
Review sách: “Hãy Khiến Tương Lai Biết Ơn Vì Hiện Tại Bạn Đã Cố Gắng Hết Mình” 

Bạch Tô 
Đã bao giờ bạn cảm thấy thất vọng vì khi bạn đã nỗ lực hết sức cho một điều gì đó 

nhưng không thể đạt được kết quả như mình mong muốn?Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc 
sống thật bất công đối với bạn khi chứng kiến cảnh những người bạn xung quanh mình 
sớm ổn định sự nghiệp,học tập,cuộc sống viên mãn còn bản thân thì vẫn chật vật với 
cơm áo gạo tiền, do hoàn cảnh gia đình không thể bằng họ?Đã bao giời bạn cảm thấy 
mệt mỏi với tất cả mọi thứ,muốn buông xuôi,muốn bỏ cuộc,thôi tin vào những phần 
thưởng tốt đẹp trong cuộc sống? 

Nếu trong đầu bạn đã từng tồn tại những suy nghĩ đó,vậy hãy thử đọc cuốn sách 
“Hãy Khiến Tương Lai Biết Ơn Vì Hiện Tại Bạn Đã Cố Gắng Hết Mình”.Sách dành cho 
những bạn trẻ chênh vênh và đầy hoang mang nhưng không ngừng cố gắng trong cuộc 
sống.Cuốn sách chính là một liều thuộc mang tên Tích cực,nó như một lời động viên từ 
những con người đã đi qua thăng trầm của tuổi trẻ,rút ra những bài học quý báu để gửi 
gắm đến bạn đọc,cho ta những kinh nghiệm từ những người từng trải.Nhờ những điều 
đó khiến cuốn sách được đón đọc bởi 1 triệu độc giả khắp Trung Quốc và những bạn trẻ 
ở Việt Nam. 

Những năm tháng tuổi trẻ được ví như giai đoạn “lửa thử vàng”, biết bao khó 
khăn,chông gai chồng chất lần lượt kéo đến, trong chúng ta còn qua non nớt,vẫn ngây 
thơ tin đời tin người,để rồi bị lừa,phản bội.Cuốn sách tổng hợp 50 lời khuyên chất 
lượng nhất dành cho thế hệ trẻ,qua đó tác giả giúp bạn hiểu ra những điều quan trọng 
trong các khía cạnh của cuộc sống.Có những khoảnh khắc,chúng ta chìm đắm trong cảm 
giác đau khổ,bi kịch của bản thân đến mức không để ý xung quanh,bỏ qua những lời nó 
động viên của gia đình và bạn bè đang lo lắng vì mình.Hay lại có những khoảnh khắc 
phân vân giữa những lựa chọn:cuộc sống ổn định hay theo đuổi hoài bão?Tất cả những 
khoảnh khắc tưởng là nhỏ bé ngắn ngủi ấy lại có khả năng xoay chuyển cả cuộc đời về 
đến mãi về sau chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của nó. 

Trong cuốn sách có một đoạn tâm sự như thế này: “Nếu như năm đó tớ học hành 
tử tề,có lẽ tớ cũng không phải đi đường vòng thế này.Cậu không biết đâu, lúc tự học,tớ cứ 
ước có một thầy giáo có thể giảng giải cho tớ những vấn đề khó.Nhưng bây giờ tớ cũng 
mãn nguyện rồi,tựa như dòng sông ngoằng ngoèo cuối cùng cũng hòa biển lớn.” 

Một vài trích dẫn hay trong sách: 
“Hoặc là bạn định hướng cuộc sống, hoặc là cuộc sống điều khiển bạn, thái độ của 

bạn sẽ quyết định ai là người cầm lái, ai là người bị lái.” 
“Nếu ngay bây giờ bạn có một ước mơ, hãy im lặng, dốc toàn lực để hành động. 

Hãy nhớ rằng, nếu hôm nay không đi nhanh một chút, có thể ngày mai sẽ phải chạy, ngày 
kia có thể không thấy rõ phương hướng phía trước nữa. Sao cứ phải bận tâm ước mơ có 
thành hiện thực hay không? Hãy cứ tiến lên phía trước, chạy nhanh lên phía trước là 
được rồi!”  

“Nếu một ngày nào đó chúng ta chìm trong biển người và sống một cuộc đời tầm 
thường, hẳn là chúng ta đã không làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống sung túc.” 


