
Tự học cách khích lệ 
 
 
Có lẽ trong cuộc ñời, chắc không ít lần bạn rơi vào tình trạng gặp một chút trắc trở 
buồn phiền,... tâm trạng không vui, tinh thần chán nản. Và tất nhiên sau ñó, sự chán 
nản còn ảnh hưởng rất nhiều ñến công việc của bạn. Có khi sự ảnh hưởng còn kéo 
dài tới cả tháng, tệ hơn là vài tháng. Vì thế, vào những lúc mình chỉ vấp ngã nhỏ, 
bạn chớ nên nản lòng mà hãy biết cách tự mình khích lệ mình ñể vượt qua. "Mỗi lần 
vấp là một lần trót dại, ai nên khôn mà chẳng dại ñôi lần" - Khi bạn ñã có thể nói 
ñược ñiều ñó thì cũng có nghĩa là bạn ñã có thể thắng ñược cảm giác thất bại mà 
vươn lên. 
 
Bạn tự nhủ với bản thân như thế nào thì bạn sẽ phát triển theo hướng như thế. Vì 
thế, bạn phải học cách tự khích lệ. Những người thành công từ trước ñến nay ñều 
không phải thành công trong chán nản, buồn rầu thối chí. Dù gặp phải trắc trở phiền 
phức ñến thế nào, họ cũng ñều tin tưởng bản thân nhất ñịnh vượt qua ñược cửa ải 
cam go ñó. Hãy chủ ñộng tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn ñề, biết tự ñốc thúc 
bản thân mình, không ngừng nỗ lực thì khó khăn nào cũng vượt qua ñược. 
 
Có một thực tế rõ ràng, nhiều việc ñược xem là khó khăn vô cùng nhưng người có ý 
chí nên vượt qua ñược còn phần lớn những người không thể bởi ngay từ lúc chưa 
bắt tay vào việc họ ñã sẵn ý nghĩ không chắc mình sẽ thành công. Phải chăng trong 
lòng bạn cũng có một giới hạn như thế, rất khó vượt qua nên bạn luôn tự nhủ: mình 
làm không nổi. Hãy ñừng bao giờ ñể mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. 
 
Vì vậy, ñể giúp mình có thể thành công trong cuộc sống, trong kinh doanh, bạn ñừng 
bỏ qua ba nguyên tắc quan trọng ñã ñược những người thành ñạt tổng kết: 
 
1. Thường xuyên khích lệ mình ñể bản thân duy trì một trạng thái tâm lý tốt. 
 
2. Chỉ cần bản thân có tinh thần lạc quan muốn vươn lên, càng ñặt mục tiêu cao thì 
thành tích sẽ lớn. 
 
3. Bất kể bạn muốn thành công trên lĩnh vực nào cũng ñều phải hiểu ñược quy luật 
phát triển của sự việc ở phương diện ñó và cần hiểu ñược áp dụng quy luật này như 
thế nào, ñồng thời không ngừng tiến hành suy nghĩ, nghiên cứu, học tập và lên kế 
hoạch. 
 
Tự khích lệ không chỉ giúp con người ñạt thành công lớn hơn trên cơ sở hiện có mà 
còn khích lệ con người từ kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, từ thất bại ñi ñến thành công, 
từ tai họa ñi ñến may mắn, từ nghèo khó trở thành người giàu có. Trong cuộc sống 
bạn ñừng bao giờ quên ñiều này: Dù phải ñối diện với bất kể khó khăn lớn ñến ñâu 
cũng không ñược chùn bước mà phải biết tự khích lệ, tin tưởng vào bản thân mình 
thì thành công sẽ luôn mỉm cười với bạn. 
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