäc quan troïng (U2), 
chuùng ta seõ luoân trì hoaõn vaø khoâng bao giôø baét ñaàu laøm. Nguyeân do laø chuùng ta hay bò 
loâi keùo daønh thôøi gian cho nhöõng vieäc khaùc thay vì nhöõng vieäc maø chuùng ta neân laøm. 
Ñaõ bao nhieâu laàn baïn noùi raèng “Khi naøo toâi coù thôøi gian, toâi seõ…”, nhöng cuoái cuøng laïi 
khoâng bao giôø laøm vieäc ñoù?

AdAm khoo

��� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
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KHI xAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU, CHUÙNG TA SEÕ BAÉT 
ÑAÀU MÔ ÖÔÙC. KHI BAÉT ÑAÀU LEÂN KEÁ HOAÏCH, 
ÖÔÙC MÔ SEÕ TRÔÛ NEÂN KHAÛ THI. KHI BAÉT ÑAÀU 
HAØNH ÑOÄNG, ÖÔÙC MÔ SEÕ TRÔÛ THAØNH HIEÄN 
THÖÏC

 

Baïn ñaõ saün saøng baét ñaàu vieäc quaûn lyù thôøi gian cuûa baïn chöa? Tuyeät laém. Vieäc ñaàu 
tieân laø baïn caàn coù moät quyeån soå tay coù phaàn saép xeáp coâng vieäc theo thaùng vaø theo 
tuaàn. 

Phaàn saép xeáp coâng vieäc theo thaùng laø ñeå baïn leân keá hoaïch töøng thaùng cho caû naêm. 

Phaàn saép xeáp coâng vieäc theo tuaàn laø ñeå baïn leân keá hoaïch theo tuaàn vaø theo ngaøy.

Keá hoaïch haøng thaùng cho caû naêm

Vaøo ñaàu naêm hoïc, baïn luoân neân daønh moät ngaøy leân keá hoaïch cho caû naêm. Ñeå laøm 
ñieàu naøy, baïn haõy duøng phaàn saép xeáp coâng vieäc theo thaùng trong soå tay cuûa baïn. Phaàn 
naøy chöùa ñöïng taát caû caùc ngaøy trong moãi thaùng vaøo moät hoaëc hai trang.

Böôùc 1: Ñaùnh daáu nhöõng söï kieän quan troïng

Vieäc ñaàu tieân baïn neân laøm laø ñaùnh daáu taát caû nhöõng söï kieän quan troïng trong naêm. 
Nhöõng söï kieän naøy bao goàm lòch thi, lòch kieåm tra, thôøi haïn noäp ñeà aùn, v.v…

Böôùc 2: Xaùc ñònh thôøi gian bieåu

Vieäc keá tieáp laø tìm hieåu bao nhieâu chöông 
saùch caàn hoïc cho moãi moân hoïc trong naêm. 
Ví duï, baïn phaûi hoïc 24 chöông toaùn hoïc, 30 
chöông ñòa lyù, v.v… Coäng taát caû laïi ñeå bieát ñöôïc 
toång soá chöông baïn seõ caàn hoïc trong naêm ñoù. 
Ví duï, neáu trung bình baïn coù 20 chöông cho moãi 
moân hoïc vaø coù baûy moân hoïc, vaäy baïn seõ coù 
toång coäng 140 chöông ñeå hoïc.
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Thaùng 9, 2007

Thöù 2 Thöù 3 Thöù 4 Thöù 5 Thöù 6 Thöù 7Chuû nhaät
1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27

14

7

21

29 30 3128

* Ñòa lyù 1
* Kieåm tra 
1 tieát Ñòa!
*Vaên hoïc 4

* Vaät lyù 1 * Sinh hoïc 2
* Nghæ leã

* Lòch söû 1
* Toaùn 6
* Kieåm tra 
moân Söû

* Sinh hoïc 4
Giaûi chung 
keát voâ ñòch 
quaàn vôït

* Hoùa 1

* Ñòa lyù 2 * Kieåm tra 15 
phuùt moân Toaùn

* Kieåm tra  
theå duïc

* Lòch söû 2 * Toaùn 1

* Sinh nhaät 
Ngoïc

* Noäp baøi 
taäp veà nhaø 
moân Ñòa

* Vaät lyù 2

* Vaät lyù 3* Sinh hoïc 5

Ghi chuù: Vaät lyù 1 coù nghóa laø ñoïc saùch, veõ Sô Ñoà Tö Duy vaø laøm baøi taäp trong chöông 1 moân Vaät lyù

SOÅ KEÁ HOAÏCH HAØNG THAÙNG

Thöù 2

Böôùc 3: Ñaët thôøi haïn hoïc taát caû caùc chöông trong naêm

Baây giôø, haõy phaùc thaûo keá hoaïch khi naøo baïn caàn hoïc töøng chöông trong suoát caû 
naêm. Lyù töôûng nhaát laø baïn neân leân keá hoaïch hoaøn taát taát caû caùc chöông khoaûng hai 
thaùng tröôùc kyø thi cuoái naêm. Ví duï, neáu baïn coù 24 chöông lòch söû vaø 10 thaùng tröôùc kyø 
thi cuoái naêm, baïn phaûi hoïc ba chöông lòch söû moãi thaùng. Baïn coù theå leân keá hoaïch hoïc 
moät chöông lòch söû vaøo moãi thöù ba cuûa tuaàn thöù nhaát, tuaàn thöù hai vaø tuaàn thöù ba trong 
thaùng. Tuaàn thöù tö thì duøng ñeå oân laïi nhöõng chöông lòch söû ñaõ hoïc. Moãi laàn hoïc, baïn 
neân taän duïng caùch ñoïc hieäu quaû, Sô Ñoà Tö Duy vaø caùc kyõ thuaät hoïc sieâu ñaúng khaùc ñeå 
ñaït hieäu quaû cao nhaát.

Xaùc ñònh keá hoaïch caû naêm töùc laø baïn ñang leân keá hoaïch cho caùc vieäc U2 maø thoâi. 
Ñaây laø nhöõng vieäc khoâng khaån caáp höôùng ñeán muïc tieâu cuûa baïn. Moät khi baïn ñaõ hoaøn 
taát keá hoaïch caû naêm, baïn neân coù nhöõng keá hoaïch haøng tuaàn chi tieát hôn nhö sau.
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SOÅ KEÁ HOAÏCH HAØNG TUAÀN

Thaùng 9, 2007
Thöù 2 1

* Hoaøn taát baøi taäp veà nhaø (U1)
* Ñoïc tröôùc vaø laäp Sô Ñoà Tö Duy cho moân Ñòa 

chöông 2 (U2)
* Chuaån bò baøi kieåm tra moân Ñòa (U1)

* Kieåm tra moân Ñòa
* Laøm baøi taäp veà nhaø (U1)
* Chaïy boä 3km (U2)
* Ñoïc tröôùc vaø laäp Sô Ñoà Tö Duy cho moân Vaên 

chöông 4 (U2)

* Laøm baøi taäp Sinh hoïc trang 152 (U1)
* Laøm Toaùn baøi 2-3 (U1)
* Ñoïc saùch & Sô Ñoà Tö Duy moân Vaät lyù 

chöông 1 (U2)

* Hoïc nhoùm moân Ñòa (U2)
* Ñoïc saùch & Sô Ñoà Tö Duy Sinh hoïc chöông 2 (U2)

Thöù 3 2

Thöù 4 3

Thöù 5 4

Thaùng 9, 2007
Thöù 6 5

* Laøm baøi taäp Anh vaên (U1)
* Chuaån bò baøi kieåm tra Söû (U1)
* Ñoïc & Sô Ñoà Tö Duy moân Lòch söû chöông 1 (U2)

* Kieåm tra Söû
* Laøm baøi taäp Sinh trang 56 (U1)
* Ghi chuù moân Toaùn chöông 6 (U2)

* Ñoïc & Sô Ñoà Tö Duy moân Sinhù chöông 4 (U2)

Thöù 7 6

Chuû Nhaät 7

Thöù 2  8

KEÁ HOAÏCH HAØNG TUAÀN

Moãi chuû nhaät haøng tuaàn, baïn neân daønh moät ít thôøi gian leân keá hoaïch cho tuaàn tôùi 
(baûy ngaøy) ôû phaàn saép xeáp coâng vieäc theo tuaàn trong soå tay cuûa baïn. Phaàn naøy hieån 
thò moät tuaàn trong moät ñeán hai trang. Keá hoaïch haøng tuaàn seõ cuï theå hôn nhieàu so vôùi 
keá hoaïch haøng thaùng cho caû naêm.

Keá hoaïch haøng tuaàn cuûa baïn neân bao goàm taát caû caùc vieäc baïn caàn laøm moãi ngaøy 
trong baûy ngaøy trong tuaàn. Keá hoaïch haøng thaùng cuûa baïn chæ ñöa ra nhöõng vieäc U2 (ñoïc 
saùch tröôùc giôø hoïc, Sô Ñoà Tö Duy, v.v…), do ñoù baïn phaûi theâm caùc vieäc U1 (laøm baøi taäp 
veà nhaø, chuaån bò döï aùn, v.v…) vaøo keá hoaïch haøng tuaàn. Cuoái cuøng, theâm caùc vieäc U3 vaø 
U4. Xin nhôù raèng haàu heát thôøi gian cuûa baïn neân daønh cho nhöõng vieäc U1 (20%) vaø U2 
(60%). Thôøi gian coøn laïi seõ ñöôïc daønh cho nhöõng vieäc U3 vaø U4 khoâng quan troïng.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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KIEÅM TRA KEÁ HOAÏCH NGAØY MAI VAØO MOÃI 
BUOÅI TOÁI

1. Ñònh thôøi gian cuï theå cho töøng vieäc

Moãi toái, xem xeùt caùc vieäc caàn laøm cho ngaøy mai vaø phaân 
phoái thôøi gian cuï theå cho töøng vieäc. Xaùc ñònh moät heä thoáng 
thôøi gian chi tieát nhaèm giuùp baïn traùnh vieäc löôøi bieáng vaø noùi raèng “Toâi seõ laøm vieäc 
naøy sau”.

2. Baùm saùt thôøi gian bieåu cuûa baïn

Cho duø chuyeän gì xaûy ra ñi nöõa, baïn cuõng phaûi heát söùc kyû luaät vôùi baûn thaân ñeå hoaøn taát 
nhöõng vieäc ñaõ leân keá hoaïch tröôùc khi ñi nguû. Thaäm chí cho duø baïn coù phaûi boû lôõ chöông 
trình tivi yeâu thích cuûa baïn hoaëc nguû ít ñi moät chuùt. Söï töï tröøng phaït baûn thaân seõ giuùp 
baïn nhaän ra caùi giaù phaûi traû cho vieäc laõng phí thôøi gian vaø trì hoaõn coâng vieäc.

3. Ñieàu chænh laïi keá hoaïch laøm vieäc

Roõ raøng laø cho duø baïn coá gaéng tuaân thuû keá hoaïch ñeán möùc naøo, cuõng seõ coù nhöõng 
vieäc U1 baát ngôø xaûy ra khieán baïn khoâng theå hoaøn taát keá hoaïch döï ñònh. Chæ khi naøo 
baïn khoâng coøn löïa choïn naøo khaùc, baïn môùi neân ñieàu chænh laïi keá hoaïch laøm vieäc cho 
ngaøy mai hoaëc ngaøy hoâm sau nöõa. Tuy nhieân, haõy caån thaän khoâng neân ñieàu chænh keá 
hoaïch thöôøng xuyeân. Neáu khoâng, baïn seõ laàn löõa maõi vaø chaúng bao giôø hoaøn thaønh baát 
cöù vieäc gì.

Löu yù:
1. Luoân luoân leân keá hoaïch baèng buùt chì ñeå baïn coù theå ñieàu chænh laïi khi caàn 

thieát.
2. Tuyeät ñoái chæ ñaåy luøi keá hoaïch trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng. Haõy xem ñoù 

nhö moät böôùc luøi khoûi thaønh coâng vaø moät böôùc tieán ñeán thaát baïi.

4. Gaïch boû nhöõng vieäc ñaõ hoaøn taát

Khi baïn laøm xong moät vieäc naøo ñoù, haõy gaïch boû chuùng khoûi danh saùch. Vieäc naøy 
seõ mang laïi caûm giaùc thoõa maõn cho baïn khi hoaøn taát coâng vieäc döï ñònh.
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CHÖÔNG 16
TAÏO QUYEÁT TAÂM MAÏNH MEÕ TÖÙC THÌ 

CAÛM XUÙC LAØM CHUÛ CUOÄC SOÁNG

Ñeán luùc naøy, baïn ñaõ bieát ñöôïc nhieàu phöông phaùp, kyõ thuaät ñeå hoïc hieäu quaû hôn vaø 
ñaït ñieåm cao. Baïn cuõng ñaõ bieát ñöôïc caùch xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu lôùn lao cuõng nhö 
caùch leân keá hoaïch haønh ñoäng. Lieäu ñieàu naøy coù nghóa laø baïn chaéc chaén seõ baét tay vaøo 
haønh ñoäng khoâng?

Baïn coù theå töï nhuû: “Vaâng, toâi bieát raèng toâi phaûi baét ñaàu leân keá hoaïch hoïc taäp, taän 
duïng phöông phaùp ñoïc saùch hieäu quaû, laäp Sô Ñoà Tö Duy, v.v… Nhöng khoâng hieåu sao 
toâi vaãn khoâng caûm thaáy coù ñoäng löïc ñeå haønh ñoäng? Toâi caûm thaáy chaùn naûn, meät moûi, 
löôøi bieáng vaø baát löïc”.

Laø con ngöôøi, chuùng ta thöôøng haønh ñoäng theo lyù trí hay caûm xuùc? Caâu traû lôøi laø 
caûm xuùc. Caûm xuùc luoân vöôït leân treân lyù trí chuùng ta. Coù raát nhieàu vieäc chuùng ta bieát 
laø neân laøm, nhöng chuùng ta vaãn caûm thaáy khoâng muoán laøm vaø roài khoâng laøm. Nhieàu 
laàn chuùng ta bieát laø neân ngöng xem tivi ñeå baét ñaàu laøm baøi taäp, nhöng chæ ñôn giaûn laø 
chuùng ta khoâng muoán laøm baøi taäp. Maëc duø nhieàu ngöôøi bieát laø vieäc huùt thuoác coù haïi vaø 
seõ gieát cheát hoï, hoï vaãn tieáp tuïc huùt thuoác. Taïi sao theá? Taïi vì hoï caûm thaáy thoaûi maùi 
khi huùt thuoác.

Khi baïn caûm thaáy chaùn naûn, löôøi bieáng hay baát löïc, coù nhieàu khaû naêng laø baïn 
khoâng muoán laøm gì caû. Baïn coù theå seõ vöùt saùch sang moät beân vaø naèm laên ra giöôøng. 
Tuy nhieân, khi baïn caûm thaáy coù ñoäng löïc hoaëc phaán chaán, baïn seõ hoaøn taát coâng vieäc 
ngay laäp töùc.
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HAØNH ÑOÄNG

KEÁT QUAÛCAÛM XUÙC

     

Baïn ñaõ nhaän ra ñöôïc caûm xuùc cheá ngöï haønh ñoäng cuûa chuùng ta nhö theá naøo chöa. 
Neáu baïn coù theå hoïc caùch laøm chuû caûm xuùc, baïn seõ coù theå laøm chuû haønh ñoäng cuõng 
nhö keát quaû ñaït ñöôïc.

CAÛM xUÙC CHEÁ NGÖÏ HAØNH ÑOÄNG CUÛA CHUÙNG TA

 CHUÙNG TA COÙ THEÅ LAØM CHUÛ CAÛM XUÙC

Ñaùng tieác, nhieàu hoïc sinh caûm thaáy baát löïc vì hoï nghó raèng hoï khoâng theå laøm chuû 
caûm xuùc. Hoï chaáp nhaän nhöõng caûm xuùc ñang coù, ñeå chuùng cheá ngöï haønh ñoäng vaø 
cuoäc soáng cuûa hoï.

Ví duï, neáu thaày coâ la maéng hoï hoaëc hoï xung ñoät vôùi baïn beø, hoï seõ laâm vaøo tình 
traïng thaát voïng naõo neà vaø khoâng theå hoïc ñöôïc. Neáu hoï ñöôïc thaày coâ khen ngôïi hoaëc 
laøm baøi kieåm tra toát, hoï seõ caûm thaáy phaán chaán, vui veû ñeå hoïc. Teä hôn nöõa, vaøo moät 
soá ngaøy khi thöùc daäy, hoï töï nhieân caûm thaáy chaùn naûn löôøi bieáng. Vaøo moät soá ngaøy 
khaùc, hoï laïi thöùc daäy vôùi caûm giaùc raát haêng haùi phaán khôûi.
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Söï thaät laø chuùng ta bò caûm xuùc cheá ngöï moïi luùc moïi nôi. May maén thay, caûm xuùc 
khoâng gioáng nhö vi khuaån laây lan töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc, maø töï chuùng ta taïo ra 
caûm xuùc cho mình. Neáu baïn caûm thaáy chaùn naûn löôøi bieáng, ñoù laø vì baïn taïo ra caûm 
xuùc aáy. Neáu baïn caûm thaáy haêng haùi phaán chaán, ñoù cuõng laø vì baïn taïo ra caûm xuùc aáy. 
Vaø neáu chuùng ta taïo ra caûm xuùc, chuùng ta coù theå thay ñoåi chuùng.

Cho neân, thaäm chí neáu cha meï la raày baïn hoaëc baïn laøm baøi thi moät caùch teä haïi, 
baïn cuõng luoân coù theå töï ñaët mình vaøo traïng thaùi sung maõn phaán khôûi ñeå haønh ñoäng 
moät caùch tích cöïc. Tröôùc khi chuùng ta coù theå hoïc caùch kieàm cheá vaø thay ñoåi caûm xuùc, 
haõy cuøng tìm hieåu laøm theá naøo maø chuùng ta taïo ra caûm xuùc töø luùc ñaàu.
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CAÛM XUÙC ÑÖÔÏC TAÏO RA NHÖ THEÁ NAØO?

Yeáu toá naøo quyeát ñònh caûm xuùc cuûa chuùng ta? Caûm xuùc ñöôïc quyeát ñònh bôûi suy 
nghó vaø caùch chuùng ta ñieàu chænh cô theå. Xin nhaéc laïi, caûm xuùc aûnh höôûng ñeán haønh 
ñoäng vaø do ñoù aûnh höôûng ñeán keát quaû chuùng ta ñaït ñöôïc. Khi chuùng ta coù nhöõng caûm 
xuùc tích cöïc nhö höng phaán, vui veû, chuùng ta seõ haønh ñoäng tích cöïc vaø ñaït keát quaû 
tích cöïc. Khi chuùng ta coù nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc nhö thaát voïng, chaùn naûn, löôøi bieáng, 
chuùng ta seõ haønh ñoäng tieâu cöïc vaø nhaän laõnh haäu quaû tieâu cöïc. Vaäy ñeå thay ñoåi haønh 
ñoäng cuõng nhö keát quaû, chuùng ta phaûi hoïc caùch laøm chuû caûm xuùc thoâng qua vieäc laøm 
chuû suy nghó vaø ñieàu chænh cô theå hôïp lyù.

CÔ THEÅ 

HAØNH ÑOÄNG

KEÁT QUAÛ

CAÛM XUÙC

SUY NGHÓ
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CAÙCH BAÏN ÑIEÀU CHÆNH CÔ THEÅ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CAÛM XUÙC 
CUÛA BAÏN

Vieäc ñaàu tieân aûnh höôûng ñeán caûm xuùc cuûa baïn laø caùch baïn ñieàu chænh cô theå. Caûm 
xuùc cuûa baïn hieän giôø bò aûnh höôûng bôûi:

 

l Tö theá cuûa baïn, vai cuûa baïn ñang cuùi veà phía tröôùc hay höôùng thaúng ra phía sau.

l Veû maët cuûa baïn, baïn ñang mæm cöôøi hay nhaên maët.

l Nhòp thôû cuûa baïn, baïn thôû saâu hay caïn, chaäm hay nhanh.

l Ñoä caêng cô treân cô theå vaø treân maët baïn.

l Gioïng ñieäu, cöôøng ñoä vaø aâm löôïng gioïng noùi cuûa baïn.
 

Thaät söï, veû maët cuûa baïn hieän giôø 
cuøng vôùi caùch baïn thôû vaø tö theá baïn ngoài 
ñang aûnh höôûng ñeán caûm xuùc cuûa baïn. 
Toâi muoán baïn haõy cuøng tham gia vôùi toâi 
vaøo moät soá thöïc nghieäm sau ñaây. Nhöõng 
thöïc nghieäm naøy nhaèm giuùp baïn nhaän 
ra ñöôïc laøm theá naøo maø veû maët, tö theá, 
gioïng ñieäu vaø nhòp thôû coù theå aûnh höôûng 
caûm xuùc cuûa baïn.

Thöïc nghieäm 1

Baïn haõy ngoài theo tö theá ngoài, thôû theo caùch thôû, vaø laøm veû maët cuûa moät ngöôøi 
ñang cöïc kyø chaùn naûn meät moûi. Baây giôø, giöõ nguyeân 
tình traïng ñoù, toâi muoán baïn haõy ñeå yù tö theá vai cuûa 
baïn nhö theá naøo? Baïn ñang thôû saâu hay caïn? Caùc 
ñieäu boä khaùc cuûa baïn nhö theá naøo? Cô maët cuûa baïn 
caêng hay loûng?

Haõy ngöøng ñoïc vaø thöïc hieän 
thöïc nghieäm treân ngay baây giôø
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Ña soá caùc baïn seõ ñoàng yù vôùi toâi raèng vai cuûa baïn thoõng xuoáng, baïn cuùi ngöôøi veà 
phía tröôùc, thôû caïn vaø chaäm. Ñoàng thôøi, cô maët cuûa baïn loûng, maét nhìn xuoáng. Moät phaùt 
hieän thuù vò ñuùng khoâng? Tröôùc khi chuùng ta coù theå thaät söï chaùn naûn meät moûi, chuùng 
ta phaûi ñieàu chænh cô theå theo moät caùch nhaát ñònh. Neáu chuùng ta khoâng thay ñoåi cô theå 
theo caùch ñoù, chuùng ta khoâng theå naøo caûm thaáy chaùn naûn meät moûi ñöôïc.

Thöïc nghieäm 2

Haõy thöû theâm moät thí nghieäm khaùc. Toâi muoán 
baïn haõy ñaët quyeån saùch xuoáng roài ñöùng leân theo 
caùch ñöùng, thôû theo caùch thôû vaø laøm veû maët cuûa 
moät ngöôøi cöïc kyø sung maõn phaán chaán.

Baây giôø, trong luùc cô theå baïn ñang ôû trong 
traïng thaùi tuyeät vôøi aáy, toâi muoán baïn haõy coá gaéng 
caûm thaáy chaùn naûn buoàn phieàn. Ñöøng buoâng thoõng 
vai vaø haõy tieáp tuïc cöôøi vui veû. Ñöøng gian laän nheù. 
Vaãn thôû saâu, vaãn giöõ nuï cöôøi töôi treân maët, ñöùng 
thaúng vai vaø môû to maét. Trong tö theá naøy, baïn coù 
theå caûm thaáy chaùn naûn buoàn phieàn ñöôïc khoâng?

Haõy ngöøng ñoïc vaø thöïc hieän thöïc nghieäm treân ngay 
baây giôø
 

Xin löu yù raèng, trong thöïc nghieäm treân, neáu baïn khoâng heà thay ñoåi veû maët, tö theá 
cuûa baïn, thì khoâng coù caùch naøo baïn caûm thaáy chaùn naûn ñöôïc caû. Roõ raøng, ñeå coù moät 
caûm xuùc naøo ñoù, baïn phaûi ñieàu chænh cô theå theo nhöõng caùch nhaát ñònh phuø hôïp vôùi 
caûm xuùc aáy.

Vaäy thì, baát cöù luùc naøo baïn caûm thaáy löôøi bieáng meät moûi, khoâng muoán baét tay vaøo 
hoïc, baïn chæ caàn ñöùng thaúng daäy, chuyeån nhanh vaøo traïng thaùi doài daøo naêng löïc baèng 
caùch thôû saâu, höôùng thaúng vai ra phía sau, roài cöôøi thaät töôi. Baïn cuõng coù theå heùt lôùn 
ñaày quyeát taâm “Toâi caûm thaáy thaät sung söùc!”. Baïn seõ thay ñoåi ñöôïc caûm xuùc vaø haønh 
ñoäng ngay laäp töùc. Neáu baïn beø, gia ñình baïn thaáy baïn laøm vieäc naøy, hoï seõ nghó raèng 
baïn ñieân. Ñöøng baän taâm veà hoï. Nhöõng ngöôøi thaønh coâng laøm nhöõng vieäc maø keû thaát 
baïi khoâng bao giôø laøm.
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Ñaây laø moät phöông phaùp ñôn giaûn nhöng cöïc kyø hieäu quaû. Haõy thöïc taäp vieäc chuyeån 
ñoåi baûn thaân vaøo moät traïng thaùi ñaày naêng löôïng baèng caùch thay ñoåi cô theå cuûa baïn baát 
cöù luùc naøo baïn caûm thaáy chaùn naûn löôøi bieáng. Caøng thöïc taäp nhieàu, baïn seõ caøng thaønh 
thaïo vaø coù theå töï ñoäng thay ñoåi. Chaúng bao laâu, moãi khi baïn caûm thaáy chaùn naûn meät 
moûi, taâm trí baïn seõ töï ñoäng chuyeån ñoåi vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ.

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG

Moät nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh taïi Tröôøng Ñaïi hoïc California vaøo ñaàu nhöõng naêm 
1980 lieân quan ñeán moät nhoùm ngöôøi bò traàm uaát. Khoâng moät lieäu phaùp ñieàu trò naøo coù 
theå giuùp hoï thoaùt khoûi tình traïng naøy. Tuy nhieân, khi caùc nhaø nghieân cöùu buoäc nhöõng 
ngöôøi naøy phaûi mæm cöôøi vaø thôû saâu hôn, nhieàu ngöôøi trong soá hoï sau bao nhieâu naêm 
soáng trong u uaát ñaõ baét ñaàu caûm thaáy traïng thaùi tinh thaàn ñöôïc caûi thieän.

SUY NGHÓ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CAÛM XUÙC CUÛA BAÏN

Baïn ñaõ bieát ñöôïc caùch ñieàu chænh cô theå aûnh höôûng ñeán caûm xuùc nhö theá naøo. Nhaân 
toá thöù hai aûnh höôûng ñeán caûm xuùc chính laø suy nghó cuûa mình. Neáu hoïc ñöôïc caùch ñieàu 
khieån suy nghó, chuùng ta coù theå laøm chuû ñöôïc caûm xuùc.

Coù bao giôø baïn thaéc maéc laø baïn suy nghó nhö theá naøo khoâng?

Tröôùc khi baïn coù theå hoïc caùch laøm chuû suy nghó, baïn phaûi hieåu ñöôïc baïn suy nghó 
nhö theá naøo. Haõy suy nghó veà vieäc naøy. Baïn suy nghó nhö theá naøo?

Ví duï, haõy nghó veà moät thaày coâ maø baïn yeâu quí ôû tröôøng.

Haõy ngöøng ñoïc vaø nghó veà moät thaày coâ maø baïn yeâu quí, 
ngay baây giôø
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Khi nghó veà thaày coâ maø baïn yeâu quí, trong taâm trí baïn toàn taïi nhöõng gì? Baïn coù 
möôøng töôïng ñöôïc hình aûnh cuûa thaày coâ ñoù? Baïn coù ñang töï noùi vôùi mình raèng “ñeå xem 
naøo”, “khoâng bieát mình yeâu quí thaày coâ naøo”? Neáu baïn gioáng nhö ña soá moïi ngöôøi, baïn 
seõ baét ñaàu möôøng töôïng hình aûnh trong taâm trí vaø töï ñoái thoaïi vôùi baûn thaân.

Baïn thaáy ñoù, chuùng ta suy nghó baèng:

a. Möôøng töôïng hình aûnh trong taâm trí

b. Töï noùi vôùi baûn thaân

Caûm xuùc cuûa baïn luùc naøo cuõng 
döïa treân nhöõng hình aûnh baïn taïo ra 
trong taâm trí vaø caùch baïn töï noùi vôùi 
baûn thaân. Neáu baïn ôû trong traïng thaùi 
toài teä nhö buoàn phieàn, thì chæ ñôn 
giaûn laø do baïn ñang taïo ra nhöõng 
hình aûnh u aùm trong taâm trí nhö 
caûnh cha meï la raày baïn hoaëc caûnh 
baïn beø löøa doái baïn. Ñoù cuõng laø do 
baïn ñang töï noùi vôùi baûn thaân moät 
caùch tieâu cöïc “Cuoäc soáng thaät teä 
haïi”, “Mình khoâng bieát taïi sao mình 
laïi ngu ñeán theá?”, “Mình caûm thaáy 
quaù ñau ñôùn”.

Ngöôïc laïi, khi baïn nhaän thaáy baûn thaân trong traïng thaùi ñaày ñoäng löïc maïnh meõ, ñoù 
laø khi baïn taïo ra nhöõng hình aûnh phaán khôûi trong taâm trí veà thaønh coâng vaø nhöõng lôïi 
ích ñaït ñöôïc. Ñoù cuõng laø luùc baïn töï noùi vôùi baûn thaân “Mình coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy!”, 
“Vieäc naøy thaät deã nhö trôû baøn tay”, “Mình caûm thaáy thaät sung söùc”.

Baây giôø, chuùng ta haõy tìm hieåu chính xaùc laøm theá naøo chuùng ta coù theå kieåm soaùt 
ñöôïc nhöõng hình aûnh chuùng ta taïo ra vaø caùch chuùng ta töï ñoái thoaïi vôùi baûn thaân.

ÑIEÀU KHIEÅN SUY NGHÓ THOÂNG QUA TÖØ NGÖÕ

Vieäc ñaàu tieân baïn phaûi hoïc ñeå ñieàu khieån suy nghó laø kieåm soaùt nhöõng töø ngöõ baïn 
duøng ñeå ñoái thoaïi vôùi baûn thaân. Trung bình chuùng ta noùi chuyeän vôùi baûn thaân hôn 
60.000 laàn moät ngaøy. Thaät ñaùng tieác, 80% nhöõng lôøi noùi aáy coù tính chaát tieâu cöïc.

Coù nhöõng töø ngöõ tích cöïc maø khi töï noùi vôùi baûn thaân seõ giuùp chuùng ta coù ñöôïc traïng 
thaùi doài daøo naêng löïc, thuùc ñaåy haønh ñoäng chuùng ta vaø mang laïi keát quaû toát ñeïp. Ñoàng 
thôøi, cuõng coù nhöõng töø ngöõ tieâu cöïc khieán chuùng ta caûm thaáy toài teä vaø khoâng muoán 
haønh ñoäng.
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Nhöõng töø ngöõ tieâu cöïc caàn traùnh

Toâi khoâng theå laøm ñöôïc vieäc naøy

Toâi seõ coá heát söùc (coá laø moät töø thieáu quyeát taâm)

Toâi gheùt toaùn hoïc (töø gheùt laøm chuùng ta suy yeáu)

Toâi dôû ngoaïi ngöõ

Nhöõng töø ngöõ tích cöïc thuùc ñaåy chuùng ta

Toâi coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy

Toâi seõ laøm heát söùc mình

Toâi yeâu toaùn hoïc (yeâu laø moät töø coù ñoäng löïc maïnh meõ)

Toâi gioûi ngoaïi ngöõ Baét tay vaøo 
haønh ñoäng 

naøo!

Toâi boû 
cuoäc

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: TÖØ NGÖÕ BAÏN DUØNG COÙ THEÅ BAÄT / 
TAÉT NAÕO CUÛA BAÏN

Nhöõng töø ngöõ maø chuùng ta töï noùi vôùi baûn thaân coù taùc ñoäng maïnh ñeán noãi chuùng 
coù theå baät / taét naõo boä theo ñuùng nghóa ñen cuûa vieäc baät / taét. Chaéc chaén baïn ñaõ gaëp 
tröôøng hôïp khi meï baïn nhôø baïn laáy giuøm moät moùn ñoà gì ñoù trong nhaø beáp, vaø baïn traû 
lôøi raèng “Con khoâng bieát noù ôû ñaâu”. Sau khi meï baïn giuïc baïn ñi tìm noù, baïn ñi vaøo 
beáp, trong ñaàu lieân tuïc töï noùi vôùi baûn thaân “Mình ñaâu bieát noù ôû ñaâu”. Theá laø, baïn tìm 
kieám khaép beáp maø vaãn khoâng tìm thaáy noù. Sau ñoù, baïn goïi meï baïn “Con khoâng thaáy noù 
ñaâu caû”. Meï baïn traû lôøi “Tìm kyõ ñi. Noù naèm ôû ngay ñoù”. Baïn laïi tieáp tuïc töï nhuû “Mình 
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khoâng bieát laøm sao tìm ñöôïc”. Cuoái cuøng, 
meï baïn buoäc phaûi böôùc vaøo nhaø beáp laáy 
moùn aáy ngay tröôùc muõi baïn vaø quaùt leân 
raèng “Ñaây neø. Maét muõi con ñeå ñaâu theá?”

Maëc duø moùn ñoà ôû ngay ñoù, maét cuûa 
baïn khoâng thaáy noù vì baïn ñaõ lieân tuïc noùi 
vôùi baûn thaân laø baïn khoâng theå tìm thaáy 
noù. Vieäc naøy cuõng aùp duïng töông töï trong 
cuoäc soáng cuûa baïn. Neáu baïn lieân tuïc töï 
nhuû raèng baïn khoâng theå naøo thi ñaäu moân 
toaùn, baïn seõ khoâng bao giôø thi ñaäu ñöôïc, 
bôûi vì baïn ñang ra leänh cho naõo boä cuûa 
baïn ngöøng vieäc hieåu moân toaùn. Tuy nhieân, 
khi baïn töï noùi raèng moân toaùn raát deã hoïc, 
naõo boä cuûa baïn seõ huy ñoäng taát caû khaû 
naêng ñeå giuùp baïn hoïc vaø hieåu toaùn deã 
daøng hôn.

TÖÏ ÑAËT CAÂU HOÛI HÔÏP LYÙ

Chuùng ta raát thöôøng töï noùi vôùi baûn thaân baèng caùch ñaët caâu hoûi. Neáu baïn vöøa nghó 
“mình coù töï ñaët caâu hoûi cho mình khoâng nhæ?”, baïn chaúng phaûi vöøa töï ñaët caâu hoûi cho 
baûn thaân laø gì?

Nhöõng loaïi caâu hoûi maø baïn töï hoûi cuõng raát quan troïng vôùi vieäc baïn caûm thaáy quyeát 
taâm hay maát tinh thaàn. Ví duï, khi thi rôùt duø ñaõ hoïc haønh chaêm chæ, chuùng ta coù theå 
töï hoûi “Taïi sao mình laïi thi rôùt?”, hoaëc “Taïi sao mình laïi baát caån ñeán theá?”, hoaëc “Taïi 
sao mình luoân luoân thaát baïi?”. Neáu chuùng ta gaëp chuyeän raéc roái, chuùng ta coù theå töï hoûi 
“Taïi sao nhöõng chuyeän naøy luoân xaûy ra vôùi mình?”. Baèng vieäc ñaët ra nhöõng caâu hoûi nhö 
theá, chuùng ta seõ caûm thaáy toài teä hôn vaø maéc keït ôû traïng thaùi teä haïi aáy.

Thay vaøo ñoù, baïn neân töï ñaët ra nhöõng caâu hoûi taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy baïn. Neáu baïn 
thi rôùt hoaëc nhaän ñieåm baøi taäp keùm, haõy hoûi “Mình ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì giuùp mình 
thaønh coâng ôû laàn sau?”. Baèng vieäc ñaët ra nhöõng caâu hoûi tích cöïc môùi, baïn giöõ ñöôïc 
traïng thaùi tinh thaàn maïnh meõ ñeå caûi thieän baûn thaân. Baïn cuõng caûm thaáy quyeát taâm tìm 
ra phöông phaùp hieäu quaû hôn vaø hoïc chaêm chæ hôn. Töông töï, neáu baïn gaëp phaûi chuyeän 
khoâng vui, haõy phaûn öùng baèng caùch töï hoûi “Khoâng keå ñeán nhöõng maët xaáu, chuyeän naøy 
coù theå giuùp mình ôû ñieåm naøo?”. Baèng caùch thay ñoåi caâu hoûi töï ñaët ra trong taâm trí, baïn 
seõ trôû thaønh moät ngöôøi soáng tích cöïc vaø coù ñoäng löïc hôn.

“TAÏI SAO MìNH LUOÂN LUOÂN THAÁT BAÏI?” “MÌNH RUÙT RA ÑÖÔÏC BAØI HOÏC GÌ 
      GIUÙP MÌNH THAØNH COÂNG ÔÛ 
      LAÀN SAU?”
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VAÁN ÑEÀ KHOÂNG PHAÛI LAØ VIEÄC GÌ XAÛY RA VÔÙI BAÏN MAØ LAØ 
CAÙCH BAÏN PHAÛN ÖÙNG NHÖ THEÁ NAØO

Toâi ñaõ ñeà caäp phía tröôùc laø cho duø chuyeän gì xaûy ra vôùi baïn ñi chaêng nöõa, baïn vaãn 
coù theå laøm chuû ñöôïc caûm xuùc vaø traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn. Baïn laøm ñöôïc vieäc ñoù 
baèng caùch kieåm soaùt phaûn öùng cuûa baïn vôùi nhöõng vieäc xaûy ra. Ví duï, neáu ai ñoù ñeán 
tröôùc maët baïn vaø noùi “Baïn raát ngu ngoác, khoâng laøm ñöôïc vieäc gì vaø khoâng bao giôø 
thaønh coâng trong cuoäc soáng”, baïn nghó baïn seõ caûm thaáy theá naøo? Ña soá moïi ngöôøi seõ 
noùi raèng hoï caûm thaáy kinh khuûng, bò xæ nhuïc hoaëc suy suïp tinh thaàn.

Nhö ñaõ bieát, caûm xuùc leä thuoäc vaøo caùch chuùng ta töï noùi vôùi baûn thaân. Neáu baïn phaûn 
öùng baèng caùch töï noùi raèng “Coù theå anh ta noùi ñuùng. Mình raát ngu ngoác vaø khoâng laøm 
ñöôïc vieäc gì.” Sau ñoù, baïn seõ caûm thaáy toài teä, khoâng muoán laøm gì nöõa caû. Tuy nhieân, 
baïn coù theå phaûn öùng baèng caùch töï nhuû “Thaät buoàn cöôøi. Toâi coù ñaày ñuû khaû naêng ñeå 
thaønh coâng. Toâi seõ chöùng minh cho anh thaáy ñieàu ñoù.” Baèng caùch naøy, baïn seõ caûm 
thaáy quyeát taâm maïnh meõ ñeå haønh ñoäng vaø chöùng toû khaû naêng baûn thaân.

LUOÂN CHOÏN CAÙCH ÑOÁI THOAÏI VÔÙI BAÛN THAÂN THEO 
HÖÔÙNG THUÙC ÑAåY BAÏN HAØNH ÑOÄNG TÍCH CÖÏC.

ÑIEÀU KHIEÅN SUY NGHÓ THOÂNG QUA NHÖÕNG HÌNH AÛNH TRONG 
TAÂM TRÍ

Baïn ñaõ bieát töø ngöõ baïn duøng aûnh höôûng ñeán traïng thaùi tinh thaàn vaø caûm xuùc cuûa 
baïn nhö theá naøo. Vieäc tieáp theo baïn caàn bieát ñeå laøm chuû caûm xuùc chính laø kieåm soaùt 
nhöõng hình aûnh trong taâm trí baïn.

Chuùng ta thöôøng caûm thaáy löôøi bieáng, khoâng coù ñoäng löïc vì chuùng ta taïo ra nhöõng 
hình aûnh trong taâm trí veà söï khoù khaên, teû nhaït, toán thôøi gian cuûa vieäc hoïc. Keát quaû laø 
chuùng ta khoâng thích hoïc. Hoaëc chuùng ta luoân caûm thaáy chaùn naûn vì cöù lieân tuïc quay 
ñi quay laïi trong taâm trí nhöõng hình aûnh bò la raày hay thaát baïi.
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Baïn caàn phaûi hieåu raèng baïn coù theå ñieàu khieån nhöõng hình aûnh, nhöõng ñoaïn phim 
dieãn ra trong ñaàu baïn gioáng nhö moät nhaø ñaïo dieãn phim vaäy. Baïn coù theå cho ngöøng 
quay nhöõng hình aûnh chaùn naûn, thaát voïng, vaø chæ taäp trung vaøo nhöõng hình aûnh vui veû, 
phaán khôûi trong taâm trí baïn.

Ñieàu khieån cöôøng ñoä caûm xuùc cuûa baïn

Baïn coù bao giôø ñeå yù raèng chuùng ta caûm ñöôïc nhöõng möùc ñoä khaùc nhau cuûa haïnh 
phuùc, ñoäng löïc, cuûa löôøi bieáng hoaëc thaát voïng? Ñoâi khi chuùng ta caûm thaáy moät chuùt 
quyeát taâm, trong nhöõng luùc khaùc, chuùng ta laïi caûm thaáy raát quyeát taâm, vaø thaäm chí 
thænh thoaûng laø cöïc kyø quyeát taâm. Coù nhöõng luùc chuùng ta caûm thaáy chæ hôi buoàn, nhöng 
moät vaøi luùc khaùc laïi cöïc kyø buoàn thaûm.

Thaät tuyeät vôøi neáu chuùng ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc cöôøng ñoä caûm xuùc cuûa chuùng ta 
ñuùng khoâng? Chuùng ta seõ luoân taêng cöôøng nhöõng caûm xuùc tích cöïc nhö vui veû, phaán 
chaán. Ñoàng thôøi, chuùng ta seõ giaûm thieåu nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc. Ñuùng theá, baïn hoaøn 
toaøn coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù baèng caùch thay ñoåi nhöõng hình aûnh trong taâm trí baïn. 
Ñieàu naøy coù nghóa gì? Chuùng ta haõy cuøng tìm hieåu thoâng qua moät thöïc nghieäm nhoû.

Thöïc nghieäm

Toâi muoán baïn haõy nhaém maét laïi vaø nghó ñeán moät thôøi ñieåm trong quaù khöù maø baïn 
caûm thaáy raát vui veû, haïnh phuùc. Ñoù coù theå laø luùc baïn ñaït ñieåm 10 trong kyø thi, hoaëc 
luùc baïn thaéng moät giaûi thi ñaáu, hoaëc baát cöù thôøi ñieåm naøo khieán baïn caûm thaáy tuyeät 
vôøi nhaát.

Khi baïn nghó veà giaây phuùt ñoù, baïn coù caûm thaáy töï tin vaø vui veû 
khoâng? Toát laém. Baây giôø toâi muoán baïn ñeå yù veà hình aûnh trong taâm trí 
baïn. Hình aûnh ñoù:

Ñen traéng hay ñaày maøu saéc?
Gaàn hay xa? 
Saùng hay môø? 
Lôùn hay nhoû?
Baát ñoäng hay laø moät ñoaïn phim? 
Nhaäp taâm hay khoâng nhaäp taâm?
ÔÛ beân traùi, beân phaûi, treân hay 
döôùi maøn aûnh taâm trí cuûa baïn?
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*Hình aûnh nhaäp taâm laø hình aûnh baïn duøng ñeå möôøng töôïng veà söï vieäc theo goùc 
nhìn cuûa baûn thaân (gioáng nhö caùch baïn luoân nhìn theá giôùi xung quanh). Hình aûnh 
khoâng nhaäp taâm laø hình aûnh baïn duøng ñeå möôøng töôïng veà söï vieäc theo caùch nhìn cuûa 
moät ngöôøi khaùc (gioáng nhö baïn xem moät ñoaïn phim trong ñoù coù baïn).

Baây giôø toâi muoán baïn haõy ñaïo dieãn nhöõng hình aûnh trong taâm trí baïn. Trong luùc ñaïo 
dieãn, haõy ñeå yù lieäu caûm xuùc cuûa baïn ñang maïnh hôn hay yeáu ñi. Neáu hình aûnh cuûa baïn 
maøu ñen traéng, haõy theâm maøu saéc cho noù. Neáu hình aûnh naèm ôû phía xa, haõy keùo noù laïi 
gaàn. Töông töï, neáu hình aûnh môø mòt nhoû beù, haõy phoùng to ra vaø theâm aùnh saùng. Thay 
ñoåi vò trí hình aûnh treân maøn aûnh taâm trí cuûa baïn cho ñeán khi caûm xuùc cuûa baïn taêng 
maïnh hôn. Neáu ñoù vaãn coøn laø moät hình aûnh tónh, haõy bieán noù thaønh moät ñoaïn phim. 
Cuoái cuøng, neáu baïn ñang hình dung söï vieäc theo con maét cuûa ngöôøi khaùc quan saùt baïn, 
haõy nhaäp taâm ñeå hình dung söï vieäc theo caùch nhìn cuûa chính baïn.

Haõy ngöøng ñoïc vaø laøm thöïc nghieäm treân ngay baây giôø

 

Neáu baïn ñaõ ñaïo dieãn thaønh coâng, baïn chaéc haún cuõng nhaän thaáy caûm xuùc cuûa baïn 
thay ñoåi moät caùch maïnh meõ. Ñoái vôùi haàu heát moïi ngöôøi, caûm xuùc taêng voït maïnh meõ 
khi hoï:

l Thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí töø ñen traéng sang ñaày ñuû maøu saéc

l Keùo hình aûnh töø xa ñeán raát gaàn

l Phoùng to kích côõ hình aûnh

l Chuyeån töø moät hình aûnh baát ñoäng thaønh moät ñoaïn phim

l Laøm hình aûnh saùng hôn

l Laøm hình aûnh saéc neùt hôn

l Thay ñoåi töø hình aûnh khoâng nhaäp taâm ñeán hình aûnh nhaäp taâm

 
Töông töï, khi baïn laøm ngöôïc laïi, caûm xuùc cuûa baïn seõ yeáu ñi vaø giaûm cöôøng ñoä.
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Bieát ñöôïc luùc naøo neân taêng cöôøng, luùc naøo neân giaûm thieåu caûm 
xuùc

Vaäy thì, baïn neân taän duïng nhöõng kieán thöùc naøy nhö theá naøo trong cuoäc soáng? Baát 
cöù khi naøo baïn rôi vaøo traïng thaùi toài teä, baïn cuõng coù theå laøm giaûm caûm giaùc teä haïi ñoù 
baèng caùch thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí baïn, nghóa laø ñieàu chænh hình aûnh nhoû ñi, 
môø daàn, khoâng nhaäp taâm vaø ñaåy noù ra xa.

Khi baïn caûm thaáy vui veû töï tin, haõy taêng cöôøng caûm xuùc baèng caùch ñieàu chænh hình 
aûnh trong taâm trí cuûa baïn to hôn, saùng ra, vôùi nhieàu maøu saéc röïc rôõ. Nhaäp taâm hoaøn 
toaøn vaøo hình aûnh ñoù, bieán noù thaønh moät ñoaïn phim vaø keùo noù laïi gaàn phía baïn.

Laøm theá naøo ñeå thay ñoåi hoaøn toaøn caûm giaùc toài teä?

Giaû söû coù ai ñoù hoaëc moät vieäc gì ñoù laøm baïn böïc boäi. Ví duï, moät baïn cuøng lôùp xuùc 
phaïm baïn khieán baïn caûm thaáy raát chaùn naûn, thaát voïng, thaäm chí giaän döõ. Neáu baïn 
gioáng nhö haàu heát moïi ngöôøi, baïn seõ nghó maõi veà chuyeän naøy caû ngaøy vaø cöù quay ñi 
quay laïi nhöõng hình aûnh toài teä ñoù trong taâm trí baïn. Theá laø caû ngaøy cuûa baïn (vaø coù theå 
nhöõng ngaøy tieáp theo) seõ bò phaù huûy vì baïn khoâng coù taâm traïng ñeå laøm gì caû.

Thay vaøo ñoù, baïn coù theå choïn caùch thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí ñeå giuùp baïn 
chuyeån töø caûm giaùc toài teä sang caûm giaùc bình taâm hoaëc thaäm chí vui veû ngay laäp 
töùc.

Ñaây laø nhöõng vieäc baïn coù theå laøm. Tröôùc heát, taùch rôøi baûn thaân baïn ra khoûi hình aûnh 
neáu hieän taïi baïn ñang nhìn söï vieäc theo caùch nhaäp taâm. Töôûng töôïng caûnh baïn böôùc 
ra khoûi böùc tranh ñoù, ñi xa möôøi 
böôùc vaø ñaåy böùc tranh ra xa cho 
ñeán khi noù nhoû laïi chæ coøn khoaûng 
moät phaàn tö kích côõ ban ñaàu. Baây 
giôø, haõy töôûng töôïng coù hai tai 
chuoät moïc ra töø tai cuûa ngöôøi baïn 
ñoù vaø muõi cuûa haén thì söng taáy 
leân nhö moät quaû caø chua to ñuøng. 
Cuoái cuøng, toùm laáy hình aûnh ñoù 
trong tay baïn, voø naùt, roài quaêng 
maïnh noù ra xa veà phía maët trôøi 
vaø thöôûng thöùc caûnh noù vôõ tung ra 
thaønh haøng trieäu maûnh. Baïn caûm 
thaáy theá naøo? Tuyeät!
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Laøm theá naøo ñeå coù ñoäng löïc ngay töùc thì?

Baïn ñaõ bao giôø ôû trong tình huoáng laø phaûi hoaøn taát moät coâng vieäc nhöng laïi caûm 
thaáy quaù löôøi vaø meät chöa? Xin nhôù raèng ñieàu baïn caûm thaáy chæ ñôn thuaàn laø moät traïng 
thaùi tinh thaàn coù theå ñöôïc thay ñoåi ngay laäp töùc. Chuùng ta haõy aùp duïng nhöõng gì vöøa 
hoïc theo caùc böôùc sau ñaây.

1. Taïo hình aûnh

Nghó veà moät khoaûnh khaéc trong quaù khöù maø baïn caûm thaáy quyeát taâm maïnh meõ vaø 
heát söùc höng phaán. Ñoù coù theå laø baát cöù söï kieän naøo khieán baïn caûm thaáy thaät tuyeät vôøi. 
Haõy taïo ra moät hình aûnh thaät roõ raøng trong taâm trí baïn.

2. Taêng cöôøng ñoä caûm xuùc

Baây giôø, taêng cöôøng caûm xuùc baèng caùch nhaäp taâm hoaøn toaøn vaøo hình aûnh nhö theå 
baïn thaät söï ñang hieän dieän ôû ñoù. Keá tieáp, chuyeån nhöõng hình aûnh ñoù thaønh moät ñoaïn 
phim. Phoùng to, keùo gaàn vaø theâm ñuû maøu saéc vaøo hình aûnh. Taêng aâm löôïng cuûa nhöõng 
aâm thanh, tieáng noùi maø baïn nghe ñöôïc xung quanh. Caûm nhaän giaây phuùt tuyeät vôøi ñoù 
lan toûa trong cô theå baïn.

3. Thay ñoåi tö theá cuûa baïn

Cuøng luùc ñoù, toâi muoán baïn thay ñoåi hoaøn toaøn tö theá ñeå phuø hôïp vôùi caûm xuùc khi 
baïn quyeát taâm maïnh meõ vôùi moät tinh thaàn phaán 
chaán. Ñöùng thaúng daäy vaø nhaûy nhoùt xung quanh 
neáu baïn muoán. Ñaåy vai ra phía sau, hít thôû saâu 
vôùi veû maët cöïc kyø phaán kích.

4. Thay ñoåi töø ngöõ cuûa baïn

Baây giôø, thay ñoåi töø ngöõ baïn duøng ñeå ñoái 
thoaïi vôùi baûn thaân. Töï noùi vôùi baûn thaân baèng 
gioïng ñieäu phaán khôûi nhaát baïn coù theå nghó tôùi: 
“Ñuùng theá! Mình seõ haønh ñoäng ngay baây giôø! 
Mình caûm thaáy raát phaán khôûi!”

Haõy ngöøng ñoïc vaø laøm thöïc nghieäm treân ngay baây giôø
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SÖÙC MAÏNH CUÛA NEO

Moät phöông phaùp hieäu quaû khaùc maø toâi duøng ñeå chuyeån ñoåi 
traïng thaùi tinh thaàn ngay laäp töùc laø söû duïng neo. Tröôùc heát, ñònh 
nghóa neo laø gì? Theo nghóa ñen, neo laø moät duïng cuï haøng haûi ñeå 
giöõ taøu thuyeàn khoâng bò nöôùc cuoán ñi. Coøn theo nghóa tröøu töôïng maø 
chuùng ta duøng ôû ñaây? Haõy töôûng töôïng moãi traïng thaùi tinh thaàn cuûa 
baïn laø moät con taøu. Neáu baïn khoâng neo chuùng laïi moät choã coá ñònh 
maø ñeå chuùng troâi töï do, baïn seõ maát nhieàu thôøi gian tìm laïi chuùng 
khi caàn. Ngöôïc laïi, neáu baïn neo chuùng vaøo moät vò trí coá ñònh, baïn 
seõ tìm ñöôïc chuùng ngay. Cuõng nhö moãi con taøu, moãi caûm xuùc coù 

moät caùi neo rieâng cuûa noù. Neo cuûa caûm xuùc chính laø nhöõng gì baïn thaáy, baïn nghe, baïn 
laøm hoaëc caûm nhaän khieán baïn coù ñöôïc caûm xuùc ñoù ngay laäp töùc.

Baïn ñaõ coù raát nhieàu caùi neo xung quanh maø khoâng heà bieát. Thaät ñaùng tieác, ña soá 
chuùng laïi ñi cuøng vôùi nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc khieán baïn caûm thaáy toài teä. Ví duï: nhöõng caùi 
neo coù theå laø chieác giöôøng cuûa baïn, gioïng noùi cuûa thaày, saùch giaùo khoa vaø phoøng thi.

Ñoái vôùi nhieàu hoïc sinh, chæ caàn nhìn thaáy chieác giöôøng ñaõ khieán hoï caûm thaáy ueå oaûi, 
nhìn thaáy saùch giaùo khoa khieán hoï caûm thaáy löôøi bieáng, nghe gioïng noùi cuûa thaày khieán 
hoï caûm thaáy teû nhaït, vaøo phoøng thi khieán hoï caûm thaáy luùng tuùng lo 
sôï. Taát caû nhöõng caùi neo toài teä naøy caàn ñöôïc thaùo boû ñeå nhöõng 
caûm xuùc toài teä troâi ñi töï do vì baïn khoâng caàn tìm laïi chuùng.

Ñoàng thôøi, chuùng ta caàn taïo ra nhöõng caùi neo tích cöïc 
ñeå coù ñöôïc caûm xuùc tích cöïc ngay khi caàn. Nhöõng caùi 
neo tích cöïc chính laø nhöõng vieäc chuùng ta laøm, nhìn 
thaáy, nghe thaáy hoaëc caûm thaáy coù taùc duïng mang laïi 
ñoäng löïc maïnh meõ cho chuùng ta.

Laøm theá naøo chuùng ta taïo ra nhöõng caùi neo?

Baát cöù khi naøo chuùng ta ôû trong moät traïng thaùi tinh thaàn maïnh meõ vaø coù moät taùc 
nhaân kích thích (moät caùi gì ñoù chuùng ta laøm, nhìn thaáy, nghe thaáy hoaëc caûm thaáy) ñöôïc 
lieân tuïc laëp ñi laëp laïi, taùc nhaân kích thích aáy seõ gaén lieàn vaøo traïng thaùi tinh thaàn cuï 
theå ñoù. Bôûi theá, ôû laàn tieáp theo khi chuùng ta laøm, nhìn thaáy, nghe thaáy hoaëc caûm thaáy 
taùc nhaân kích thích tröôùc ñoù, chuùng ta seõ coù laïi ñöôïc cuøng traïng thaùi tinh thaàn aáy ngay 
töùc khaéc. Taùc nhaân kích thích luùc naøy ñaõ trôû thaønh moät caùi neo.

Ví duï, giaû söû baïn ñang raát vui veû phaán khôûi. Baây giôø, trong luùc caûm thaáy heát söùc 
vui veû phaán khôûi naøy, baïn voã tay laëp ñi laëp laïi thaät nhieàu laàn theo moät caùch nhaát ñònh. 
Sau moät luùc, vieäc voã tay (taùc nhaân kích thích) seõ gaén lieàn vôùi caûm giaùc vui veû. Laàn tôùi 
neáu baïn caûm thaáy teä haïi, chæ caàn voã tay chính xaùc theo caùch tröôùc ñaây vaø noù seõ laäp 
töùc mang laïi cho baïn traïng thaùi vui veû phaán khôûi. Ñaây laø moät kyõ naêng heát söùc hieäu quaû 
maø toâi ñaõ söû duïng nhieàu laàn.
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LIEÂN KEÁT

BÖÔÙC ÑI CUÛA BAÏN
!

Taïo ra nhöõng caùi neo tích cöïc cuûa 
rieâng baïn

Vaäy thì nhöõng gì toâi muoán baïn laøm baây giôø 
laø taïo ra nhöõng caùi neo tích cöïc cuûa rieâng baïn. 
Sau ñaây laø caùc böôùc cuï theå.

1. Ñaët Baûn Thaân Vaøo Moät Traïng 
Thaùi Tinh Thaàn Tích Cöïc

Ñaàu tieân, aùp duïng nhöõng gì baïn ñaõ hoïc veà vieäc thay ñoåi hình aûnh trong taâm trí baïn, 
thay ñoåi tö theá cuûa baïn ñeå ñaët baûn thaân vaøo moät traïng thaùi caûm xuùc tích cöïc caøng 
maïnh meõ caøng toát.

2. AÙp duïng taùc nhaân kích thích

Keá tieáp, khi baïn ñang ôû trong traïng thaùi caûm xuùc maõnh lieät nhaát, haõy aùp duïng moät 
taùc nhaân kích thích ñoäc nhaát maø baïn muoán duøng nhö moät caùi neo. Ñoù coù theå laø moät 
haønh ñoäng nhoû, moät vaät baïn nhìn thaáy, moät aâm thanh baïn nghe hoaëc moät ñieàu gì ñoù 
baïn caûm thaáy. Ví duï, caùi neo ñoù coù theå laø vieäc baïn voã tay (haønh ñoäng, aâm thanh, caûm 
giaùc) hoaëc ñaám tay vaøo khoâng khí (haønh ñoäng) nhö Tiger Woods. Baïn cuõng coù theå söû 
duïng aâm nhaïc vì khi ñöôïc duøng laøm neo, aâm nhaïc toû ra raát höõu hieäu.
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3. Laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn

Baây giôø, haõy laëp ñi laëp laïi caùi neo naøy ít nhaát 10 laàn trong khi baïn vaãn giöõ nguyeân 
caûm xuùc tích cöïc maõnh lieät.

4. Kieåm tra vaø aùp duïng

Cuoái cuøng, baïn coù theå kieåm tra caùi neo naøy baèng caùch trôû veà traïng thaùi bình thöôøng 
vaø sau ñoù baét ñaàu duøng neo (ñaám tay vaøo khoâng khí hoaëc baät nhaïc). Vieäc naøy seõ mang 
laïi cho baïn caûm xuùc tích cöïc ngay töùc thì.

BAØI HOÏC TÖØ CUOÄC SOÁNG: NHÖÕNG VAÄN ÑOÄNG VIEÂN HAØNG ÑAÀU 
SÖÛ DUÏNG NEO

Kyõ thuaät duøng neo thaät ra khoâng coù gì môùi. Noù thöôøng ñöôïc caùc vaän ñoäng vieân haøng 
ñaàu söû duïng ñeå ñaët hoï vaøo traïng thaùi tinh thaàn tích cöïc tröôùc khi hoï coù theå thi ñaáu 
moät caùch toát nhaát. Laàn tôùi neáu baïn xem caùc traän thi ñaáu boùng roå, boùng ñaù, boùng chaøy, 
quaàn vôït hoaëc ñaùnh goân, baïn haõy theo doõi caùch nhöõng vaän ñoäng vieân naøy taïo ra nhöõng 
cöû chæ ñoäc nhaát tröôùc khi hoï thi ñaáu. Ví duï, Michael Jordan thöôøng hay leø löôõi tröôùc khi 
neùm boùng vaøo roå, moät soá vaän ñoäng vieân boùng chaøy laïi thöôøng laàm baàm töï noùi vôùi mình 
tröôùc khi hoï ñaùnh vaøo moät muïc tieâu. 
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 CHÖÔNG 17

PHAÀN IV
PHÖÔNG PHAÙP 

THI CÖÛ

TAÊNG TOÁC VEÀ ÑíCH 

KHI NGAØY THI CAØNG ÑEÁN GAÀN

Khi ngaøy thi caøng ñeán gaàn, baïn seõ baét ñaàu böôùc vaøo giai ñoaïn taêng toác ñeå veà ñích. 
Trong chöông naøy, toâi seõ höôùng daãn toaøn boä quaù trình giuùp 
baïn chuaån bò cho kyø thi moät caùch toái öu nhaát.

Ñeán luùc naøy, baïn chaéc haún ñaõ chuaån bò ñaày ñuû Sô Ñoà 
Tö Duy (Chöông 7) cuûa taát caû baøi vôû, cuõng nhö ñaõ toång 
hôïp ñöôïc moät danh saùch nhöõng daïng caâu hoûi öùng duïng 
khaùc nhau vaø caùc böôùc giaûi quyeát chuùng (Chöông 11). Baïn 
chaéc haún ñaõ hoaøn taát caùc baøi taäp, caùc ñeà aùn, caùc baøi kieåm 
tra ñöôïc giao vaø phaân tích nhöõng loãi maø baïn phaïm phaûi 
trong ñoù (Chöông 14). Giai ñoaïn chuaån bò thi cuoái cuøng 
neân bao goàm vieäc oân laïi moïi thöù baïn ñaõ hoïc.

MUÏC TIEÂU CUÛA BAÏN LAØ ÑAÏT ÑÖÔÏC NAÊNG LÖÏC TIEÀM THÖÙC

Laøm theá naøo maø coù nhöõng hoïc sinh hoaøn thaønh baøi thi sôùm maø vaãn ñaït ñieåm 10, 
trong khi nhöõng hoïc sinh khaùc laïi laøm baøi khoâng kòp? Caâu traû lôøi naèm ôû söï khaùc bieät 
veà naêng löïc cuûa hai nhoùm hoïc sinh naøy. Nhöõng hoïc sinh luoân thieáu thôøi gian laøm baøi 
thi thöôøng chæ hoïc ñeán giai ñoaïn hieåu baøi, nhöng laïi chöa thaønh thaïo veà chuû ñeà ñoù. Hoï 
vaãn caàn thôøi gian ñeå suy nghó vaø phaân tích caâu hoûi tröôùc khi traû lôøi. Noùi ngaén goïn, hoï 
chæ môùi ñaït ñöôïc ñaúng caáp naêng löïc yù thöùc.

Nhöõng hoïc sinh xuaát saéc laïi khaùc, luoân hoïc ñeå ñaït ñöôïc moät ñaúng caáp cao hôn. Ñoù 
laø ñaúng caáp naêng löïc tieàm thöùc. Hoï oân ñi oân laïi kieán thöùc cho ñeán khi hoï coù theå traû lôøi 
caâu hoûi theo baûn naêng maø khoâng caàn phaûi ñoäng naõo quaù nhieàu ñeå phaân tích. Söï thaønh 
thaïo veà kieán thöùc cuõng nhö phöông phaùp aùp duïng giuùp hoï tìm ñöôïc caùch traû lôøi caâu hoûi 
moät caùch nhanh choùng, ñieâu luyeän.
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Cho neân, neáu baïn muoán ñaûm baûo keát quaû tuyeät ñoái, muïc tieâu cuûa baïn laø phaûi ñaït 
ñöôïc naêng löïc tieàm thöùc trong khi hoïc vaø oân baøi. Sau ñaây laø moät soá yeáu toá coù theå giuùp 
baïn ñaït ñöôïc ñieàu ñoù.

TAÏO RA MOÄT MOÂI TRÖÔØNG HOÏC TOÁI ÖU

Ñeå hoïc hieäu quaû, tröôùc heát baïn phaûi taïo ra moät moâi tröôøng hoïc toái öu. Baïn neân choïn 
vieäc hoïc taïi moät nôi nhaát ñònh ñeå taâm trí 
baïn coù ñöôïc thoùi quen laøm vieäc baát cöù luùc 
naøo baïn ôû ñoù. Baïn neân choïn choã hoïc coù 
nhöõng ñaëc ñieåm sau ñaây:

Phaûi coù ñeøn saùng

Moâi tröôøng coù lôïi cho vieäc hoïc nhaát laø 
nôi coù ñeøn saùng, toát nhaát laø ñeøn vaøng. Lyù 
do laø vì boùng ñeøn huyønh quang (aùnh saùng 

traéng) raát choùi vaø deã 
laøm baïn nhöùc ñaàu.

Kieåm tra nhieät ñoä

Nhieät ñoä quaù cao seõ khieán baïn buoàn nguû. Haõy coá heát söùc ñeå 
hoïc ôû moät nôi coù nhieät ñoä laïnh hôn bình thöôøng moät chuùt. Lyù do laø 
vì nhieät ñoä thaáp hôn seõ giuùp baïn tænh taùo hôn. Nhieät ñoä toái öu cho 
naõo boä laø 190C.

Traùnh nhöõng thöù laøm baïn 
maát taäp trung

Tröø khi baïn coù tính kyû luaät cao hoaëc 
coù khaû naêng taäp trung phi thöôøng, 
baïn neân luoân luoân baûo ñaûm ñòa ñieåm 
hoïc cuûa baïn phaûi traùnh xa nhöõng thöù 
laøm baïn maát taäp trung nhö tivi, ñieän 
thoaïi, troø chôi ñieän töû, truyeän tranh, 
taïp chí hoaëc giöôøng nguû.
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Ñöøng tham aên quaù möùc

Ñöøng aên quaù möùc tröôùc giôø 
hoïc. Vieäc naøy thöôøng khieán 
baïn buoàn nguû vì naêng löôïng 
vaø maùu cuûa baïn ñeàu taäp trung 
cho heä thoáng tieâu hoùa thay vì 
naõo. Coá gaéng traùnh aên caùc loaïi 
thòt ñoû (thòt boø,…), ñöôøng hoaëc 
boät traéng (baùnh ngoït,…) tröôùc 
khi hoïc vì nhöõng loaïi thöùc aên 
naøy laøm giaûm khaû naêng löu tröõ 
thoâng tin cuûa naõo boä.

Baät nhaïc khoâng lôøi

Baät nhaïc khoâng lôøi vaøo baát cöù 
khi naøo baïn hoïc. Vieäc nghe nhaïc 
coù taùc duïng hoã trôï cho söùc maïnh 
naõo boä. Loaïi nhaïc toát nhaát cho vieäc 
hoïc laø loaïi nhaïc Ba-roác (Baroque) 
vì loaïi nhaïc naøy duy trì nhòp ñieäu 
saùu nhòp moät phuùt giuùp taâm trí baïn 
thö giaõn ñeå hoïc.

Hoïc rieâng hay hoïc nhoùm?

Hoïc rieâng toát hôn hay hoïc nhoùm toát hôn? Tuøy baïn. Hoïc nhoùm giuùp baïn toång hôïp 
ñöôïc naêng löïc vaø kieán thöùc cuûa caû nhoùm. Tuy nhieân, neáu baïn choïn hoïc vôùi nhöõng hoïc 
sinh kyû luaät keùm, baïn seõ bò maát taäp trung daãn ñeán hieäu quaû keùm vaø laõng phí thôøi gian. 
Cho neân, baïn neân tìm nhöõng hoïc sinh coù naêng löïc vaø kyû luaät cao hôn baïn. Baèng caùch 
naøy, baïn seõ ñöôïc aûnh höôûng toát hôn.

Vieäc hoïc rieâng maët khaùc laïi baûo ñaûm söï taäp trung cao nhaát, nhöng ñieàu naøy cuõng 
coù nghóa laø baïn khoâng theå chia seû hoaëc so saùnh baøi taäp vôùi nhöõng hoïc sinh khaùc.

Toát nhaát laø baïn neân hoïc rieâng vaø thænh thoaûng saép xeáp vieäc hoïc nhoùm.
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LEÂN KEÁ HOAÏCH HOÏC TÖØ SÔÙM

Tröôùc kyø thi, haõy veõ ra moät thôøi gian bieåu chi tieát ñeå saép xeáp nhöõng gì baïn caàn hoïc 
moãi ngaøy cho ñeán ngaøy baïn baét ñaàu thi moân ñaàu tieân. Vieäc naøy seõ baûo ñaûm baïn coù ñuû 
thôøi gian hoïc heát taát caû caùc moân hoïc caàn thieát tröôùc khi thi.

Baïn neân chuaån bò thi sôùm côõ naøo?

Baïn neân saép xeáp thôøi gian bieåu ñi ngöôïc baét 
ñaàu töø ngaøy thi moân ñaàu tieân cuûa baïn. Baïn phaûi 
tính toaùn löôïng thôøi gian baïn caàn ñeå hoaøn taát vieäc 
oân laïi taát caû caùc moân hoïc moät caùch hieäu quaû. Coá 
gaéng daønh ra naêm ngaøy döï phoøng trong tröôøng 
hôïp baïn coù vieäc khaån caáp khaùc. Tuy nhieân, luoân 
luoân nghó raèng naêm ngaøy döï phoøng ñoù khoâng toàn 
taïi, neáu khoâng baïn seõ deã bò söï trì hoaõn caùm doã.

Moãi moân hoïc caàn bao nhieâu thôøi gian?

Maëc duø moãi ngöôøi coù caùch phaân chia thôøi gian cho moãi moân hoïc khaùc nhau, baïn coù 
theå laøm theo höôùng daãn sau ñaây.

1. Traûi daøi vieäc oân baøi cho moãi moân hoïc

Thay vì nhoài nheùt oân moät moân cuï theå nhö ñòa lyù trong vaøi ngaøy lieân tieáp, toát hôn laø 
baïn neân chæ oân moät hoaëc hai chöông moãi ngaøy trong moät thôøi gian daøi nhö 10 ngaøy. 
Traûi daøi vieäc oân taäp cho moät moân hoïc giuùp taâm trí baïn coù thôøi gian ghi nhôù chaéc chaén 
hôn, cuõng nhö saép xeáp laïi nhöõng thoâng tin ñaõ oân, tröôùc khi tieáp tuïc oân nhöõng thoâng tin 
khaùc cuûa cuøng moân hoïc ñoù.

2. Leân keá hoaïch cho caùc laàn hoïc moãi ngaøy

Xin nhôù raèng ñeå ñaït ñöôïc nhieàu ñænh ñieåm gôïi nhôù thoâng tin nhaát, baïn neân luoân luoân 
leân keá hoaïch cho moãi laàn hoïc daøi toái ña hai giôø ñoàng hoà.

Sau moãi laàn hoïc, thö giaõn ít nhaát nöûa tieáng tröôùc khi baét ñaàu laàn hoïc tieáp theo. Moãi 
laàn hoïc cuûa baïn neân ñöôïc chia thaønh boán giai ñoaïn nhoû daøi khoaûng 25 phuùt moãi giai 
ñoaïn. Luoân luoân nghæ ngôi giöõa caùc giai ñoaïn töø hai ñeán naêm phuùt. Trong luùc nghæ ngôi, 
taâm trí baïn neân thö giaõn caøng nhieàu caøng toát.
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3. Leân keá hoaïch cho laàn oân baøi thöù ba vaø thöù tö

Xin nhôù raèng ñeå giöõ taâm trí baïn trong traïng thaùi toát nhaát, baïn phaûi oân laïi nhöõng gì 
ñaõ hoïc sau 10 phuùt, sau 24 giôø, sau moät tuaàn vaø moät thaùng. Hai laàn oân baøi ñaàu tieân 
(sau 10 phuùt ñaàu vaø sau 24 giôø) ñaõ ñöôïc tieán haønh ngay khi baïn ñang hoïc trong hoïc 
kyø. Cho neân, baïn chæ caàn saép xeáp theâm caùc giôø hoïc cho ñôït oân baøi thöù ba vaø thöù tö vôùi 
töøng moân hoïc. Toâi ñeà nghò ñôït oân baøi laàn thöù tö cuûa töøng moân hoïc neân rôi ñuùng vaøo moät 
ngaøy tröôùc khi thi moân ñoù.

CAÙCH HOÏC TRONG MOÃI LAÀN

Trong moãi laàn oân, baïn neân laøm nhöõng vieäc sau ñaây:

1. OÂn laïi baøi ngaøy hoâm tröôùc

Lyù töôûng nhaát laø baïn neân töï kieåm tra laïi trong taâm trí toaøn boä Sô Ñoà Tö Duy cuûa 
chöông saùch baïn ñaõ oân laàn tröôùc maø khoâng caàn nhìn laïi baøi. Baïn cuõng phaûi oân laïi caùc 
caâu hoûi öùng duïng vaø baøi taäp trong chöông cuï theå ñoù.

2. Ghi nhôù thoâng tin

Veà chöông maø baïn chuaån bò oân, baïn neân xem laïi toaøn boä caùc Sô Ñoà Tö Duy moät 
caùch chi tieát, sau ñoù söû duïng caùc heä thoáng ghi nhôù nhö Heä Thoáng Lieân Keát vaø Heä Thoáng 
Soá ñeå ñaûm baûo baïn ghi nhôù 100% caùc yù chính. Baïn neân laëp ñi laëp laïi cho ñeán khi baïn 
coù theå nhaåm ñöôïc Sô Ñoà Tö Duy trong taâm trí vaø thuoäc töøng chi tieát.

3. Thöïc taäp caùc caâu hoûi öùng duïng

Beân caïnh vieäc ghi nhôù taát caû thoâng tin, baïn phaûi thöïc taäp taát caû caâu hoûi öùng duïng 
khaùc nhau lieân quan ñeán chöông ñoù. Sau ñoù, baïn neân kieåm tra laïi ñeå baûo ñaûm raèng 
baïn ñaõ aùp duïng ñuùng caùc böôùc giaûi quyeát vaán ñeà cuûa töøng daïng caâu hoûi vaø tìm ñöôïc 
caâu traû lôøi chính xaùc. Maëc duø baïn coù theå ñaõ bieát ñöôïc caâu traû lôøi, baïn vaãn neân thöïc 
taäp laïi caâu hoûi ñoù. Baèng vieäc thöïc taäp laïi caùc caâu hoûi, baïn seõ naâng cao khaû naêng cuûa 
mình leân ñaúng caáp naêng löïc tieàm thöùc.
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4. Toång oân laïi kieán thöùc trong ngaøy

Vieäc naøy seõ khoâng ñoøi hoûi baïn quaù nöûa tieáng.

THÔØI GIAN BIEÅU HOÏC TAÄP

Döôùi ñaây laø ví duï minh hoïa veà caùch taïo moät thôøi gian bieåu hoïc taäp cho rieâng baïn. 
Trong ví duï minh hoïa naøy, toâi seõ giaû söû raèng baïn phaûi thi caùc moân hoïc döôùi ñaây.

 Moân hoïc Soá chöông Ngaøy thi

 
 Toaùn 10 18 thaùng 11
 Ñòa lyù 12 28 thaùng 11
 Lòch söû 10 22 thaùng 11
 Vaät lyù 12 24 thaùng 11
 Hoùa hoïc 10 25 thaùng 11
 Vaên hoïc 12 27 thaùng 11

 
Cuï theå laø baïn neân ghi chuù nhöõng ñieåm sau ñaây trong vieäc leân thôøi gian bieåu:

1. Naêm ngaøy döï phoøng (13-17 thaùng 11) ñöôïc daønh cho caùc vieäc khaån caáp 
khaùc.

2. Chuùng ta baét ñaàu laäp thôøi gian bieåu baét ñaàu töø ngaøy oân thi cuoái cuøng. Ngaøy naøy 
laø ngaøy tröôùc khi böôùc vaøo giai ñoaïn döï phoøng.

3. Ñôït oân baøi cuoái cuøng, thöôøng laø laàn thöù tö, ñöôïc thöïc hieän vaøo moät ngaøy tröôùc 
khi thi moãi moân. Ví duï, ñôït oân baøi moân söû cuoái cuøng laø vaøo ngaøy 21 thaùng 11, ngaøy 
tröôùc khi thi moân söû.
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4. Neân toång hôïp nhieàu moân hoïc trong moät ngaøy oân.

5. Tröôùc khi baét ñaàu moät ngaøy hoïc, neân oân laïi nhöõng gì ñaõ oân trong ngaøy hoâm 
tröôùc. Vieäc naøy ñöôïc ñaùnh daáu baèng hoa thò *

6. Sau moät tuaàn, neân toång oân laïi nhöõng gì ñaõ oân trong tuaàn tröôùc.
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CHUÛ NHAÄT THÖÙ HAI THÖÙ BA THÖÙ TÖ THÖÙ NAÊM THÖÙ SAÙU THÖÙ BAÛY

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Chuaån bò 
hoïc thi

29 30 31

Vaät lyù 1, 
2, 3

*
Vaät lyù 4, 

5, 6

*
Vaät lyù 7, 

8, 9

*
Toaùn 1

Lòch söû 1
Vaät lyù 10 

*
Toaùn 2

Lòch söû 2
Vaät lyù 11

*
Toaùn 3

Lòch söû 3
Vaät lyù 12

*
Toaùn 4

Lòch söû 4

*
Toaùn 5

Lòch söû 5

*
Toaùn 6

Lòch söû 6

*
Toaùn 7

Lòch söû 7

*
Toaùn 8

Lòch söû 8

*
Toaùn 9

Lòch söû 9

*
Toaùn 10

Lòch söû 10

*
OÂn laïi toaøn 
boä moân 
Vaät lyù

(1 tuaàn)

*
Ñòa 1
Vaên 1
Hoùa 1

LÒCH HOÏC THI (I)
Thaùng 10 - 2007
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CHUÛ NHAÄT THÖÙ HAI THÖÙ BA THÖÙ TÖ THÖÙ NAÊM THÖÙ SAÙU THÖÙ BAÛY

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

*
Ñòa 2
Vaên 2
Hoùa 2

*
Ñòa 3
Vaên 3
Hoùa 3

*
Ñòa 4
Vaên 4
Hoùa 4

*
Ñòa 5
Vaên 5
Hoùa 5

*
Ñòa 6
Vaên 6
Hoùa 6

*
Ñòa 7
Vaên 7
Hoùa 7

*
Ñòa 8
Vaên 8
Hoùa 8

*
Ñòa 9
Vaên 9
Hoùa 9

*
Ñòa 10
Vaên 10
Hoùa 10

*
Ñòa 11
Vaên 11

*
Ñòa 11
Vaên 12
Hoaøn taát 

vieäc hoïc thi

*
OÂn laïi toaøn 

boä moân Toaùn
OÂn laïi toaøn 
boä moân Söû
(1 tuaàn)

*
Döï bò 5 ngaøy

(cho vieäc khaån caáp)

*
OÂn laïi toaøn 

boä moân 
Hoùa

(1 tuaàn)

*
OÂn laïi moân

Toaùn laàn 
cuoái

Thi Toaùn
*

OÂn laïi toaøn 
boä moân 

Vaên
(1 tuaàn)

*
OÂn laïi toaøn 
boä moân Ñòa

(1 tuaàn)

*
OÂn laïi moân 
Söû laàn cuoái

*
Thi Söû

*
OÂn laïi moân 
Lyù laàn cuoái

*
Thi Lyù

OÂn laïi moân 
Hoùa laàn 

cuoái

*
Thi Hoùa

*
OÂn laïi moân 

Vaên laàn 
cuoái

*
Thi Vaên

OÂn laïi moân 
Ñòa laàn cuoái

*
Thi Ñòa

30

LÒCH HOÏC THI (II)
Thaùng 11 - 2007
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CHÖÔNG 18
CHIEÁN THAÉNG 

VAØ VINH QUANG 

Maëc duø haàu nhö chaéc chaén raèng moät hoïc sinh chuaån bò baøi toát seõ ñaït keát quaû toát, 
baïn coù theå phaûi caàn nhieàu hôn theá ñeå ñaït keát quaû xuaát saéc tuyeät ñoái. Nguyeân do laø vì 
vaãn coù nhöõng hoïc sinh chuaån bò baøi toát nhöng laïi khoâng theå laøm baøi hoaøn haûo trong 
khoâng khí caêng thaúng cuûa kyø thi. ÔÛ chöông naøy, toâi seõ chæ ra moät soá sai laàm thoâng 
thöôøng maø hoïc sinh phaïm phaûi döôùi aùp löïc cuûa kyø thi. Chuùng ta cuõng seõ thaûo luaän 
veà caùc phöông phaùp phoøng traùnh nhaèm giuùp baïn coù theå laøm baøi thi ôû phong ñoä cao 
nhaát.

TÖÏ ÑAËT MÌNH VAØO TRAÏNG THAÙI QUYEÁT TAÂM MAÏNH MEÕ

Neáu baïn ñaõ hoaøn taát taát caû caùc böôùc hoïc thi vaø ñaõ chuaån bò baøi ñaày ñuû, thöù duy 
nhaát coøn laïi coù theå laáy maát cô hoäi ñaït ñieåm 10 cuûa baïn chính laø traïng thaùi tinh thaàn 
cuûa baïn. Neáu baïn ñi thi trong traïng thaùi tieâu cöïc nhö lo laéng, caêng thaúng hoaëc boái roái, 
baïn coù theå ñi ñeán tình traïng “ñaàu oùc troáng roãng”, hoaëc phaïm phaûi nhieàu loãi baát caån 
khoâng ñaùng coù.

Bôûi theá, vieäc ñaàu tieân maø baïn caàn laøm laø töï ñaët mình vaøo traïng thaùi töï tin, quyeát 
taâm maïnh meõ nhaát nhö nhöõng gì baïn ñaõ ñöôïc hoïc ôû Chöông 16: Taïo Quyeát Taâm Maïnh 
Meõ Töùc Thì. Xin nhôù raèng traïng thaùi tinh thaàn cuûa baïn seõ aûnh höôûng caûm xuùc cuûa baïn. 
Caûm xuùc cuûa baïn seõ aûnh höôûng haønh ñoäng vaø keát quaû cuûa baïn. Khi baïn ôû trong traïng 
thaùi töï tin tuyeät ñoái, phaán khôûi vaø quyeát taâm, baïn seõ laøm baøi vôùi taát caû khaû naêng cuûa 
baïn. Sau ñaây laø moät soá vieäc baïn coù theå laøm ñeå duy trì traïng thaùi ñoù.

1. Ñeán nôi thi sôùm ñeå thö giaõn

Ñeán nôi thi sôùm hôn giôø thi bao giôø cuõng toát. Tröôùc heát, vieäc naøy baûo ñaûm baïn seõ 
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khoâng bò treã giôø. Beân caïnh ñoù, vieäc ñeán sôùm giuùp taâm trí baïn thö giaõn raát nhieàu tröôùc 
khi thi. Xin nhôù raèng naõo boä cuûa baïn chæ laøm vieäc hieäu quaû nhaát khi baïn ôû trong traïng 
thaùi thö giaõn.

2. Döùt boû kyø thi ra khoûi taâm trí

Seõ raát coù ích neáu baïn coù theå taùn gaãu vôùi baïn beø veà baát cöù chuyeän gì ngoaøi chuyeän 
kyø thi hay taøi lieäu hoïc taäp nhaèm giuùp baïn taùch rôøi taâm trí khoûi vieäc thi cöû. Ñieàu quan 
troïng nhaát laø ñöøng bao giôø hoïc baøi vaøo ngaøy thi. Noù laøm baïn luoân ôû trong traïng thaùi 
caêng thaúng. Hôn nöõa, nhöõng thoâng tin môùi coù theå laøm roái raém, loän xoän nhöõng thoâng 
tin tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc saép xeáp ngaên naép trong naõo cuûa baïn khi baïn nguû.

3. Söû duïng nhöõng töø ngöõ maïnh meõ

ÔÛ Chöông 16, chuùng ta ñaõ phaùt hieän ra nhöõng töø ngöõ chuùng ta töï noùi vôùi baûn thaân 
coù theå ñoäng vieân hoaëc huûy hoaïi chuùng ta. Haõy deïp boû nhöõng suy nghó tieâu cöïc. Haõy 
lieân tuïc noùi vôùi baûn thaân “Mình seõ ñaït ñieåm 10”, “Baøi thi naøy raát deã vì mình ñaõ chuaån 
bò kyõ”, “Mình coù theå laøm ñöôïc deã daøng”, “Khoâng coù vaán ñeà gì caû, mình seõ hoaøn thaønh 
moät caùch xuaát saéc tröôùc khi giôø thi keát thuùc”.

Thaäm chí khi baïn caûm thaáy luùng tuùng tröôùc moät caâu hoûi khoù, khoâng bao giôø cho 
pheùp baûn thaân ñöôïc noùi nhöõng lôøi tieâu cöïc. Moät khi baïn laâm vaøo traïng thaùi tieâu cöïc, moïi 
chuyeän seõ trôû neân tieâu cöïc. Bôûi theá, haõy lieân tuïc noùi vôùi baûn thaân nhöõng lôøi tích cöïc.

4. Töï ñaët mình vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ

Tröôùc giôø thi, baïn haõy töï ñaët mình 
vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ 
baèng caùch nghó veà moät thôøi ñieåm 
trong quaù khöù maø baïn caûm thaáy hoaøn 
toaøn töï tin, khoâng ai coù theå ngaên caûn 
baïn vaø baïn thaät söï maïnh meõ. Hình 
dung hình aûnh naøy roõ raøng trong taâm 
trí baïn. Haõy nhaäp taâm vaø theâm ñuû 
maøu saéc vaøo hình aûnh ñoù, laøm hình 
aûnh naøy saùng leân vaø to ra.

Keá tieáp, baïn haõy baûo ñaûm raèng cô 
theå baïn chuyeån ñoåi sang moät tö theá 
maïnh meõ. Haõy thôû theo caùch thôû nhö 
luùc baïn töï tin tuyeät ñoái. Haõy taïo veû 
maët quyeát taâm. Haõy höôùng thaúng vai 
ra phía sau vaø ñi qua ñi laïi nhö theå 
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khoâng ai coù theå caûn baïn ñöôïc.
Baïn cuõng coù theå taän duïng söùc maïnh cuûa vieäc duøng neo maø baïn ñaõ hoïc ñeå chuyeån 

ñoåi baûn thaân vaøo traïng thaùi quyeát taâm maïnh meõ nhö ñaám tay vaøo khoâng khí, voã tay, 
heùt lôùn, v.v.… (nhöõng caùi neo naøy laø nhöõng haønh ñoäng/cöû chæ baïn ñaõ phaùt huy vaø thöïc 
taäp nhieàu laàn tröôùc ñaây).

Moät khi baïn ñaõ ôû trong traïng thaùi quyeát taâm toät ñænh, baïn coù theå baét ñaàu laøm baøi 
thi.

ÑOÏC LÖÔÙT QUA ÑEÀ THI

Vieäc ñaàu tieân maø baïn neân laøm khi 
baét ñaàu laøm baøi thi laø ñoïc löôùt qua taát caû 
caùc höôùng daãn vaø toaøn boä ñeà thi töø ñaàu 
ñeán cuoái, tröôùc khi baét ñaàu traû lôøi baát kyø 
caâu hoûi naøo. Vieäc ñoïc löôùt naøy giuùp baïn 
leân keá hoaïch thöù töï traû lôøi caâu hoûi cuõng 
nhö löôïng thôøi gian caàn thieát cho töøng 
caâu hoûi.

THÔØI GIAN

Vieäc thieáu thôøi gian laø yeáu toá thaát baïi cuûa 
nhieàu hoïc sinh cho duø hoï coù chuaån bò baøi hay 
khoâng. Cho neân, ñieàu quan troïng laø baïn neân 
theo doõi thôøi gian baèng caùch nhìn ñoàng hoà moãi 
khi caàn thieát. Ñeå traùnh vieäc thieáu thôøi gian laøm 
baøi, baïn neân:

Phaân chia thôøi gian hôïp lyù

Luoân luoân leân keá hoaïch cho löôïng thôøi gian 
baïn caàn trong töøng caâu hoûi tröôùc khi laøm baøi. 
Baïn neân thöïc taäp vieäc leân keá hoaïch thôøi gian 
naøy trong luùc laøm caùc ñeà thi thöû.

Thôøi gian döï phoøng

Baïn cuõng neân döï phoøng thôøi gian ñeå kieåm 
tra laïi baøi trong voøng ít nhaát 15 phuùt. Löôïng thôøi gian naøy cuõng coù theå ñöôïc duøng vaøo 
nhöõng vieäc khaån caáp neáu baïn vöôït quaù loá thôøi gian döï ñònh khi traû lôøi caâu hoûi.
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TIEÁP CAÄN CAÂU HOÛI

Deã tröôùc, khoù sau

Vieäc traû lôøi caâu hoûi theo thöù töï cho saün khoâng bao giôø toát caû. Lyù do laø vì ñoâi khi 
nhöõng caâu hoûi khoù ñöôïc ñöa leân ñaàu trong khi nhöõng caâu hoûi deã hôn laïi naèm ôû phía 
döôùi. Khi ñoái maët vôùi tình huoáng nhö theá, chuùng ta coù theå cöù tieáp tuïc coá gaéng traû lôøi 
caâu hoûi khoù cho ñeán khi phaùt hieän ra chuùng ta ñaõ maát quaù nhieàu thôøi gian cho moät caâu 
hoûi. Haäu quaû laø chuùng ta hoái haû laøm tieáp baøi thi chæ ñeå nhaän ra khoâng coù ñuû thôøi gian 
laøm baøi, thaäm chí khoâng kòp traû lôøi nhöõng caâu hoûi deã. Ñeå traùnh vaán ñeà naøy, baïn neân 
laøm theo moät trong nhöõng caùch sau ñaây:

1. Baát cöù khi naøo baïn caûm thaáy maéc keït vaøo moät caâu hoûi khoù, laäp töùc khoanh 
troøn caâu hoûi khoù ñoù vaø nhaûy sang traû lôøi caâu hoûi keá tieáp. Baïn coù theå quay laïi caâu hoûi 
khoù ñoù sau khi baïn ñaõ traû lôøi heát caùc caâu hoûi deã.

 
2. Traû lôøi heát taát caû caùc caâu hoûi deã tröôùc khi tieán haønh laøm caùc caâu hoûi khoù. Luoân 

luoân ñeå daønh nhöõng caâu hoûi ñoøi hoûi suy nghó, phaân tích vaø vieát nhieàu sau cuøng khi baïn 
ñaõ hoaøn taát haàu heát baøi thi. Lyù do laø baïn coù theå traû lôøi caâu hoûi khoù toát nhaát khi taâm trí 
baïn ôû traïng thaùi thö giaõn hôn (vì baïn ñaõ hoaøn taát caùc caâu hoûi deã).

 

ÑÖØNG ÑI QUAÙ ÑAØ

Hoïc sinh thöôøng caûm 
thaáy phaán khôûi khi traû lôøi 
moät caâu hoûi quen thuoäc. Hoï 
cöù lieân tuïc vieát maõi cho ñeán 
khi nhaän ra raèng hoï ñaõ laõng 
phí quaù nhieàu thôøi gian cho 
caâu hoûi naøy. Haõy traùnh vieäc 
vieát nhieàu thoâng tin dö thöøa 
khoâng caàn thieát.

ÑÖØNG BAO GIÔØ BOÛ 
CUOÄC

Nhöõng caâu hoûi khoù, ñaëc 
bieät laø neáu naèm ôû ñaàu ñeà thi, 
thöôøng coù taùc ñoäng laøm baïn 
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maát tinh thaàn. Khi vieäc naøy xaûy ra, baïn seõ thaäm chí khoâng theå traû lôøi nhöõng caâu hoûi 
deã phía döôùi. Nguyeân nhaân laø vì baïn ñaõ hình thaønh moät nieàm tin laø ñeà thi naøy raát khoù, 
vöôït quaù khaû naêng cuûa baïn.

Neáu vieäc naøy xaûy ra vôùi baïn, haõy hít thôû saâu, thö giaõn vaø ñöøng boû cuoäc. Boû qua 
nhöõng caâu hoûi phöùc taïp vaø traû lôøi caùc caâu hoûi deã ñeå giuùp baïn töï tin hôn. Cuoái cuøng khi 
baïn quay laïi caâu hoûi khoù vaø thaáy raèng baïn vaãn khoâng bieát caùch traû lôøi, ñöøng bao giôø ñeå 
giaáy traéng vì ñieàu naøy seõ baûo ñaûm baïn laõnh ñieåm 0 cho caâu hoûi ñoù. Thay vaøo ñoù, vieát 
ra nhöõng gì baïn bieát mieãn laø hôïp lyù. Baïn khoâng nhöõng khoâng coù gì ñeå maát maø coøn coù 
theå nhaän ñöôïc vaøi ñieåm. Ñieàu naøy taïo ra söï khaùc bieät giöõa ñieåm rôùt vaø ñaäu.

TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI

Baïn neân laøm theo hai nguyeân taéc sau ñaây trong vieäc traû lôøi baát kyø daïng caâu hoûi 
naøo. Ñoù laø:

1. Luoân ñoïc kyõ caâu hoûi

Luoân luoân ñoïc töøng caâu hoûi moät caùch töø töø, caån thaän tröôùc khi ñaët buùt traû lôøi. Caùc 
hoïc sinh thöôøng chæ ñoïc vaøi chöõ ñaàu vaø töï cho raèng caâu hoûi naøy töông töï nhö caâu hoûi 
hoï ñaõ laøm tröôùc ñaây trong baøi kieåm tra hoaëc baøi taäp veà nhaø. Keát cuïc laø baïn coù theå ñöa 
ra moät caâu traû lôøi hoaøn toaøn laïc ñeà.

Xin nhôù raèng chæ caàn moät töø khaùc cuõng coù theå thay ñoåi toaøn boä yù nghóa caâu hoûi. Neáu 
khoâng ñoïc kyõ, chuùng ta coù theå boû lôõ töø quan troïng ñoù vaø hieåu sai toaøn boä caâu hoûi. Do 
ñoù, luoân luoân ñeå yù nhöõng töø khoùa quan troïng xuaát hieän trong caâu hoûi.

Ví duï, ñöøng coù ñoïc “vaø” trong khi caâu hoûi ghi “hay”. Ñoàng thôøi, ñöøng laàm laãn giöõa 
“Meänh ñeà naøo beân döôùi laø “ñuùng”” vôùi “Meänh ñeà naøo beân döôùi laø “khoâng ñuùng””.

2. Traû lôøi caâu hoûi vöøa ñuû

Khoâng bao giôø nguïp laën vaøo caâu hoûi tröôùc khi bieát ñöôïc thaät söï caâu hoûi caàn thoâng 
tin gì. Neáu baïn laøm theá, baïn coù theå ñöa ra quaù ít thoâng tin, quaù nhieàu thoâng tin hoaëc 
laïc ñeà.

Böôùc ñaàu tieân laø phaûi bieát ñöôïc baïn caàn ñöa ra bao nhieâu thoâng tin. Baïn coù theå laáy 
ñieåm soá phaân chia trong töøng caâu hoûi laøm tieâu chuaån.

Baây giôø, chuùng ta haõy cuøng tìm hieåu caùch traû lôøi nhöõng daïng caâu hoûi cuï theå nhö caâu 
hoûi traéc nghieäm vaø caâu hoûi vieát luaän.
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CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – ÑAÙNH ÑOÁ NHAÁT

Nhieàu hoïc sinh cho raèng caùc caâu hoûi traéc nghieäm laø ñôn giaûn nhaát trong caùc daïng 
caâu hoûi. Lyù do laø vì caâu traû lôøi ñaõ ñöôïc ñöa ra saün vaø baïn chæ coù vieäc choïn.

Lôøi khuyeân cuûa toâi laø ñöøng bao giôø ñaùnh giaù thaáp caâu hoûi traéc nghieäm. Thaät söï, ñaây 
laø daïng caâu hoûi ñaùnh ñoá nhaát. Thoâng thöôøng, ngöôøi ra ñeà thi seõ cho ra nhöõng löïa choïn 
raát gioáng nhau ñeán noãi baïn phaûi caàn ñeán khoâng chæ kieán thöùc maø coøn caû caùc kyõ naêng 
ñeå choïn caâu traû lôøi ñuùng. Neáu baïn khoâng hieåu roõ khaùi nieäm trong baøi, baïn coù theå traû 
lôøi sai deã daøng. Caâu hoûi traéc nghieäm cuõng laø daïng caâu hoûi maø hoïc sinh phaïm loãi baát 
caån nhieàu nhaát. Cho neân, döôùi ñaây laø moät vaøi phöông phaùp giuùp baïn thaønh thaïo trong 
lónh vöïc naøy.

1. ÑOÏC KYÕ

Nhö thöôøng leä, ñoïc thaät kyõ caâu hoûi. Ñöøng töï cho raèng caâu hoûi naøy coù veû gioáng vôùi 
caâu hoûi baïn töøng laøm tröôùc ñaây. Moät töø thay ñoåi coù theå laøm thay ñoåi toaøn boä yù nghóa 
caâu hoûi. Ví duï “taát caû ñeàu ñuùng” vaø “taát caû ñeàu khoâng ñuùng” nhìn raát töông töï nhau, 
nhöng yù nghóa hoaøn toaøn khaùc nhau.

2. ÑÖA RA CAÂU TRAÛ LÔØI CUÛA BAÏN TRÖÔÙC

Tröôùc khi baïn xem xeùt caùc löïa choïn traû lôøi cho saün, luoân luoân vieát caâu traû lôøi cuûa 
baïn tröôùc beân caïnh caâu hoûi treân giaáy. Sau ñoù, so saùnh caâu traû lôøi cuûa rieâng baïn vôùi 
töøng löïa choïn.

3. ÑOÏC HEÁT TAÁT CAÛ CAÙC LÖÏA CHOÏN

Nhieàu hoïc sinh phaïm loãi kinh khuûng khi ñaùnh daáu choïn caâu traû lôøi hoï nghó laø ñuùng 
maø khoâng ñoïc heát taát caû caùc löïa choïn traû lôøi khaùc. Hoï töï nhuû raèng “caùc löïa choïn khaùc 
chaéc chaén laø sai”. Luoân luoân ñoïc kyõ töøng caâu traû lôøi tröôùc khi löïa choïn caâu traû lôøi ñuùng 
nhaát. Lyù do laø vì coù theå coù caâu traû lôøi ñuùng hôn caâu traû lôøi baïn choïn. Dó nhieân, chæ coù 
duy nhaát caâu traû lôøi ñuùng nhaát môùi ñöôïc xem laø ñaït.
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4. PHÖÔNG PHAÙP LOAÏI TRÖØ

Neáu khoâng chaéc chaén neân löïa choïn caâu traû lôøi naøo, baïn coù theå söû duïng 
phöông phaùp loaïi tröø. Döôùi ñaây laø vaøi kyõ thuaät baïn coù theå söû duïng ñeå loaïi tröø 
caùc löïa choïn sai.

a. Loaïi tröø löïa choïn sai roõ raøng.

b. Loaïi tröø löïa choïn sai chuùt ít. Ñaây laø löïa choïn coù veû ñuùng nhöng 

coù moät hai töø laøm noù sai.

c. Loaïi tröø löïa choïn voán dó laø ñuùng, nhöng khoâng lieân quan ñeán 

caâu hoûi.

d. Loaïi tröø löïa choïn raát khaùc bieät so vôùi caùc löïa choïn khaùc. Löïa 

choïn naøy thöôøng laø sai.

e. Neáu coù hai löïa choïn raát gioáng nhau, moät trong hai löïa choïn 

thöôøng laø ñuùng.

f. Neáu coù hai löïa choïn ñoái nghòch nhau, moät trong hai löïa choïn 

thöôøng laø ñuùng.
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CAÂU HOÛI VIEÁT LUAÄN

Ñeå thaønh thaïo daïng caâu hoûi vieát luaän, baïn phaûi chöùng toû ñöôïc raèng baïn coù theå nhôù 
laïi taát caû caùc thoâng tin lieân quan, dieãn taû ñöôïc raèng baïn hieåu caùch aùp duïng chuùng vaøo 
caâu hoûi vaø coù theå saép xeáp caùc thoâng tin theo caùch toát nhaát coù theå.

Sô Ñoà Tö Duy giuùp baïn vieát baøi luaän

Moät coâng cuï raát höõu ích nhaèm giuùp baïn nhôù laïi vaø saép xeáp thoâng tin chính laø Sô 
Ñoà Tö Duy. Tröôùc khi baïn baét tay vaøo vieát caâu traû lôøi, luoân luoân daønh 5-10 phuùt ñeå leân 
keá hoaïch. Söû duïng Sô Ñoà Tö Duy ñeå vieát baûn thaûo baèng buùt chì. Sô Ñoà Tö Duy seõ giuùp 
baïn nhôù laïi caùc yù chính cuõng nhö nhaän ra ñöôïc caùch saép xeáp thoâng tin toát nhaát.

Moät lyù do quan troïng cuûa vieäc phaùc thaûo baøi vieát naøy laø noù giuùp baïn thaáy ñöôïc caáu 
truùc toång quaùt cuûa baøi vieát tröôùc khi baïn baét tay vaøo vieát. Luùc naøy, baïn coù theå quyeát 
ñònh neân ñöa thoâng tin naøo vaøo baøi, caùch saép xeáp thoâng tin toát nhaát, neân ñöa yù naøo vaøo 
ñoaïn vaên ñaàu tieân, ñoaïn vaên thöù hai vaø cöù theá. Noùi chung, baøi vieát luaän cuûa baïn coù theå 
ñöôïc chia thaønh ba phaàn: phaàn môû baøi, phaàn thaân baøi vaø phaàn keát baøi. Ñieàu quan troïng 
laø trong phaàn keát baøi, caùc yù chính neân ñöôïc toùm taét laïi vaø ñöa ra ñöôïc laäp tröôøng vöõng 
chaéc. Moät loãi thoâng thöôøng nhaát maø hoïc sinh hay phaïm phaûi trong baøi thi vieát luaän laø 
vieát laïc ñeà. Phaùc thaûo tröôùc baøi vieát cuûa baïn seõ giuùp baïn traùnh ñöôïc loãi naøy.

Chæ khi baïn ñaõ hoaøn toaøn thoûa maõn vôùi baûn thaûo Sô Ñoà Tö Duy (nhöng ñöøng bao 
giôø maát quaù 10 phuùt), baïn môùi neân baét tay vaøo vieát baøi luaän.

NHÖÕNG PHUÙT CUOÁI

Sau khi traû lôøi taát caû caùc caâu hoûi, lyù töôûng nhaát laø baïn neân daønh 15 phuùt cuoái ñeå 
ñoïc laïi baøi nhö döï tính. Ñaây laø nhöõng phuùt quan troïng nhaát. Chaéc chaén laø baïn seõ phaùt 
hieän ra vaøi loãi nhoû vaø moät soá thoâng tin bò boû lôõ.

Vaäy thì, chuùng ta neân kieåm laïi baøi nhö theá naøo?
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SOÁ PHAÄN CUÛA BAÏN DO BAÏN TÖÏ TAÏO RA

Theá laø baïn ñaõ ñi ñöôïc moät ñoaïn ñöôøng daøi roài, ñuùng khoâng naøo? Cho duø baïn laø 
ai vaø ñang ôû ñaâu treân theá giôùi, khi baïn boû thôøi gian ñoïc quyeån saùch naøy, baïn ñaõ hoïc 
ñöôïc nhieàu kieán thöùc ñôn giaûn nhöng maïnh meõ ñeán möùc coù theå thay ñoåi ñöôïc caùch 
hoïc cuûa baïn, maõi maõi. Baïn ñaõ nhaän ra raèng nieàm tin baïn coù veà baûn thaân baïn laø ai vaø 
baïn coù theå laøm gì seõ quyeát ñònh keát quaû baïn ñaït ñöôïc. Baïn bieát raèng neáu nhöõng hoïc 
sinh khaùc coù theå ñaït keát quaû toát, baïn cuõng coù theå ñaït ñöôïc. Vaán ñeà chæ laø ôû vieäc söû 
duïng ñuùng caùc kyõ naêng vaø phöông phaùp. Baïn cuõng ñaõ bieát veà tieàm naêng khoâng giôùi 
haïn cuûa naõo boä. Baïn ñaõ nhaän ra raèng, neáu naém ñöôïc chìa khoùa thaønh coâng, baïn seõ 
giaûi phoùng ñöôïc nhöõng khaû naêng phi thöôøng tieàm aån trong baïn. Baïn ñaõ ñöôïc hoïc veà 

1. Ñoïc laïi caâu hoûi ñeå baûo ñaûm baïn ñaõ hieåu caâu hoûi chính xaùc.

2. Ñoïc laïi baøi luaän vaø caùc caâu traû lôøi ngaén ñeå baûo ñaûm nhöõng 
caâu traû lôøi naøy khoâng laïc ñeà vaø khoâng coù loãi chính taû, vaên phaïm. Cuõng 
baûo ñaûm raèng khoâng coù yù chính quan troïng naøo bò boû soùt.

3. Neáu thôøi gian cho pheùp, tính toaùn laïi (duøng nhöõng caùch thay 
theá khaùc) taát caû nhöõng caâu hoûi laøm tính ñeå bieát raèng lieäu baïn coù ra 
cuøng moät keát quaû khoâng. Neáu baïn khoâng coù ñuû thôøi gian, chæ caàn ñoïc 
laïi caùch tính cuûa baïn.

4. Ñoái vôùi caâu hoûi traéc nghieäm, baïn haõy kieåm tra laïi xem baïn 
coù boû soùt caâu hoûi naøo khoâng. Ñieàu quan troïng hôn laø khi baïn phaûi traû 
lôøi ôû moät taäp ñaùp aùn rieâng chöù khoâng phaûi tröïc tieáp treân caâu hoûi, baïn 
phaûi kieåm tra xem baïn coù ñaùnh daáu caâu traû lôøi töông öùng vôùi caâu hoûi 
hay khoâng. Cuoái cuøng, khoâng bao giôø boû troáng baát cöù caâu hoûi naøo.

��� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!

AdAm khoo

Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách  lớn trên 
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790

Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web 
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
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nhöõng chìa khoùa naøy, ñuùng khoâng naøo? Baïn ñaõ bieát caùch taän duïng caû hai baùn caàu naõo 
cuûa baïn baèng caùch söû duïng Sô Ñoà Tö Duy vaø heä thoáng Trí Nhôù Sieâu Ñaúng ñeå taïo neàn 
taûng cho moät töông lai haáp daãn maø baïn ñaõ xaùc ñònh. Baïn coù khaû naêng töï ñoäng vieân 
baûn thaân vaø trôû thaønh moät ngöôøi quaûn lyù thôøi gian gioûi. Söï löôøi bieáng vaø trì hoaõn khoâng 
coøn daønh cho baïn nöõa.

Toâi muoán baïn haõy haønh ñoäng ngay töø baây giôø khi baïn laät ñeán trang cuoái cuøng cuûa 
quyeån saùch. Haõy môû saùch giaùo khoa ra, laäp Sô Ñoà Tö Duy vaø söû duïng kyõ naêng Trí Nhôù 
Sieâu Ñaúng ñeå thaáy raèng vieäc hoïc raát vui vaø deã daøng. Haõy söû duïng soå tay ñeå leân keá 
hoaïch saép xeáp thôøi gian cho tuaàn tôùi. Thaäm chí baïn coù theå vieát ra nhöõng muïc tieâu lôùn 
lao trong töông lai.

Xin nhôù raèng, vieäc baïn hoïc keùm trong quaù khöù khoâng coù nghóa laø baïn seõ khoâng bao 
giôø hoïc gioûi trong töông lai. Thaønh coâng trong töông lai phuï thuoäc vaøo nhöõng gì baïn 
laøm ngaøy hoâm nay, chöù khoâng phuï thuoäc vaøo nhöõng gì dieãn ra trong quaù khöù. Vaäy thì, 
haõy duõng caûm böôùc ra vaø baét ñaàu gieo maàm cho moät muøa boäi thu ñi naøo.

Cuoái cuøng, toâi chuùc baïn moïi söï toát ñeïp nhaát treân con ñöôøng ñi ñeán thaønh coâng. Toâi 
hy voïng baïn seõ vieát thö cho toâi hoaëc neáu chuùng ta gaëp nhau trong moät buoåi chuyeân ñeà 
naøo ñoù, baïn seõ keå cho toâi nghe caâu chuyeän thaønh coâng cuûa baïn.

Cho ñeán luùc ñoù, haõy soáng vì öôùc mô cuûa baïn!

CHƯƠNG 18 - CHIẾN THẮNG VÀ VINH QUANG - ���

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy
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GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÒCH GIAÛ
Hai dòch giaû Traàn Ñaêng Khoa vaø Uoâng Xuaân Vy toát nghieäp tröôøng Ñaïi Hoïc Quoác Gia 

Singapore (National University of Singapore, NUS) khoa Coâng ngheä thoâng tin (School of 
Computing) vaø Quaûn trò kinh doanh (School of Business Administration), hieän ñang soáng 
vaø laøm vieäc taïi Singapore.

 Sau khi ñoïc quyeån saùch “Toâi Taøi Gioûi, Baïn Cuõng Theá!” (I Am Gifted, So Are You!) 
cuõng nhö tham gia vaøo caùc chöông trình ñaøo taïo taøi naêng cuûa Adam Khoo, hoï ñaõ tìm ñöôïc 
con ñöôøng ñi tôùi thaønh coâng cuûa mình trong cuoäc soáng, ñoàng thôøi ñöôïc tieáp theâm nguoàn 
naêng löôïng môùi vaø nieàm tin maïnh meõ vaøo khaû naêng tieàm aån cuûa con ngöôøi. Thaät may 
maén vaø haân haïnh, hoï ñöôïc chính taùc giaû Adam Khoo tin töôûng trao gôûi coâng vieäc bieân 
dòch vaø phaùt haønh quyeån “Toâi Taøi Gioûi, Baïn Cuõng Theá!” laàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam.

 Daønh nhieàu thôøi gian vaø taâm huyeát ñeå dòch quyeån saùch cuûa Adam Khoo, hai dòch giaû 
Traàn Ñaêng Khoa-Uoâng Xuaân Vy khoâng mong gì hôn laø ñöa moät cuoán saùch haáp daãn, boå ích 
tôùi tay ñoäc giaû Vieät Nam nhö moät ñoùng goùp nhoû nhoi vaøo söï phaùt trieån nhaân taøi ñaát Vieät.

dịch giả: Trần Đăng khoA & Uông xUân vy

TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ! - ���

Xem đoạn phim tài liệu "Chuyến xe tình yêu" do HTV9 thực hiện về 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy, 
phát sóng trên HTV9 vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 11/10/2008, và phát lại vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ nhật. 
Xem chương trình tại đây: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=10&t=470

Xem đoạn phim tài liệu "Chuyến xe tình yêu" do HTV9 thực hiện về 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy, 
phát sóng trên HTV9 vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 11/10/2008, và phát lại vào lúc 5 giờ sáng ngày Chủ nhật. 
Xem chương trình tại đây: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=10&t=470



CAÄP NHAÄT THOÂNG TIN MÔÙI NHAÁT

Chuû ñeà veà phöông phaùp hoïc hieäu quaû cuûa quyeån saùch naøy khaù roäng, vì noù bao goàm 
khaù nhieàu ñeà taøi nhoû lieân quan. Hôn theá nöõa, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc vaø 
giaùo duïc, caùc phöông phaùp aáy cuõng ngaøy caøng ñöôïc phaùt trieån vaø hoaøn thieän nhieàu hôn. 
Chính vì theá, chuùng toâi ñaõ chuû ñoäng taïo ra trang web (cuõng laø blog) VuonToiThanhCong.
com nhaèm môû roäng vaø caäp nhaät thöôøng xuyeân ñeán baïn ñoïc nhöõng thoâng tin chung 
quanh caùc phöông phaùp ñöôïc ñeà caäp trong saùch.

 
Beân caïnh ñoù, maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc, cuõng nhö ñaàu tö raát nhieàu thôøi gian taâm 

huyeát vaøo vieäc hoaøn thieän quyeån saùch, nhöng nhöõng loãi nho nhoû laø haàu nhö khoâng theå 
traùnh khoûi. Cho neân, trang web (blog) VuonToiThanhCong.com cuõng seõ laø nôi chuùng toâi 
ñöa ñeán baïn ñoïc nhöõng ñính chính moät caùch nhanh choùng vaø kòp thôøi nhaát.

 
Baïn coù theå thöôøng xuyeân gheù thaêm VuonToiThanhCong.com taïi moät trong hai ñòa chæ 

sau ñaây ñeå caäp nhaät thoâng tin:
 
http://www.vuontoithanhcong.com hoaëc http://vuontoithanhcong.wordpress.com 
 

LAÉNG NGHE YÙ KIEÁN BAÏN ÑOÏC

Ngoaøi chöùc naêng môû roäng, caäp nhaät thoâng tin vaø ñính chính, trang web (blog) 
VuonToiThanhCong.com coøn laø nôi baïn coù theå tröïc tieáp bình luaän, nhaän xeùt veà moãi 
phöông phaùp trong saùch noùi rieâng hoaëc quyeån saùch noùi chung. Baïn cuõng coù theå chia seû 
kinh nghieäm caù nhaân veà caùch aùp duïng hieäu quaû nhaát, hoaëc chia seû nhöõng “meïo nhoû” 
cuûa chính baïn ñeå boå sung theâm vaøo caùc phöông phaùp saün coù, hay thaäm chí, chia seû 
vôùi nhöõng ñoäc giaû khaùc caùc phöông phaùp hoïc taäp ñoäc ñaùo môùi do chính baïn saùng taïo 
vaø aùp duïng thaønh coâng. 

 
Beân caïnh ñoù, chuùng toâi cuõng seõ luoân luoân chaân thaønh laéng nghe, vaø ghi nhaän moät 

caùch nghieâm tuùc taát caû nhöõng yù kieán ñoùng goùp töø phía baïn ñoïc, nhaèm laøm cho quyeån 
saùch naøy ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.

 
Moïi yù kieán, suy nghó, chia seû, pheâ bình, nhaän xeùt, ñoùng goùp... vui loøng gôûi ñeán ñòa 

chæ thö ñieän töû ykiendocgia@vuontoithanhcong.com hoaëc gôûi thö ñeán Nhaø Xuaát Baûn Phuï 
Nöõ, 16 Alexandre De Rhodes - Q.I - TP.Hoà Chí Minh, (ngoaøi bì thö ghi roõ: “Nhôø chuyeån 
ñeán caùc dòch giaû cuûa  Toâi Taøi Gioûi, Baïn Cuõng Theá!”).

ghi chuù: Thö ñieän töû laø phöông phaùp ñôn giaûn, hieäu quaû, tieát kieäm ñeå nhanh choùng 
nhaän ñöôïc phaûn hoài töø chuùng toâi.

AdAm khoo

��� - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
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Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
khắp các nhà sách lớn trên toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại đây. 

Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

Tâm Sự và Nhận Xét của Độc Giả về Sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” 
 
 
 
Em chào anh Khoa  
 
Em biết về cuốn sách và trang web qua người bạn cùng lớp. Mới đầu em ko quan tâm lắm nhưng 
trong một lần rảnh rỗi em đã lên thử trang web. Em xem dần dần và thấy thật tuyệt. Các thành viên 
đóng góp ý kiến để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Em liền đăng kí làm 
thành viên để tham gia tích cực hơn vào diễn đàn.  
 
Lúc đầu em chỉ hỏi ý kiến của mọi người để giúp đỡ mình. Nhưng khi em đã đạt được một số thành 
công từ những lời khuyên đó thì em đã bắt đầu giúp đỡ các bạn khác bằng nhưng ý kiến của 
mình.Em vui khi giúp đỡ ,và cũng tìm được những hoàn cảnh giống mình để cùng tháo gỡ. 
 
Khi bị một bài thi ko thành công, em đã tìm mua bằng được cuốn sách TTGBCT để có phương pháp 
rõ ràng hơn. Chính em đã hỏi anh địa chỉ mua sách. Đọc sách thấy nhiều cái rất hay, rất phù hợp với 
hoàn cảnh của em. Em áp dụng và cũng có hiệu quả nhỏ nhưng chưa được kiểm chứng bởi kì thi. Em 
sắp thi và rất muốn đạt thành tích thật tốt. Cuốn sách rất thực tế, phù hợp bởi nó được viết bởi một 
người trong cuộc.  
 

(Le Anh) 
 
 
Chao anh Tran Dang Khoa va chi Uong Xuan Vy! 
 
Trước tiên em xin giới thiệu về bản thân và lý do vì sao em đọc quyển sách (Tôi tài giỏi, Bạn cũng 
thế!) này. Em là một cô bé rất thích đọc sách báo ( có thể nói là cực kỳ đam mê), và em cũng đã gặp 
nhiều tình huống giống như Adam Khoo đã gặp. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi - xuất sắc nhưng 
cũng có những lúc sa sút va rơi vào tình huống như tác giả và bị mọi người dán nhãn là điều không 
thể tránh khỏi. Trước đây em cũng đã đọc nhiều quyển sách hay nói về cách sống tràn đầy ý chí và 
nghị lực vươn lên như quyển sách: "Good Luck - Bí mật của may mắn" và có một câu nói mà em rất 
tâm đắt: "Sợ chân bị gãy mà không dám đi thì khác nào chân bị gãy", nhờ vậy mà em có thể tiếp tục 
học tập và bây giờ em đã đạt được những gì mình muốn (đương nhiên chỉ là bước đầu), nhưng lúc 
này em vẫn chưa thực sự tin vào sự thông minh của bản thân và em vẫn không biết rằng mình đang 
bị dán nhãn và cứ luôn tin vào những nhãn dán đó mặc dù bản thân phủ nhận nhưng lý trí thì cứ tin. 
 
Sau khi đọc xong quyển sách "Tôi tài giỏi - bạn cũng thế" em mới biết rõ thế nào là tự làm chủ cuộc 
sống và bản thân của chính mình, và nhất là cách học tập trước giờ của em hoàn toàn không phù 
hợp chút nào cả! Bây giờ em đã tự tin lên rất nhiều về khả năng của mình - tất cả là nhờ vào quyền 
sách hay và đầy bổ ích này và nhất là phải cảm ơn hai dịch giả! 
 
Em có được quyến sách này là do báo Mực Tím tặng, nếu không được tặng em cũng sẽ tìm mua cho 
kỳ được. Sau khi đọc xong quyển sách - em đã mua thêm nhiều quyển nữa và tặng cho những đứa 
em họ và các bạn của em - vì em mong rằng mọi người cũng sẽ tự tin làm chủ cuộc sống của chính 
mình và có được những kỹ năng học tập tốt. 
 

(Hong Thai) 
 
 
 
Tôi t ìm mua cuốn sách " tôi tài giỏi, bạn cũng thế" vì tôi muốn học hỏi thêm các phương pháp học 
tập h iệu quả, cá ch ghi nhớ thông t in nhanh và l âu dài, t ìm h iểu b í quyết học tập thành công của 
Adam Khoo- người được coi là Thiên tài. 
 

http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790�


 
 
 
 
 

 
 
Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
khắp các nhà sách lớn trên toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại đây. 

Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

Quả thực, cuốn sách đã mang lại cho tôi một cá i nhìn hoàn toàn mới mẻ và t ích cực về bản thân 
mình. Tôi nhận thấy rằng tôi không hề kém cỏi, chẳng qua là do tôi chưa có phương pháp học tập 
đúng đắn và chưa biết cách để phát huy khả năng tiềm tàng trong con người mình mà thôi. Tôi đã 
học hỏi được cách lập sơ đồ tư duy cho các thông tin cần ghi nhớ, biết ứng dụng các kỹ thuật ghi 
nhớ để học ngoại ngữ hiệu quả. Và hơn hết, tôi đã biết cách đặt ra mục tiêu cho cuộc sống của mình 
để từ đó không ngừng nuôi dưỡng mục tiêu và khát vọng vươn lên của bản thân mình. 
 
Xin chân thành cảm ơn tác giả và các dịch giả đã cho chúng tôi được biết đến một cuốn sách vô cùng 
bổ ích và lý thú để từ đó, chúng tôi đã xác định được cho bản thân mình những bí quyết để vươn tới 
thành công. 
 

(Pham Thi Huyen Thanh) 
 
 
Em cũng đã sở hữu trong tay mình cuốn sách này khá lâu rồi. Vốn là người rất ít khi bỏ tiền ra mua 
sách, vì sách bây giờ thường rất mắc tiền. Nhưng khi qua lời giới thiệu của bạn và mượn về đọc thử, 
em thực sự cảm thấy đây là một cuốn sách hay và có ý nghĩa. Vi thế em đã quyết định bỏ tiền ra 
mua cuốn sách này.  
 
Anh trai em cũng thực sự thấy thú vị và thích thú với cuốn sách. Thực sự, không phải mọi điều trong 
cuốn sách mình có thể làm được ngay từ đầu, Nhưng điều quan trọng mà em học được chính là dám 
ước mơ, tự tin vào mình. Một mục tiêu rõ ràng, một phương pháp phù hợp và một sư nỗ lực ở bản 
thân sẽ là chìa khóa để ta có thể mở ra những cánh cửa ước mơ cho riêng mình. Cảm ơn anh Khoa 
và chị Vy đã mang cuốn sách đến với độc giả Vn.  
 

(Doan Ha Van) 
 
 
Chỉ mới cách đây vài tháng tôi còn cho rằng mình là một học sinh khá giỏi . Nhưng những con điểm 
kém liên tiếp trong mấy kì thi vừa qua khiến tôi bị khủng hoảng trầm trọng . Đã có lúc tôi buông xuôi 
và mặc kệ tất cả . Thế là tôi ra sức ăn chơi , trốn học - những việc mà trước đây tôi chưa bao giơ 
nghĩ mình sẽ có lúc làm . Rồi rất tình cờ, trong một lần vào mạng tôi đã đọc một bài viết giới thiệu về 
cuốn sách : " Tôi tài giỏi bạn cũng thế " . Lập tức tôi biết đó là cuón sách mà mình đang cần . Vì ở 
một vùng quê không mấy phát triển nên phải mất rất nhiều thời gian tôi mới mua được cuốn sách . 
Tôi đọc nghiến ngấu từ trang đầu tiên cho đến t rang cuối cùng . Và tôi đã áp dụng một cách cẩn 
thận, bài bản phương pháp học tập siêu đẳng trong sách . Kết quả thật bất ngờ tôi tiến bộ lên trông 
thấy . Thầy cô và gia đình tôi rất vui mừng. Xin cảm ơn tác giả ADAM Khoo. 
 

(Trần Ly ly) 
 
 
Tôi mua cuốn sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" trong một nhà sách, lúc đầu tôi mua nó chỉ vì tên của 
nó rất ấn tượng. 
 
Sau khi đọc cuốn sách, tôi áp dụng vào vi ệc học của mình và đã nhận được những kết quả đáng 
mừng ban đầu: tôi bắt đầu có hứng thú với bài vở trên lớp, định hình được mục t iêu của cuộc đời 
mình... 
 
Thực sự cuốn sách rất hay và tôi rất tâm đắc. Tôi đã giới thiệu cuốn sách này cho em trai và bạn bè 
của tôi đọc. Tham gia vào diễn đàn tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình truyền bá tư 
tưởng và phương pháp học này cho đông đảo mọi người. 
 

(Le Tan Trung) 
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Cảm ơn. Cuốn sách của các bạn rất hay. Nó giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi đã mua nó cách 
đây 1 năm. Tôi nghe nói sách hay và rất thực tế. Những ví dụ sinh động đặc biệt là Sơ Đồ Tư Duy. 
Nó rất có ích với tôi. Cảm ơn vì cuốn sách. Chúc các bạn ngày càng có nhiều thành công. 
 

(Truong Nguyen Van) 
 
 
Một lần nọ , khi đang đi nhà sách lúc đó tôi là một học sinh tồi đang chuẩn bị thi chuyển cấp từ cấp 1 
sang cấp 2. Tôi đang tìm kiếm một cuốn sách giúp tôi có được số điểm cao để có thể trở thành một 
học sinh trong trường mà mẹ tôi muốn tôi vào. Đang tìm kiếm, thì tôi thấy được cuốn sách đọc thử 
thấy rất hay nên quyết định mua. về nhà tôi đọc cấp tốc và làm theo chỉ dẫn trong sách, quả thật tôi 
đã tiến bộ rất nhiều và sau kì thi tôi trở thành một học sinh giỏi nhờ thế hiện giờ tôi đang học lớp 6 ở 
trường tốt và mẹ tôi rất vui khi kết quả học tập tôi trở nên rất khá . 
 

(Pham Duy Ly) 
 
 
Gửi anh Khoa! 
 
Trước tiên, em xin được chào anh Khoa, chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ và thành công ! 
 
Tiếp theo, em xin giới thiệu về bản thân mình. Em tên đầy đủ là Bùi Quang Huy. Em năm nay 16 tuổi 
và em đang học lớp 11. Em sống cùng gia đình tại Hà Nội. 
 
Có lẽ hoàn c ảnh c ủa em đúng như của t ác g iả Adam: em h iện đang học ở một ngôi trường t ầm 
thường nhất, trong một lớp học tầm thường nhất và chính em cũng tầm thường nhất trong lớp. Đối 
với em thì việc học dường như đã nằm ngoài tầm tay của mình: chán nản, lười học, không có mục 
tiêu và không thể cứu vãn được nữa. Thú thực với anh, hồi bé em cũng học giỏi lắm chứ, điểm 10 đối 
với em lúc đấy dường như là điều đương nhiên như nó phải thế. Dĩ nhiên, em cũng học trong một 
ngôi trường không hề tầm thường, một lớp học không hề tầm thường và em cũng có vị trí không hề 
tầm thường ở trong lớp. 
 
Nhưng cho đến năm cuối c ấp 2 , t ình t rạng c ủa em đi xuống như chiếc xe đạp xuống d ốc k hông 
phanh. Chơi bời, quậy phá cộng với áp lực từ gia đình và thậm chí căn bệnh trầm cảm cũng xảy đến 
với em. Từ một học sinh giỏi toàn diện, em trở thành một học sinh tồi tệ, tối tăm, và đó cũng chính là 
em lúc này đây. Em đã từng có ước mơ, hoài bão cho tương lai; có nhiều lắm chứ và cũng to lớn lắm 
chứ. Những hoài bão đó của em hồi đó thật to lớn, xa vời làm sao khi đối với một người như em hiện 
nay thì đúng là như vậy: em yêu thích ngành CNTT, em ước rằng mình sẽ du học bên Mỹ, đội trên 
đầu chiếc mũ cử nhân và với khả năng của em thì em sẽ trở thành một người thành công, làm việc 
trong những toà nhà chọc trời, từ đó sinh sống hạnh phúc và đi du lịch khắp nơi trên Thế giới. Nó 
thật đẹp quá ! 
 
Hiện nay em sống như người dậm chân tại chỗ vậy, dường như là sống cho qua ngày và tương lai thì 
đến đâu hay đến đó: em tự cảm thấy mình cô đơn (mà em thì ghê sợ cái cô đơn quá), nhất là mỗi 
lúc thức khuya nằm trong phòng tối như này. Em suy nghĩ nhiều và có lúc khóc mà không hay, em 
ước tới cái tương lai “thiên đàng” đằng kia mà buồn tủi nghĩ về “địa ngục” hiện hành. Sống mà ứ âu 
sầu, chịu áp lực từ gia đình; cảm thấy lo lắng, bất ổn mỗi khi nghĩ đến trường học thì có khác gì địa 
ngục tăm tối đâu, như là linh hồn vậy. 
 
Một buổi đêm, như bao buổi đêm khác, em chán nản ngồi lướt web. Và thế rồi em tìm được cái tên 
“Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!”. Thật là mới lạ, hấp dẫn! Em đã vào diễn đàn vuontoithanhcong và tìm 
hiểu về quyển sách này. Cho dù việc đọc sách lúc này thật xa lạ với em, nhưng không hiểu sao em lại 
có một hứng thú lạ kỳ, bỗng xuất hiện niềm tin vào cuộc sống và tin tưởng vào tương lai trước mắt. 
Em cảm thấy các tương lai thật gần với mình đến lạ thường. Và dĩ nhiên, em đã tìm mua được “Tôi 
tài giỏi, bạn cũng thế”. Đúng thế, bạn tài giỏi, tôi cũng tài giỏi, chúng ta cùng tài giỏi. Sách đã đem 
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đến cho em niềm tự tin vào mình, vào cuộc sống xung quanh. Em đã xác định được mục t iêu của 
mình là phải học giỏi, tất cả chỉ có 10, đạt học bổng toàn phần du học bên Mỹ, thành công mỹ mãn 
với mọi bằng cấp và làm việc trong các tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới về CNTT. 
 
Em đã xem đoạn clip giới thiệu về 2 anh chị trên HTV9, quả thực em ngưỡng mộ anh chị quá. Một 
cuộc sống yên bình, một t ình yêu to lớn và sự thành công cũng như đóng góp của anh chị với mọi 
người, với cuộc sống xung quanh làm cho em thẹn lòng; nó thúc đẩy em phải có niềm tin và đạt 
được mục tiêu của mình. Với sự giúp đỡ của “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, em đã lập được cho mình 
một “hành trình” biểu để tiến tới mục tiêu. Với quyết tâm và niềm tin, em chắc chắn sẽ đạt được mục 
tiêu của mình, sẽ thành công giống như anh chị và như mình mong muốn. Có lẽ anh chị cũng ủng hộ 
em đúng không, anh chị? 
 

(Bùi Quang Huy) 
 
 
Sách tôi tài giỏi bạn cũng thế là quyển sách được khá nhiều người ưa chuộng . Có lẽ khi nghe đến cái 
tên thôi chúng ta cũng đủ để nó cuốn hút và tôi đứng lại trước mặt quyển sách và nhìn nó thật kỹ và 
đưa ra quyết định là mua sách . Tôi học được khá nhìêu điều trong quyển sách nhờ nó mà tôi có thể 
tự vươn lên trước những khó khăn. 
 

(su tu) 
 
 
 
Em tìm thấy sách trong một lần cùng bạn vào nhà sách. Đã lựa nhiều, đắn đo nhiều và cũng đã định 
mua một số quyển, nhưng đến khi gặp cuốn này thì tụi em đều quyết định mua ngay, mặc dù sách 
hơi mắc đối với sinh viên năm nhất tụi em (em và bạn đã góp chung tiền mua và đọc chung). 
 
Vì sao em cần mua quyển này ư? Vì em có rất nhiều mơ ước cần phải thực hiện, cuộc đời ngắn ngủi 
không cho phép phí phạm, em luôn khao khát tìm được một "bí kiếp" giúp phát hiện và mở hết khả 
năng tiềm ẩn của con người, làm việc hiệu quả nhất trong một thời gian ngắn nhất. Và cuốn Tôi tài 
giỏi! đã đáp ứng được phần nào nhu cầu đó. Đọc sách em đã rất phấn khích khi tác giả mô tả cơ chế 
hoạt động của não bộ, từ đó đã giúp em khẳng định lại một chân lý: khả năng con người là không có 
giới hạn, cả trí lực cũng như thể lực; KHẢ NĂNG CON NGƯỜI LÀ VÔ CÙNG TẬN! 
 
Trước khi  nói t iếp em xin được nói đôi chút về bản thân. Từ năm lớp 8 t rở về trước em vẫn b ình 
thường và học tốt, tới năm lớp 9 tự nhiên tay em viết không được. Sau mới biết là em bị Dysgraphia 
(hội chứng rối loạn chữ viết) . Suốt thời cấp 3 em vẫn không biết mình bị gì, không viết được, không 
học được, đó là một khoảng thời gian dài sống trong khủng hoảng. Để thoát khỏi hoàn cảnh đó, em 
đã đọc rất nhiều sách, những cuốn sách nói về thành công và thất bại, những cuốn sách đối nhân xử 
thế, những cuốn sách về nghệ thuật sống hòng tìm ra một lời giải đáp. Trong quá trình đó em đã đọc 
được khá nhiều sách hay và đã tích lũy cho mình một số kinh nghiệm quý báu và quan trọng hơn hết 
là em đã biết được sức mạnh vô cùng của niềm tin và ý chí. Ý chí và niềm tin em đã có thừa, em đã 
cố gắng đến sức cùng lực kiệt, cái còn thiếu là phương pháp. Chỉ dùng ý chí thông thường không thể 
húc đổ ngọn Thái Sơn, phải có kỹ thuật và phương tiện đặc biệt. Thì Tôi Tài Giỏi! đã cung cấp cho 
em một phần của phương pháp đó. Một điều quan trọng nữa là Tôi Tài Giỏi! đã làm sống dậy trong 
em những chân lý đã bị chôn vùi bởi thất bại: con người là bình đẳng, mọi người đều có khả năng 
ngang nhau, cơ hội ngang nhau, một người bình thường cũng có thể cố gắng để trở thành thiên tài; 
tất cả mọi người đều có thể làm những điều phi thường, củng cố cho em niềm tin về khả năng tiềm 
tàng cũng như tiếp tục mơ và bắt tay thực hiện những mơ ước không tưởng (những cuốn sách khác 
cũng đã hướng em tới những giấc mơ đó nhưng chỉ có Tô i Tài G iỏi! mới hung đúc trong em ý chí 
thực hi ện mãnh l iệt), làm cho em có thể khẳng định một lần nữa "Tôi làm được!" những điều mà 
trong tâm trí cứ thuyết phục mình là "Không thể". 
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Xin chào anh Đăng Khoa và chị Xuân Vy. Em hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại Học 
Cần Thơ.Vào đầu năm em gặp khó khăn trong cách học của bậc đại học,em không thể nào sắp xếp 
thời gian hợp lý và càng ngày càng đuối do bài vỡ chồng chất quá nhiều.Kết quả là thi giữa kỳ rất tệ. 
 
Em đã làm mọi cách để cải thiện nhưng khổ nỗi là rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy làm em rất 
nản và thất vọng, em càng suy nghĩ tiêu cực hơn học đại học mà không không được thì thi lại miễn 
đậu là được.Một hôm em đi nhà sách kiếm sách đọc để giải trí và tìm tài liệu thêm cho môn học tình 
cờ em thấy cuốn sách "Tôi tài giỏi bạn cũng thế", em thử lật vài trang xem nhưng kỳ lại là em k0 thể 
nào bỏ trang sách ra được, có cảm giác là tác giả đã nói đúng tâm trạng của em và tình trạng của tác 
giả lúc còn đi học rất giống em, cũng nghiền chơi điện tử,mơ màng trong lớp......cuốn sách đem lại 
cho em nhiều động lực. Khi mua về, em đọc 1 cách ngấu nghiến quên cả giờ giấc. Lúc ấy em có cảm 
giác mình như bay bổng trên trời, thoát khỏi tâm trạng buồn rầu ám ảnh về chuyện học hành. 
 

(Vo Hoang Ngan) 
 
 
Em tên Đặng Hửu Thoại. Hiện là sinh viên trường Cao đẳng y tế Cần Thơ (mới vào). Việc đọc được 
quyển sách "tôi tài giỏi, bạn cũng thế!" là ở nhà sách Fasaha nằm trong trường Đại Học Cần Thơ (do 
học GDQP ở đây). Lúc đầu chỉ thấy thôi chưa đọc và không định mua vì nó giá đến 95000 (quá đắt 
đối với một sinh viên sống xa nhà). Nhưng em tra trên google tìm một quển sách đang được chú ý 
tìm thì có đọc thấy thông tin về quyển sách (được mọi người khen hay) nên nổi lòng ham liền đến 
nhà s ách co i t hử thì thấy hay hay nên hy sinh luôn 95000 đem về nhà coi. H iện g iờ mới coi đến 
chương 12 thôi (hết phần nói về trí nhớ siêu đẳng chuyển sang phần sức mạnh của mục tiêu).  
 
Trong quyển sách ấy thấy nói t rúng với m ình ở chỗ là có mục t iêu mà không lên kế hoạch tốt và  
không có quyết tâm thực hiện nó thì không thể thành công được (tại em là người luôn xác định mục 
tiêu cao mà không có kế hoạch học tốt, dễ bị xao lãng, và thiếu quyết tâm, cứ quyết tâm rồi gặp điện 
tử lại quên mất tiêu). Quyển sách hay nhất là nói về phần mục tiêu là rất hấp dẫn (phần này tuy tác 
giả nói có nhiều người xác định mục tiêu là bình thường nên họ có thành công ở mức bình thường là 
chưa đúng lắm vì muốn thì ai chẳng muốn nhưng chỉ là thiếu quyết tâm để thực hiện thôi (điều này 
theo tác giả nó đồng nghĩa là không xác định mục tiêu "muốn").  
 
Hay nhất là trong quyển sách vừa có lý thuyết vừa có thực hành (thích nhất là phần thực hành tập 
đọc nhanh, dù rằng mình đọc ở tốc độ không đến nỗi tệ nhưng vẫn muốn đọc nhanh hơn). Thời gian 
học thì thấy tác giả xác định cũng rất đúng với một số thông tin khoa học đã được công bố.  
 

(Đặng Hữu Thoại) 
 
 
Chào Ban Quản Trị! 
 
Tôi là 1 người bình thường như bao người khác. Sau khi tình cờ đọc xong chương 1 cuốn sách “Tôi 
tài giỏi, bạn cũng thế!” trên mạng Internet, tôi đã tìm mua và đọc một mạch hết cuốn sách đó. Quả 
thật tôi thấy quyển sách rất hay vì hai lý do: 
 
Thứ nhất quyển sách mang tính khích lệ rất lớn đối với độc giả qua việc kể lại quá trình học tập của 
tác giả từ một học sinh kém trở thành một học sinh xuất sắc và thành đạt trong sự nghiệp. 
 
Thứ hai quyển sách đã cung cấp cho độc giả những phương pháp học tập hiệu quả như: kỹ năng đọc 
hiệu quả, ghi chú qua Sơ Đồ Tư Duy. 
 
Xin chân thành cảm ơn tác giả Adam Khoo và hai dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy đã đem 
cuốn sách rất thú vị đến với độc giả Việt Nam. 
 

(hoacvn) 
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Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

 
 
Em là Lê Ngô Quý Tú, hiện đang học lớp 12. Em mua sách vì được thầy dạy Toán giới thiệu về cuốn 
sách và về tác giả Adam Khoo và về các phương pháp học trình bày trong quyển sách, đặc biệt là Sơ 
Đồ Tư Duy, em cảm thấy hứng thú nên đã tìm lên mạng đọc thử nhưng chỉ có 4 chương mà chưa 
tiếp cận được với các phương pháp học trong sách, vì vậy em đã mua để đọc. 
 
Trong sách em thích nhất là các phương pháp học siêu đẳng và cách quản lí thời gian, hình vẽ trong 
sách cũng có ấn tượng rất mạnh với người đọc. Qua cuốn sách em học được cách lập trình não bộ để 
hành động tức thì không trì hoãn công việc, cách quản lí thời gian theo hàng tháng và hàng tuần. Em 
cảm thấy rất hứng thú với việc vẽ Sơ Đồ Tư Duy, em đã tạo được các SĐTD theo chương và theo đề 
cương cho các môn Lí, Hoá, và Địa. Đặc biệt em cảm thấy rất thú vị với phương pháp Hệ Thống Liên 
Kết và Hệ Thống Số , nhờ đó em cảm thấy học Sử, Anh Văn rất thú vị.Thực ra hồi trước em có đọc 1 
quyển sách nó cũng trình bày hai hệ thống trí nhớ này nhưng em không quan tâm lắm vì phần Hệ 
Thống Liên Kết quyển sách trình bày không sinh động bằng quyển sách TTG,BCT; với lại phần hệ 
thống số quyển sách đó dịch của nước ngoài nhưng vẫn lấy ví  dụ nước ngoài nên em không h iểu 
cách sử dụng. Phương pháp đọc để nắm bắt thông tin cũng rất tuyệt vời, phục vụ cho việc t ìm từ 
khoá để vẽ SĐTD, tuy nhiên em vẫn còn gặp khó khăn trong việc chọ ra từ nào là từ khoá quan trọng 
hơn. Ví dụ: về các môn tự nhiên thì việc lọc ra từ khoá rất dễ dàng vì có các tính chất nhất định, còn 
các môn xã hội thì em còn hơi lúng túng. Em cũng đang tập đọc hiểu quả nhưng việc bỏ giọng đọc 
thầm trong đầu xem ra hơi khó. Quyển sách cũng trình bày các cách tạo động lực tức thì rất h iệu 
quả. Tóm lại, quyển sách viết rất lôi cuốn người đọc không chỉ ở phương pháp học mà còn ở hình 
ảnh ấn tượng, lời văn giàu sức thuyết phục, các dẫn chứng và bài tập thực hành hay và đặc biệt là 
khả năng truyền thụ kinh nghiệm của tác giả.Tất cả các chương sách em đều thích! 
 

(Lê Ngô Quý Tú) 
 
 
Kính gửi ban quản trị diễn đàn “vuontoithanhcong”, 
 
Em là một độc giả của “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”. Cách đây một năm, tình cờ em có ghé qua nhà 
sách gần nhà mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. Thú thật lúc đó em chưa từng nghe nói 
đến quyển sách này cũng như tác giả của nó! Nhưng khi nhìn lướt qua bìa của quyển sách, em đã 
cảm thấy thật tò mò vì tiêu đề của nó. Cầm quyển sách trên tay, em lật giở vài trang đầu, và thật bất 
ngờ, càng đọc em càng thấy quyển sách thật hấp dẫn và bổ ích, và em đã bỏ số tiền dành dụm của 
mình để mua nó. 
 
Về nhà, em chăm chú đọc hết quyển sách từ đầu đến cuối, không bỏ sót một dòng nào. Và từ khi có 
quyển sách, em thấy mình như thay đổi hoàn toàn, từ một đứa bé ham chơi, lười học trở thành một 
đứa học trò biết suy nghĩ cho tương lai, có mục tiêu và lý tưởng rõ ràng để phấn đấu. 
 
Dù những phương pháp học tập trong cuốn sách thật sự rất là bổ ích nhưng em nghĩ điều quan trọng 
nhất mà quyển sách đã mang lại cho em cũng như những người đọc khác đó chính là niềm tin vào sự 
thay đổi, là biết đặt mục tiêu cho cuộc sống! 
 
Tuy giá của quyển sách vẫn còn hơi cao so với học sinh chúng em nhưng em đều giới thiệu quyển 
sách này cho bạn bè và người thân của mình, với hy vọng quyển sách sẽ mang lại những lợi ích to 
lớn cho họ như nó đã từng làm cho em! 
 

(Quang Huy Dao) 
 
 
Chào anh Đăng Khoa và chị Xuân Vy! 
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Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
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Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

Em tên là Luu Phu Cuong. Em sẽ chia sẻ với anh về nguyên nhân mà em đã tiếp cận được quyển 
sách. Vào đại học, em rất bế tăc về phương pháp học tập, em đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả 
vẫn không đạt như mong muốn và em đã nghĩ là chỉ là 1 học sinh trung bình khá, có cố gắng chắc 
cũng chỉ là học sinh trung bình khá. Với suy nghĩ như vậy, em đã không thể phát huy hết khả năng 
tiềm ẩn trong bản thân mình. Em vẫn học theo cách của em và kết quả vẫn chỉ là những con điểm 5, 
6 đủ để qua các môn đại cương. Em không dám nghĩ em sẽ đạt đến điểm 8, điểm 9. 
 
Một lần tình cờ, trong lúc nghỉ giải lao vì ôn thi mệt mỏi, em vào máy tính của bạn em để nghe nhạc 
thì em thấy trong máy có tải mấy chương đầu của quyển sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”. Em chỉ 
nhìn sơ qua thôi, cũng không quan tâm lắm nhưng khi đọc được vài trang đầu của quyển sách, em 
thấy quyển sách nêu ra những vấn đề mà em đang gặp phải và em đang bế tắc không tìm được cách 
khắc phục, và những vấn đề em mắc phải thì hầu như các sinh viên khác cũng mắc phải. Em thấy 
phương pháo em học chỉ được có 3 bước trong 9 bước học hiệu quả mà trong sách đã đưa ra. Em 
thấy rất phấn khởi cứ như là tìm được vàng vậy nhưng em không thể chạy ra nhà sách mua liền được 
vì em đang thi học kỳ. Nhưng quyển sách quá hấp dẫn nên em cũng ráng thu xếp chạy đi mua sách 
trong mấy ngày ôn thi ngắn ngủi. Lúc đầu em chạy ra nhà sách Nguyễn Văn Cừ vì nghĩ ra nhà sách 
chắc là sẽ có nhưng trời ạ! Em đi lòng vòng mãi mà chẳng tìm được nên em nghĩ chắc ở đây hết sách 
nên em đổi sang hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ khác và chạy tìm sách lòng vòng mà vẫn không 
tìm được sách. Cuối cùng em lên google tìm thì được biết sách chỉ bán trong các nhà sách của fahasa 
với giá bán là 88.000. Lúc đầu em nghĩ giá đắt quá nhưng nghĩ đến những gì mà em đạt được từ 
quyển sách sẽ đáng giá gấp ngàn lần số tiền em bỏ ra nên em quyết định mua luôn. Do không tìm 
hiểu kỹ địa điểm bán sách nên khi biết sách sẽ bán trong nhà sách fahasa thì em nghĩ ngay trong đầu 
là gần chợ Thủ Đức có 1 hệ thống nhà sách của fahasa, em liền chạy ra và cũng không mua được. 
Vậy là mất cả buổi chiều đi tìm mua sách, trên đường về em nghĩ đến lần 1 siêu thị co-opmart ngã tư 
Thủ Đức có 1 nhà sách, thôi thì ghé vào xem thử có bán sách “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế” không? Vừa 
vào là em đi thẳng đến kệ sách và thấy quyển sách nằm ngay trên kệ. Mừng quá em ôm quyển sách 
chạy ra quầy tính tiền ngay. Tối đó em định sẽ đọc nhưng vì mệt nên em ôm quyển sách ngủ luôn. 
Em rất vui vì mua được sách mặc dù đây là lần đầu em đi mua 1 quyển sách và gặp nhiều gian nan 
như vậy. 
 
Em định viết vài dòng ngắn thôi mà sao cứ muốn viết nhiều. Em biết thời gian của anh có hạn nen 
em sẽ nói ngắn gọn lại. Bây giờ tuy chưa thể thành thạo các phương pháp học tập mà quyển sách 
mang lại nhưng em rất tự tin và em muốn mình trở thành 1 trong những người thành công và em sẽ 
áp dụng thành thạo các phương pháp mà quyển sách mang lại. Em cũng gặp nhiều khó khăn lắm 
nhưng em sẽ cố gắng. Chỉ cần có niềm tin em sẽ làm được. Quyển sách không chỉ nói mà còn hướng 
dẫn tường bước đi cụ thể và nguồn năng lượng dồi dào để tiến đến thành công. 
 
Cảm ơn anh Đăng Khoa và chị Xuân Vy đã mang lại cho em 1 chìa khóa để tự em mở cách cửa thành 
công của mình. 
 

(Luu Phu Cuong) 
 
 
Em chào anh chị, 
 
Em xin cảm ơn một lần nữa đã mang cuốn “I am gifted, so are you” đến với học sinh và sinh viên 
Việt Nam. em hiện là sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh-Du l ịch, chuyên ngành tại chính 
trường Đại học Hà Nội. Và em đến với cuốn sách của Adam Khoo một cách rất tình cờ. Thực sự là em 
chưa đọc một quyển sách nào lâu và có quyết tâm đọc hết đến như thế. Em đang nghĩ sẽ mua cuốn 
sách để tặng cho em trai và đứa em họ giống như tác giả, đã từng bị coi là “học dốt”. 
 
Em thấy hôm nay là một ngày may mắn mặc dù đến 3h mới ăn trưa, vì em mải đọc cuốn sách “Tôi 
tài giỏi, bạn cũng thế” tình cờ thấy trong thư viện Quốc gia. May mắn vì em đã tìm lại được động lực 
mà đã lâu lắm rồi nó đã biến mất. Nếu nói là một sinh viên tồi thì không phải, vì em đã từng được 
học bổng chính phủ vào năm thứ nhất đại học. Nhưng sau đó, kết quả tụt lùi, tất cả những gì em cố 
gắng, đạt được, rồi lại bị tước đoạt mất để rồi cái “ước mơ” của mình biến mất. Em cũng đã từng 
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được giải về quốc tế, giải thiết kế nhưng rồi lại phải từ bỏ ước mơ của mình… Nhưng rồi thời gian 
cũng thay đổi, và sau khi đọc quyển sách, em vẫn ghi nhớ một câu: “Nếu bạn không thành thạo việc 
gì, hãy thực hiện việc đó nhiều hơn”. Em ghét kinh doanh từ nhỏ. Nhưng em cũng đã nhận ra “Phi 
thương bất phú”. và hơn nữa, với những người não phải, có thiên hướng nghệ thuật như em thi quay 
ngoắt sang “business world” có lẽ hơi “điên khùng”. Những gì em nghĩ có rất nhiều điểm chung với 
Mr. Khoo nhưng em không đủ tự tin để khẳng định những gì mình nghĩ là đúng. Em luôn có mong 
ước được đi du lịch Châu Âu, có được ngôi biệt thự cổ và lang thang bằngchiếc Vespa trên những con 
đường nhỏ và thơ mộng ở Italy, đến Paris và The Great Wall. Bố mẹ em luôn bảo em viễn vông. Vì 
nếu như nhìn vào thực tế thì hoàn cảnh gia đình em không có nhiều cơ hội đến thế. Và thực sự em 
cũng không bao giờ mong muốn là bố em sẽ để lại “của hồi môn” cho mình, vì em luôn tin là em sẽ 
làm được, em phải thành công, vì em muốn thử thách mình. Em đã đạt được những thứ người khác 
phải ghen tị, nhưng lại có lúc em chùn bước, vì những gì mọi người gán cho em, cái mác “mơ mộng”. 
Những lúc đó dường như cái mơ ước của em bị lu mờ đi một ít, rồi gần đây, em cảm thấy hụt hẫng vì 
không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Những gì mình đã được dường như đã biến mất, cái passion 
là thứ mà em luôn tự tin là em có, thì giờ đây nó cũng biến mất. 
 
Và thực sự, em cảm ơn, cảm ơn cuốn sách mà em đã tìm thấy, rất nhiều. Cảm ơn anh Khoa, chị Vy 
đã mang đến cho bọn em cuốn sách này. Em lại có quyền “mơ ước” về những g ì mình có thể đạt 
được, và những điều em đã đánh mất, những điều em đã làm được nhưng lại không nghĩ rằng mình 
“gifted” mà chỉ là may mắn. Nếu như hỏi bạn cấp 2 về môn tiếng Anh của em, nếu em nói em đứng 
thứ 2 điểm tiếng Anh khoa Quản trị kinh doanh - Du lịch (khoa em bằng tiếng Anh), có lẽ chúng nó 
sẽ lăn bò ra cười. Nhưng đúng thế, em đã đạt học bổng của chính phủ Việt Nam và một nước Châu 
Âu khác vì số điểm tiếng Anh rankinh number 2 đó. Rồi những giải thưởng về quốc tế, em sẽ tiếp tục. 
Một lần nữa cảm ơn anh chị. 
 

(Nguyen Mai Anh) 
 
 
 
Tôi là 1 người rất đam mê về sách , tôi luôn muốn nâng cao kiến thức bằng cách tìm và mua nhiều 
loại sách và tạp chí về đọc. Đối với tôi sách là 1 món ăn tinh thần mà không thể thiếu được. Nhưng 
hầu như mọi phương pháp mà tôi nghĩ ra hoặc đọc được từ nhiều sách khác không giúp ích cho tôi 
mấy về cách học sao cho hiệu quả và tôi luôn luôn cảm thấy trí nhớ mình là rất tệ, không phải nói là 
rất kém. Học trước quên sau, học sau quên trước; ngay cả những công việc hàng ngày hoặc ai dặn 
làm một việc gì đó rồi lại quên mất. Tôi tốn thời gian cho việc học rất nhiều nhưng kết quả đem lại 
chẳng được như ý muốn, kết quả rất thấp. 
 
Trước 1 k ỳ thi nào đó tôi luôn luôn lo sợ vì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng hoặc có nhớ đi nữa thì 
cũng chỉ là nhớ máy móc hầu như để đối phó. Thi xong dù đậu hay rớt gần như là quên liền không 
còn nhớ gì nữa. Tôi thường tự nói mình học kém thì phải cần cù bù siêng năng nhưng hầu như mọi 
nỗ lưc của tôi như nước chảy lá môn, đâu rồi lại vào đó ( học đâu quên đó ). Từ khi đọc được cuốn 
sách ” Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! ” trí nhớ của tôi gần như tiến bộ lên rất nhiều chẳng hạn như thời 
gian học bỏ ra ít hơn, nhớ nhiều hơn và vấn đề ôn lại kiến thức đi thi phải nói là  rất h iệu quả và 
không còn trạng thái lo lắng khi thi như trước kia nữa. Tôi rất cảm ơn tác giả đã viết nên cuốn sách 
này, chính cuốn sách này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều nhân tài 
để đóng góp cho xã hội ngày càng một tốt hơn. 
 

(Vu Lam) 
 
 
Chào anh Đăng Khoa và chị Xuân Vy ạ! Em chỉ vừa đọc hết chương 7 - Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!, và 
em rất thích tập sách này. Chỉ mới biết tập sách cách đây 1 tuần qua trang web của Vinabook nhưng 
nó lôi cuốn ngay từ những lời đề tựa nên em đã quyết định mua nó và học được nhiều điều từ nó. 
Bản thân em trước giờ vẫn luôn là HSG nhưng đọc sách mới thấy cách học của mình chưa phải là giỏi 
thực sự, thế nên điểm 8,9 thì em có nhiều nhưng điểm 10 thì ko nhiều như thế ^_^. Qua phần I của 
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sách em đã được củng cố thêm niềm tin khá nhiều và có tầm nhìn bao quát hơn, về niềm tin chẳng 
hạn, và em rất thích phương pháp đọc hiệu quả và cách lập Bản Đồ Tư Duy, khả năng đọc của em 
tiến bộ hơn hẳn, so với trước đây, em khá khó khăn để tìm ra từ khóa của những bài đọc bằng tiếng 
Anh, nhưng bi giờ thì khác rồi. Em rất tâm đắc và hoàn toàn hài lòng khi mua tập sách này! 
 

(Hằng Phạm) 
 
 
Ban đầu, một người bạn của em mua quyển sách này, và phản ứng đầu tiên của em khi nghe người 
bạn ấy giới thiệu về quyển sách đó là: nhảm nhí, và đã hoàn toàn không để ý, dù một chút gì đến 
cuốn sách cả. Nhưng một buổi tối, có lẽ đời sinh viên của em hiện nay đang quá rảnh và nhàm chán 
chăng, học bài thôi thì hãy cứ từ từ, sáng mai ta nghỉ mà… Và như thế, em ráng tìm một cái gì đó để 
đọc, giải khuây và cũng để gạn bớt thời gian rỗi. 
 
Điều trước tiên đập vào mắt em không phải bìa sách bắt mắt hay tựa đề lôi cuốn, bởi theo suy nghĩ 
của em, bất cứ ai tài giỏi, hẳn người đó từ bé đã có một khả năng bẩm sinh, thiên phú như thế. Và 
suy nghĩ đó đã theo em từ rất lâu, được dùng để biện hộ cho những thua kém của mình cũng như 
đem ra mà nói chuyện với chúng bạn bè: “Trời sinh cả đấy các bạn à”. Điều mà đã tác động nhiều 
nhất khi em mới đọc những trang đầu quyển sách, đó chính là, những lời tựa và lời giới thiệu của 
những nhân vật nổi tiếng đáng khâm phục Tony Buzan, Ernest Wong, đã đánh giá rất cao về quyển 
sách. Và em thầm nghĩ, có lẽ, ta nên đọc thử một chút chăng. 
 
Vào phần I , từ những câu chuyện về thời nhở của Adam đến l úc Adam gặt hái được thành công, 
những điều đó đã cho em một sự lôi cuốn đặc biệt, lẽ nào một học sinh đần độn có thể trở thành 
một thiên tài??? Nhưng nơi em, đó hãy còn là một sự nghi vấn rất lớn, một điều dường như là không 
thể. 
 
Thế nhưng, từ phần II, đã cho em một cái nhìn khác, một phương pháp học hiệu quả, một cách thức 
để khơi dậy tiềm năng, một động lực và ước mơ chiến thắng. Rõ ràng, ai cũng có thể là một thiên tài, 
“nếu bạn không thông minh, đó là lỗi của bạn”, điều khác nhau duy nhất giữa một thiên tài và một 
người bình thường, đó là, ai có thể tận dụng được não bộ của mình nhiều hơn. Và cứ như thế, quyển 
sách “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế”, đã khiến em thật sự có được một động lực mạnh mẽ và một mục 
tiêu rõ ràng cho tương lai, hãy quyết tâm và cố gắng, chiến thắng sẽ chờ đón bạn, bởi một điều chắc 
chắn rằng, số phận của bạn do chính bạn tạo ra! 
 

(phamdachungson) 
 
 
Từ khi còn học phổ thông, Tôi rất thích đọc những cuốn sách viết về tư duy bởi tôi hiểu rằng một 
phương pháp học tập tốt thì sẽ có thể phân biệt được giữa những người trong cùng một lớp học. Khi 
vào đại học, tôi đã đọc rất nhiều sách “Master your memory” “The Mind Map Book” “The speed 
reading book”….của Tony buzan nhưng thật sự hiểu và biến nó thành của mình thì ko dễ bởi một số 
điều trong những cuốn sách này tôi thấy hơi khó hiểu. Tôi cảm giác nếu đọc bản tiếng anh có lẽ dễ 
thấm hơi… Một lần tôi mua sách ở Fahasa thì gặp cuốn “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” , tôi tò mò đọc 
thử thì thấy nó viết cũng khá rõ ràng, một điều tôi thấy thích ở cuốn này là dịch giả đã chuyển những 
từ ngữ và cả văn cảnh cho phù hợp với cách hiểu theo tiếng việt. 
 

(Thiennguyen) 
 
 
Ngay sau khi gởi email cho anh ngày hôm qua, em đã quay lại trang web và bắt đầu tìm - đọc thử 
cuốn sách, thực sự mà nói, lúc cô GDCD giới thiệu, em- trong đầu vẫn những tư tưởng là:”chắc Adam 
Khoo vốn giỏi, vốn thông minh, chẳng qua lúc nhỏ anh ấy ko chịu học nên mới như thế” và em ko tin 
em có thể thành công như người khác, lúc ấy, cuốn sách thật sự ko thu hút em cho lắm, em chỉ nhìn 
bìa một cách hờ hững, rồi khi nghe nhỏ bạn nói nó tìm hoài ko thấy, em mới thử lên mạng tìm xem 
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sao, rồi ngày hôm qua, khi đọc 4 chương đầu, em dường như thấy mình trong đó, 16 điều khó khăn 
học sinh hay gặp phải em đều có cả, ngay cả những suy nghĩ thường có của một người thất bại em 
cũng thấy mình cũng có luôn, em ko ngờ lại có người hiểu mình đến thế, em bắt đầu tin, tin rằng sự 
thành công của Adam ko phải do “thông minh sẵn” mà có đc, đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ 
lực kiên trì , bền bỉ, đọc xong bốn chương, đột nhiên lòng mong mỏi có đc cuốn sách dâng cao hơn 
bao giờ hết, em muốn đc cầm cuốn sách trên tay đọc biết chừng nào. 
 
Lúc đầu, khi nghe cô bảo giá sách, em nghĩ rằng em chẳng bao h mua đâu vì cuốn sách khá đắt so 
với em (vì em là học sinh, chưa làm ra tiền) và em ko tin cuốn sách có thể đem lại đc gì cho em, vì 
bản thân em đã nhận đc rất nhiều lời khuyên từ mẹ, từ anh nhưng dường như chẳng cải tiến đc gì, 
em học quá chậm, trí nhớ kém, đến cả thầy cô lúc nào cũng để ý đến em vì sự chậm chạp đó, em 
hoàn toàn mất hy vọng vào tương lai và nghĩ rằng mình có học cũng vô ích, học đã lâu lại còn chẳng 
nhớ gì, có những khi em học rất kĩ, vậy mà khi lên khảo bài, em như một đứa chưa học gì cả, em đã 
khóc, buồn, tủi rất nhiều. Năm nay em học 12 rồi, các môn học bài đang đè nặng lên em, em thật sự 
rơi vào bế tắc, em muốn đỗ đại học(khối A) nên đòi hỏi em phải làm bài tập nhiềunhưng các môn 
khác chẳng môn nào tha cả, em lại học bài chậm, tình trạng này mà kéo dài thì em có lẽ sẽ ko còn hy 
vọng vào việc đỗ nữa. 
 
Mới đọc 4 chương đầu thôi, nhưng cuốn sách đã tiếp thêm cho em rất nhiều niềm tin và hy vọng, vì 
khi em đọc cả phần ý kiến bạn đọc nữa, em thấy có rất nhiều bạn rơi vào tình trạng giống như em, vì 
thế, em càng cuốn sách sẽ giúp em rất nhiều cho thành công trong tương lai. Cuốn sách có thể ban 
đầu em thấy đắt, nhưng giờ em mới nhận ra rằng, để trả cho thành công trong tương lai thì cái giá 
như vậy ko đắt chút nào, nhưng có điều, em chưa biết phải nói làm sao để thuyết phục mẹ mua sách 
cho em nữa(vì khả năng thuyết phục của em khá kém, hy vọng anh có thể giúp em)vì nếu càng để 
lâu, em sợ cuốn sách sẽ bán hết, em sẽ chẳng còn cơ hội để mua nữa. 
 
Em rất cảm ơn anh và chị Vi đã đưa cuốn sách rất hay, rất bổ ích này về Việt Nam, giúp cho em có 
những định hướng mới, niềm tin mới trong cuộc đời. 
 

(Nguyen Hong Nhung) 
 
 
Chào anh Khoa! Ngay khi nhìn thấy cuốn sách và đọc những trang đầu tiên của cuốn sách “TÔI TÀI 
GIỎI,BẠN CŨNG THẾ” em đã bị lôi cuốn thật sự, mua cuốn sách về nhà em cảm thấy thật sự không 
hối hận khi bỏ tiền ra mua cuốn sách này, đọc cuốn sách em như thấy chính mình trong đó. Đọc 
xong cuốn sách em dường như đã thay đổi thành con người khác b iết suy nghĩ một cách t ích cực 
hơn, và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Để nâng cao sức học của mình em đã đi nhà sách và đã tìm ra 
những cuốn sách dạy những phương pháp học tập mà sách đã trich dẫn như: SÁCH DẠY ĐỌC 
NHANH, SỬ DUNG TRÍ TUỆ CỦA BẠN, SƠ ĐỒ TƯ DUY CỦA TONY BUZAN, em nghĩ nhưng cuốn sách 
này sẽ giúp những ai đọc”TÔI TÀI GIỎI,BẠN CŨNG THẾ”có thể tìm hiểu sâu thêm về những phương 
pháp học tập đã nêu trong “TÔI TÀI GIỎI,BẠN CŨNG THẾ”. 
 

(Huu Son) 
 
 
Em ko biết nói gì hơn. Chỉ biết cảm ơn các anh chị đã cho em thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và em đã 
mua cuốn sách đó để tặng cho em của em. Cũng như các bạn em và em của em đã đạt thành tích là 
giỏi chứ chưa được xuất sắc nhưng hai anh em đã hứa là sẽ đạt xuất sắc trong học kỳ tới. Một lần 
nữa cám ơn anh chị nhiều lắm. 
 

(Tran Nhat) 
 
 
Chào anh Khoa, Tình cờ em được b iết t rang www.vuontoithanhcong.com và đọc thử về cuốn sách 
“Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” em cảm thấy nó rất hay và quyết định mua nó vào ngày hôm sau. Em 
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Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

đã tìm rất nhiều nhà sách và cuối cùng cũng mua được nó. Em cảm thấy nó rất có ích trong công 
việc học tập của mình.  
 

(Pham Tuan Vi) 
 
 
Xin chào dịch giả của quyển sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế́!” Tôi mua quyển sách sau khi được một 
người bạn giới thiệu, và cảm thấy rất hài lòng vì đã chọn được một quyển sách hay. Tôi đã học được 
rất nhiều từ, nhất là biết tin vào bản thân rằng mình có thể làm được mọi thứ nế́u có quyết tâm.  
 

(Nguyen Ngoc Phuc) 
 
 
Tôi tên là Huỳnh Trung Hải. Sinh Viên trường Đh KHTN- Tp HCM Khoa CNTT. 
 
Một dịp tình cờ tôi xem qua cuốn sách của người bạn về sơ đồ tư duy của tác giả TONY BUZAN, từ đó 
thích luôn những cuốn sách viết về bộ não của ông trong tay tôi đang có cuốn sách dạy đọc nhanh và 
sơ đồ tư duy trong một lần lên mạng tìm hiểu thêm về những cuốn sách của tác giả này tôi đã bắt 
gặp được cuốn “tôi tài giỏi - bạn cũng thế” dù chỉ mơi đọc qua phần mục lục tôi đã rất muốn có được 
quyển sách này bởi tôi đang cần giải quyết vấn đề về xử lý thông tin: khả năng tiếp thu, khả năng 
tập trung, vấn đề về trí nhớ…( nói chung là hiệu quả học tập chưa cao) nên đây có thể là cuốn sách 
rất cần thiết đối với tôi. Tạm thời tôi chưa có điều kiện để mua cuốn sách nhưng tôi nghĩ sẽ có nó 
trong thời gian tới.  
 

(Huỳnh Trung Hải) 
 
 
Tôi là Lê Hồng Dũng, năm nay 35 tuổi, đang công tác tại Hà Nội. 
 
Tôi đã vào thăm trang web của bạn và thấy rằng đây là một địa chỉ rất bổ ích cho mọi người, đặc biệt 
là những bạn trẻ, học sinh, sinh viên, đặc biệt là những cuốn ebook. 
 
Tôi đã đọc phần mở đầu của cuốn sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” và rất thích nội dung cuốn sách. 
Mặc dù h iện tôi chưa mua được sách tại Hà Nội nhưng tôi nghĩ một thời g ian nữa tôi có thể mua 
được vài cuốn để đọc và tặng bạn bè, người thân. Những chủ đề liên quan đến khả năng con người 
và sự học tập trong trang web của bạn cũng rất lý thú, ví dụ cuốn ebook “”Used your head”. Tôi cũng 
đã giới thiệu cho một người bạn đọc đoạn đầu của cuốn sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” và bạn tôi 
cũng tỏ ra rất thích. Tôi tin tưởng rằng còn rất nhiều người muốn khám phá những điều bổ ích từ 
cuốn sách và trang web của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.  
 

(Lê Hồng Dũng) 
 
 
Quyển sách này tôi đã nhìn thấy ở các hiệu sách mà chưa có dịp đọc. Tình cờ ở diễn đàn có giới thiệu 
website hay: vuontoithanhcong.com. Nghe tên thấy thú vị, tôi truy cập và bắt đầu tìm hiểu về cuốn 
sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” và đăng ký luôn CLB để đọc 3 chương đầu. Đọc mấy trang đầu, cuốn 
sách trình bày đẹp, ngôn ngữ viết nhẹ nhàng mà thuyết phục… 
 
Có thể ở đâu đó, ai đó tìm được ebook của cuốn sách này nhưng tôi sẽ mua cuốn sách về đọc, cố 
gắng áp dụng nó vào cuộc sống và giới thiệu cho nhiều người bạn nữa. 
 
Thật sự chưa nhiều cuốn sách như vậy nên việc dịch ra tiếng việt, phổ biến đến nhiều người là việc 
làm rất hữu ích để bất cứ ai khơi dậy khả năng của mình. 
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Hy vọng các d ịch g iả và t rang web vuontoithanhcong.com sẽ giới thiệu nhiều cuốn sách thiết thực 
hơn nữa. Chân thành cảm ơn.  
 

(Trinh Trung Hieu) 
 
 
Xin chào, tôi là một độc giả của cuốn "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!". Cũng tình cờ là tôi thấy cuốn sách 
trong mục "sách hay" của Nhà sách Phú Thọ. Khi cầm lên, lật qua vài trang, tôi quyết định mua nó 
ngay tức thì. Hì, mặc dù là lúc ấy, tôi đã dạo hết một vòng nhà sách, mua hết những thứ cần thiết 
và... không còn đủ tiền mua cuốn này : d... t hế là tôi đã bỏ lại một số thứ để lấy cuốn sách... dĩ 
nhiên, tôi biết cái nào quan trọng cho tôi hơn lúc này. 
 
Chưa bao giờ tôi đọc một cuốn sách nào ngay khi mua về, ngoại trừ cuốn "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế". 
Đương nhiên là tôi cũng biết sơ qua nội dung khi đọc lướt qua, và hiểu rằng nó rất quan trọng cho 
tôi, rất quan trọng khi tôi chưa biết cách xác định mục tiêu cho tương lai, chưa biết hoạch định cuộc 
đời, ngay cả các học căn bản nhất tôi cũng chưa nắm rõ... mặc dù tôi đã 20 tuổi. 
 
Tôi dành ra phần lớn thời gian để đọc nó, thử đặt ra mục tiêu: đọc xong trong 4-5 ngày, như trong 
một khóa huấn luyện: Thiếu niên siêu đẳng mà ông Adam Khoo có đề cập đến. Chưa bao giờ tôi thấy 
thích thú như vậy, khi hoàn thành một mục tiêu dù nhỏ. 
 
Tôi làm hết các bài tập trong sách, vạch hẳn cho mình một bản kế hoạch cuộc đời từ đây cho đến 35 
tuổi, lập lại kế hoạch quản lý thời gian, lập thêm kế hoạch quản lý chi tiêu... Tôi phát hiện ra phương 
pháp học của tôi từ trước tới giờ đã sai rất nhiều, và đang tìm cách khắc phục, dựa vào những điều 
ông Adam Khoo đã chỉ tôi. 
 
Đọc cuốn sách, tôi có cảm giác như đang được trò chuyện với ông, và ông đang hướng dẫn cách để 
tôi đi đến thành công. Nếu có thể, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông, và đến những người đã giúp 
cuốn sách xuất bản và đến tay những độc giả như tôi. Cũng cảm ơn hai dịch giả của cuốn sách rất 
nhiều. 
 

(yennhi) 
 
 
"Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!", một cuốn sách thật sự hữu ích. 
 
Tôi bắt gặp cuốn sách " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" trong quãng thời gian tìm kiếm phương pháp học 
tập cho riêng mình, bởi tôi vốn không thích nhữnh gì được coi la khuôn mẫu ở trường ĐH. 
 
Đầu tiên tôi nghĩ đây cũng là một cuốn sách phương pháp như những cuốn mà tôi dã từng đọc và 
không biết tôi có thể tìm được điều gì mới mẻ từ trong cuốn sách này không. Nhưng sau khi đọc thử 
3 chương đầu của cuốn sách và đọc đươc những gì mà những ngưòi bạn trong CLB Vươn tới thành 
công đã viết, tôi thực sự bị ấn tượng bởi nội dung của cuốn sách bởi nó giúp tôi hệ thống lại những gì 
mà tôi được biết và được đọc qua như: mind-map, memory techniques, setting goal, ...Không những 
vậy nó còn tạo ra tính thực tiễn rất cao và có thể áp dụng ngay trong học tập. 
 
Và tôi dã phi như bay ra các hiệu sách của Hà Nội để tìm kiếm cuốn sách này. Nhưng thật tiếc là đây 
lại là thời điểm mà thị trường HN hết sách. Tôi tiếp tục tìm kiếm đồng thời đặt mua sách tại các nhà 
sách của thành phố với hi vọng khi có lô sách mới họ se báo cho tôi. Tôi đã may mắn và tìm được 
cuốn sách vào một buổi tối sau nhiều ngày lăn lộn. Và tôi bắt đầu đọc và cảm nhận từng chương. 
Thật thú vị khi được trải nghiệm về những phương pháp học tập mới mẻ này. 
 
Song song với việc đọc sách tôi cũng bắt đầu thực hiện từng phần hưóng dẫn cho riêng mình như lập 
mục tiêu học tập, sử dụng sơ đồ tư duy, cách đọc và ghi nhớ hiệu quả, ... 
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Tôi hi vọng những bạn trẻ Việt Nam , những người cũng đang mày mò trên con đưòng tìm cho mình 
một phương pháp học tập hiệu quả sẽ sớm tìm thấy cuốn sách này và áp dụng nó cho bản thân. 
 
Cảm ơn tác giả Adam Khoo và các dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy đã mang tới cuốn sách 
bổ ích này. 
 

(thanhtuan) 
 
 
Tình cờ 1 lần em biết được cuốn sách "Tôi tài giỏi , bạn cũng thế " qua trang web 
http://vuontoithanhcong.com/ có lẽ đó là cuốn sách đã tạo ấn tượng lớn nhất với em ngay từ những 
dòng đầu t iên! Và quả thật sau khi đọc thử sách qua trang web em đã ko chờ đợi đuợc thêm mà 
ngay ngày hôm đó e "lặn lội" đi mua ngay !!! Cầm quyển sách trên tay mà trong lòng rộn ràng , phấn 
khích ( khó diễn tả ), chỉ muốn làm sao bay được về nhà thật nhanh để được đọc nó !!! Và công sức 
của em đã được đền đáp ( dù e chẳng có công trạng gì  ) khi đọc xong nó. Em có thể chắc chắn 1 
điều là : ko phải riêng mình e mà tất cả những ai đã và đang đọc quyển " Tôi tài giỏi , bạn cũng thế " 
cũng đều có cảm giác như e - một cảm giác sung sướng , xúc động ... ( tạm thời e chưa có thể diễn 
tả hết cảm xúc của mình , nhìu lắm ) Và hơn lúc nào hết ngay h phút này đây e cảm thấy 1 nguồn 
sức mạnh , 1 sự hưng phấn dồi dào đang chảy trong người mà do chính quyển sách đã mang lại cho 
em ! yeahhhhhhhhhh !!!!!! 
 
Quyển sách đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời em ( hoàn cảnh của e cũng tương tự như hoàn cảnh 
của tác giả ) Em sẽ cố gắng để trở thành nhân vật số 1 ( Em là HÀ THÀNH ) !!! Em cảm ơn tác giả , 
cảm ơn anh Khoa , chị Vy nhìu lắm !!! ( Em còn nhìu điều muốn nói lắm nhưng cứ từ từ nói ít một 
qua diễn đàn- đó sẽ mãi là nơi em gửi gắm nhữg tâm tư , tình cảm của mình ) 
THANKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
 

(hathanh) 
 
 
Sau khi b iết được c ác t hông t in b ổ ích t ừ trang web :www.vuontoitoithanhcong.com tôi đã nhanh 
chóng t ìm mua sách về đọc. Tuy đã là sinh viên nhưng những phương pháp đã nêu trong sách đã 
giúp tôi nhận ra được những sai lầm trong cách học của mình. 
 
Thật là bổ ích khi nhận được những bài viết trên trang web của những bạn đọc chia sẻ , tôi cảm thấy 
nó thật gần gũi vì đó cũng chính là tâm trạng của học sinh , sinh viên nói chung cũng như chính bản 
thân tôi. 
 
Tôi tin là từ đây chúng ta sẽ xây dựng được một diễn đàn, một kho tài nguyên có giá trị để tất cả học 
sinh, sinh viên có thể tham khảo và áp dụng vào quá trình học tập của mình. 
 

(quangnhat) 
 
 
Có thể nói quyển "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" đã là một quyển sách rất nổi tiếng rồi, vì việc em chọn 
mua và đọc quyển s ách này phần l ớn cũng là do được g iới t hiệu và  quảng c áo ^_^ ( chứ cái g iá 
88.000đ đối với sinh viên như em quả thật là quá cao cho một quyển sách, sau khi đọc sách em mới 
biết đến website và câu lạc bộ này). Tuy nhiên, sau khi đọc "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế", em cảm thấy 
quyển sách quả là đáng công bỏ tiền bạc và thời gian để nghiên cứu. Nói thì xấu hổ, nhưng đúng là 
hầu hết những thói quen xấu cũng như cách suy nghĩ của 95% kẻ thất bại mà tác giả Adam Khoo đã 
nêu ra đều đúng với em. Điều đó quả là đã tác động rất nhiều tới suy nghĩ của em, khiến em quả là 
có quyết tâm muốn thay đổi (kết quả của cuộc thay đổi này thì xin cho tương lai giải đáp vì em mới 
đọc xong sách thui, hì). Không những thế, các phương pháp học tập và làm việc được nêu ra trong 
sách rất đặc biệt, mới lạ, ví dụ như việc đọc sách nhanh - anh chị có thể hiểu là tự nhiên ai cũng nghĩ 
là càng đọc chăm chú đọc chậm thì càng kỹ, tuy nhiên những lập luận trong sách quả là cũng có logic 
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(đặc biệt là ví dụ về việc lái xe nhanh chậm). Đồng thời, phương pháp đọc sách lọc từ khóa là 
phương pháp em cảm thấy tâm đắc nhất, và là phương pháp đầu tiên giúp đỡ em. 
 
Em cũng rất ấn tượng với anh Khoa và chị Vy là 2 dịch giả của quyển sách này. Hẳn là anh chị đã bỏ 
rất nhiều công sức cho việc dịch quyển sách này sang tiếng Việt. Đặc biệt là chương về trí nhớ siêu 
đẳng, vì rõ ràng các ví dụ sách nêu ra chỉ áp dụng được cho tiếng Việt mà thôi (như Napoleon chẳng 
hạn)... 
 
Nói chung em xin cảm ơn 2 anh chị cũng như tập thể nhà xuất bản, những người đã đóng góp công 
sức để xuất bản quyển sách chất lượng như vậy. Và xin dành lời cám ơn và khâm phục sâu sắc đối 
với tác giả Adam Khoo cũng như 2 anh chị. Chỉ có một điều đáng tiếc là đển tận bây giờ quyển sách 
này mới đến tận tay em, nếu từ khi em còn học phổ thông mà đã được đọc quyển sách này thì thật 
là có ích. 
 

(hongphuong) 
 
 
Được tụi bạn giới thiệu, tôi đã vào xem thử trang web vươn tới thành công, đọc thử vài trang của 
quyển sách là tôi biết đây là thứ tôi cần và tìm mong mỏi bấy lâu, tôi lập tức mua sách ngay sau đó. 
Do mới mua sách nên chưa đọc hết quyển sách, nhưng với những gì tôi cảm nhận được khi tôi đọc 
xong 4 chương đầu thì đây là một quyển sách tuyệt vời. 
 
Cách đây không lâu tôi đã được biết Tony Buzan với các quyển sách cực hay (qua thông tin đọc được 
chứ thực chất cũng chưa đọc sách của ông ấy) và lại trong quyển sách này lại có lời mở đầu của ông 
ấy thì niềm tin của mình vào quyển sách lại được tăng lên (tin rằng đây là một quyển sách thật cần 
thiết, tin rằng mình đã không phí tiền khi mua quyển sách này). 
 
Trong chương đầu, đọc được câu chuyện về tác giả tôi thật nể phục và tôi bắt đầu tin rằng tôi có thể 
làm được nhiều thứ hơn bây giờ, thành công hơn bây giờ trong tương lai. Trong chương 2, tôi ngộ ra 
một nguyên lý vô cùng chính xác đó là yếu tố then chốt tạo nên thành công đó là phương pháp làm 
việc. Trong chương 3 tôi đã phân biệt được giữa "Muốn thành công" và "Thích thành công", tác giả 
đã phân tích thật kỹ lưỡng thật dễ nắm bắt. Trong chương 4 tôi đã biết được cách để tạo ra niềm tin, 
tôi đã làm theo hướng dẫn của quyển sách một cách nghiêm chỉnh, và thật bất ngờ từ kết quả thu 
được đó là đây là lần đầu tiên tôi thật sự có dịp nhìn lại niềm tin của bản thân, cảm thấy hưng phấn 
hơn, hình thành nên niềm tin tích cực và loại bỏ đi niềm tin tiêu cực. Hiện tại thời gian của tôi cũng 
không có nhiều, nhưng tôi xem việc đọc quyển sách là một việc không thể chậm trễ được, do đó tôi 
thường bỏ tí thời gian để nhâm nhi quyển sách. Tóm lại là rất đáng để đọc. 
 

(thuphamhien) 
 
 
Tôi đến với "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!" thật tình cờ do trong quá trình tìm kiếm dữ liệu về lĩnh vực 
này, tôi tìm được trang web của các bạn và thấy thông t in quyển sách này. Đọc qua thông t in các 
bạn ghi trên trang web tôi thấy đây là một cuốn sách hấp dẫn nên mua về. 
 
Điều đầu tiên tôi muốn nói đến đó là đây là một quyển sách in màu rất đẹp và có rất nhiều hình ảnh 
minh họa và cách giải dạy thì rất ngắn gọn và rõ ràng thể hiện đầy đủ ý nghĩa. Tôi đã đọc qua nhiều 
sách về đề tài này nhưng cuốn sách cùng thể loại mà có nhiều ảnh in màu, diễn tả ngắn gọn và thú 
vị như vậy thì mới lần đầu. 
 
Có thể nói mỗi chương đều có ý nghĩa riêng của nó. Nhưng tôi thích nhất là chương 12: Dám mơ 
ước: Sức mạnh của mục tiêu. Và đối với tôi đây là chương quan trọng nhất vì tôi nghĩ nếu không có 
mục tiêu thì chúng ta chẳng thể làm gì được cả - làm sao chúng ta biết mình sẽ đi về đâu nếu không 
biết chính xác, hay đã định hướng nơi mình sẽ đến. Và đa số mọi người đều không có mục tiêu cho 
cuộc đời mình, hoặc nếu có thì họ đều chọn những mục tiêu quá nhỏ mà không nghĩ tới tiềm năng 
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của bản thân mình còn lớn hơn rất nhiều. Chúng ta thật sự có thể trở thành bất cứ ai mà chúng ta 
muốn nếu chúng ta thật sự thật sự muốn trở thành người đó và tập trung mọi sức lực của bản thân 
để thực hiện duy nhất điều ấy. 
 
Tôi cũng rất cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ 1 bản "THIẾT KẾ CUỘC SỐNG CỦA TÔI" cho mọi người thấy 
sơ về cách lập mục tiêu cho cả cuộc đời. 
 

(thanhphuc) 
 
 
Trước tiên em xin giới thiệu về bản thân và lý do vì sao em đọc quyển sách (Tôi tài giỏi, Bạn cũng 
thế!) này. Em là một cô bé rất thích đọc sách báo ( có thể nói là cực kỳ đam mê), và em cũng đã gặp 
nhiều tình huống giống như Adam Khoo đã gặp. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi - xuất sắc nhưng 
cũng có những lúc sa sút va rơi vào tình huống như tác giả và bị mọi người dán nhãn là điều không 
thể tránh khỏi. Trước đây em cũng đã đọc nhiều quyển sách hay nói về cách sống tràn đầy ý chí và 
nghị lực vươn lên như quyển sách: "Good Luck - Bí mật của may mắn" và có một câu nói mà em rất 
tâm đắt: "Sợ chân bị gãy mà không dám đi thì khác nào chân bị gãy", nhờ vậy mà em có thể tiếp tục 
học tập và bây giờ em đã đạt được những gì mình muốn (đương nhiên chỉ là bước đầu), nhưng lúc 
này em vẫn chưa thực sự tin vào sự thông minh của bản thân và em vẫn không biết rằng mình đang 
bị dán nhãn và cứ luôn tin vào những nhãn dán đó mặc dù bản thân phủ nhận nhưng lý trí thì cứ tin. 
 
Sau khi đọc xong quyển sách "Tôi tài giỏi - bạn cũng thế" em mới biết rõ thế nào là tự làm chủ cuộc 
sống và bản thân của chính mình, và nhất là cách học tập trước giờ của em hoàn toàn không phù 
hợp chút nào cả! Bây giờ em đã tự tin lên rất nhiều về khả năng của mình - tất cả là nhờ vào quyền 
sách hay và đầy bổ ích này và nhất là phải cảm ơn hai dịch giả... 
 
Em có được quyến sách này là do báo Mực Tím tặng, nếu không được tặng em cũng sẽ tìm mua cho 
kỳ được. Sau khi đọc xong quyển sách - em đã mua thêm nhiều quyển nữa và tặng cho những đứa 
em họ và các bạn của em - vì em mong rằng mọi người cũng sẽ tự tin làm chủ cuộc sống của chính 
mình và có được những kỹ năng học tập tốt. 
 

(nguyenhong) 
 
 
Tôi mua quyển sách "Tôi t ài g iỏi, Bạn cũng thế" t rong hội sách thành phố vừa qua. Lúc  mới mua 
cũng thấy... hơi tiếc vì nó đắt quá, 88k + giảm 10% vẫn còn đắt, trong khi chỉ mới xem vài trang hấp 
dẫn đầu. Nhưng bây giờ, sau khi đọc xong quyển sách, thì lại cảm thấy... may mắn vì đã vô tình gặp 
được nó trong vô số quyển sách ở đó. Sách giúp tôi tương đối nhiều về tinh thần và phương pháp. 
Hiện tôi đang áp dụng Sơ đồ tư duy và Trí Nhớ dành cho từ vào các môn học và thấy rất hiệu quả. 
Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể thành thạo Trí Nhớ SD dành cho số vì khó mà có thể chuyển đổi số và 
chữ một cách dễ dàng. Tôi cũng đã lập cho mình một bản mục tiêu hết sức bày bản và chi tiết, và tất 
nhiên tôi sẽ cố gắng xây dưng cuộc đời mình giống như xây một căn nhà đã được thiết kế rõ ràng và 
hoàn hảo.... Rất cảm ơn hai dịch giả đã góp phần cho quyển sách đến được tay chúng tôi. 
 
P/S: Một trong những mục tiêu của tôi là hết năm 12 sẽ sang Sing học NUS, rất mong sẽ được làm 
quen hai dịch giả. 
 

(trunghieu) 
 
 
Thật sự em chưa hề biết đến cuốn sách đó cho đến khi có một người bạn của em mang lên lớp đọc 
nó. Em đã bị thu hút ngay bởi những dòng chữ đầu tiên của cuốn sách - "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!". 
Đúng vậy, mỗi người đều là một người tài giỏi, chỉ có điều họ chưa biết làm sao để thực hiện điều đó 
mà thôi. Lần đầu tiên đọc cuốn sách, em thấy mình đã tìm ra con đường của mình, con đường dẫn 
tới thành công. Em đã mua và đọc xong cuốn sách này trong hai ngày kể từ lần đầu tiên nhìn thấy 
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nó, và em đã thực hành được gần như tất cả những điều ghi trong sách, cách đọc thật nhanh và nhớ 
lâu hơn, cách vẽ Sơ đồ tư duy cho những bài học của mình và nó đã giúp em cải thiện rất nhiều về trí 
nhớ. Đặc biệt là phần Niềm tin, em đã học được từ đó là chúng ta phải t in vào bản thân chúng ta, 
hòan tòan tin tưởng. Mỗi chúng ta là một cá nhân xuất sắc, và con đường để trở thành cá nhân xuất 
sắc đã được chỉ ra trong "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!". 
 
Em xin cảm ơn những ai đã góp phần hòan thành cuốn sách này, và càng cảm ơn những người đã 
mang nó đến với độc giả Việt Nam. 
 

(tranchung) 
 
 
Chỉ có 1 điều em bức xúc là sách "Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế" xuất bản trễ quá, đến tận năm em 20 
tuổi lận. Phải chi sách ra sớm hơn chắc có lẽ em đã khác. 
 
Em mua sách do một người bán sách g iới thiệu là quyển sách này rất hay. Nhìn bìa đẹp quá, còn 
nguyên x i t rong g iấy b ọc m ỏng t rong s uốt. L ật m ặt s au t hấy nội dung t óm t ắt c ủa sách đúng là 
những thứ không những mình, mà mọi người, đặc biệt là những người thân yêu đang rất cần. 
 
Em thích nhất chương nói về họat động của não bộ. Não của mọi người đều có số lượn nơron khổng 
lồ chênh lệch không đáng kể. Và trí thông minh hòan tòan có thể luyện tập được. Em sẽ còn nói với 
nhiều người về điều này. 
 
Thanks anh chị. Hy vọng anh chị sẽ tiếp tục có những sản phẩm đặc biệt như "Tôi tài giỏi, Bạn cũng 
thế" và sức lan tỏa còn mạnh hơn sản phẩm này nữa. 
 

(anhkhoa) 
 
 
Khi tôi đọc được một vài trang "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" ở nhà sách và tôi thấy mình cần nên tôi 
mua. Có rất nhiều quyển sách nói rằng cần tăng tốc độ đọc nhưng không nói rõ là cách nào. Trong 
"Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" tôi đã tìm thấy cách đọc nhanh bằng các từ khóa, cách đọc này cũng trả 
lời cho câu hỏi của em trai tôi: lên đại học làm sao mà đọc hết những quyển sách mà quyển nào 
cũng dày cộm. 
 
Tôi rất thích câu: vấn đề không phải là tôi tin rằng bạn có thể thành công hay không mà vấn đề là 
bạn có làm tất cả để thành công . Câu này nói với tôi cách rõ ràng dù người khác có tin mình thành 
công nhưng bản thân mình không tin mình làm được hoặc tin rằng mình có khả năng nhưng không 
hành động, không kiên định thì cũng không thể đến với thành công. 
 

(jbumbum) 
 
 
Khi đang thấy chán nản trong học tập, em đã vô tình thấy được cuốn sách và lấy làm thích thú với 
tiêu đề cuốn sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế". Em thử mở ra và đọc vài trang. Em còn nhớ lúc đó 
trang đầu tiên em đọc là trang "Bạn sở hữu bộ não của một thiên tài". Đọc vài dòng em thực sự thấy 
hay và nhận thấy thực sự đây là một cuốn sách hữu ích cho mình trong lúc này. Nhưng cuốn sách 
khá nhiều t iền so với một sinh viên như em, em đã phân vân khá lâu, nhưng rồi rút cuộc đã quyết 
định mua. Em đã đọc hết cuốn sách trong suốt một ngày, em đọc say sưa vì càng đọc em càng rút ra 
được nhiều điều mà bấy lâu nay em khúc mắc. Cuốn sách như đã mở ra một hướng đi khác thay cho 
cách học tập sai lầm của em từ trước đến giờ. 
 
Trước khi đọc cuốn sách em chỉ nghĩ những giấc mơ của mình là hoang tưởng, nhưng sau đó, em 
cảm thấy tự tin hơn. Em nghĩ rằng chỉ cần cố hết mình cùng với những phương pháp đúng đắn học 
được từ cuốn sách, chắc chắn em sẽ thành công. 
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(hoangthao) 

 
 
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dịch và phát hành cuốn sách này, nó sẽ đóng góp rất lớn tới sự 
phát triển của lớp trẻ Việt Nam! 
 
Qua bản đọc thử, tôi thấy đây là một quyển sách rất hay. Lời bản dịch tuy đơn giản, không màu mè 
nhưng rất súc tích. Tôi thấy nội dung bài viết khoa học, không phải là sự phô trương, sáo rỗng. Tôi 
rất thích quyển sách này và rất muốn mua để cho các con tôi đọc với mong muốn các cháu học được 
các kỹ năng sống tốt từ quyển sách này. 
 

(thanhnga) 
 
 
Em vừa đọc xong quyển sách và em cảm thấy việc dùng một phần t iền em để dành được để mua 
quyển sách này thật là không sai lầm chút nào. Cảm ơn dịch giả. 
 

(meocon) 
 
 
Tôi có một con gái đang học lớp 7. Vì bận rộn với công việc công ty tôi không có nhiều thời gian dạy 
học cho cháu nên phải dựa rất nhiều vào việc cho cháu đi học thêm. Nhưnng mà thành tích học tập 
của cháu cũng chỉ đạt loại khá. 
 
Từ ngày tôi mua sách này cho cháu đọc, cháu rất quý quyển sách, giữ gìn rất cẩn thận. Mỗi tối trước 
khi ngủ cháu đều lấy ra đọc lại một chút. Cháu cũng học chăm hơn nhiều và nhất là quyết tâm hơn 
nhiều. Cháu dán các biểu ngữ và thời khóa biểu khắp nơi. Cháu quyết tâm nếu cuối năm không đạt 
được học sinh giỏi sẽ tự phạt không chơi điện tử một tháng. 
 
Là bậc làm mẹ, tôi rất xúc động khi thấy cháu thay đổi như thế. Tôi mà biết quyển sách này có ảnh 
hưởng tốt đến cháu như thế thì tôi đã mua sớm hơn bằng bất kì giá nào. Tôi rất cảm ơn hai dịch giả 
Đăng Khoa và Xuân Vy đã mang quyển sách này về Việt Nam. 
 

(xuantuyen) 
 
 
 
 
Lời cảm ơn chân thành ! 
 
Tôi đã dành hơn 3 tiếng để đọc cho hết quyển sách (Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!)này. Thực sự là từ 
nhỏ đến giờ, ngoại trừ cuốn sách mà tôi thích "Đắc nhân tâm", tôi chưa bao giờ được đọc một cuốn 
sách nào hay đến vậy. 
 
Và có thể nói là may mắn, vì cuộc sống của tôi có nhiều thành công từ hồi nhỏ hơn nhiều người khác. 
 
Nhưng đọc từng trang sách rồi suy ngẫm, tôi mới thấy mình còn kém cỏi như thế nào, mình đã lãng 
phí cuộc đời của mình như thế nào. Tôi 19 tuổi, và biết rằng phía trước còn rất dài, tương lai chào 
đón tôi nếu tôi cố gắng hết sức. 
 
Bắt đầu ngay từ bây giờ, từ khi đọc đến hết cuốn sách này, tôi muốn thay đổi cuộc sống của tôi, vì từ 
nhỏ tôi đã tự tin tuyệt đối vào năng lực bản thân mình, tôi sinh ra để thành công. Nhưng tôi muốn 
thành công hơn nữa. 
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Bản in màu chất lượng cao rõ đ ẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại 
khắp các nhà sách lớn trên toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại đây. 

Niềm Tin Mới, Cuộc Sống Mới 

Không phải tôi quá tự tin nhưng sự thực trong mắt mọi người tôi rất giỏi . Thành công đến với tôi từ 
trước đến nay như một lẽ dĩ nhiên tuy vậy đó là thành công không hoàn hảo, có những điều luôn làm 
tôi nuối tiếc. 
 
Tôi muốn một thành công hoàn hảo, cho tương lai của chính tôi, cho gia đình tôi, cho tóc xù mà tôi 
yêu thương, tất cả, tất cả, và tôi sẽ làm được. 
 
Tôi sẽ mua cuốn sách này để làm quà giáng sinh cho tóc xù- người quan trọng nhất trong cuộc sống 
của tôi. Tôi nghĩ đó là một món quà giáng sinh thật sự có ý nghĩa. 
 
Một lần nữa cảm ơn dịch giả đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với cuốn sách hay và có ý nghĩa đến vậy. 
 

(nguyen ngoc tu) 
 
 
Tôi thật sự bị cuốn hút và cảm thấy mình trưởng thành hơn trong tư tưởng và cách học tập rất nhiều. 
Lí do mua cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế của tôi ban đầu chỉ vì tò mò, thấy quảng cáo nhiều và 
cũng muốn tìm đọc xem nó ra sao.Và thật sự đây là một trong những cuốn sách lý thú của tôi. Cũng 
giống như những người bạn, cuốn sách này sẽ là tri kỉ với tôi. Tôi sẽ đọc nó những lúc tôi mất tinh 
thần, mất n iềm tin hay đại loại là thất bại trong việc học tập cũng như công việc, v ì tôi nhận thấy 
"lửa" trong mình không hề tắt, nó chỉ có lúc bị chao đảo và cuốn này thật hữu cho tôi t ìm lại "lửa" 
trong chính con người mình. Nhân đây tôi cũng xin cám ơn 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân 
Vy rất nhiều, anh chị đã và đang tiếp tục góp phần rất lớn trong việc thay đổi thái độ cũng như cách 
thức học tập với giới trẻ VN. Và cũng không quên cám ơn người tác giả, ông Adam Khoo, ông thật sự 
là minh chứng cho những gì mình thể hiện trong cuốn sách. 
 

(vu duc tri the) 
 
 
Tôi mới tìm được và mua quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Phải nói thật sự rằng nghe nói đến 
nó nhiều nên khi cầm sách trên tay mặc dù vẫn chưa phá lớp giấy bảo vệ bên ngoài mà tội có cảm 
giác phấn khích cực độ. Có thể bạn cho rằng việc đọc xong cuốn sách trong 2 ngày là không hợp lí 
nhưng tôi thực sự muốn nắm được sơ qua nội dung của nó. Và sau khi nắm được nội dung của sách, 
tôi cũng đã nhận ra rằng phương pháp học của mình chưa đúng đắn. Đồng thời, sách cho tôi mở 
mang kiến thức, cho tôi một cách nhìn mới về cuộc sống. 
 
Rất cám ơn các anh chị đã lập ra diễn đàn này để tôi cũng như các thành viên khác được bàn luận, 
trao đổi và học hỏi. 
 

(girlphuthuy) 
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