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Lời đầu tiên tôi xin gữi lời chào và lời chúc đến tất cả những ai đang đọc những 
dòng chữ này  một ngày thật hạnh phúc !  Đến với cuộc view sách của thư viện 
ngày hôm nay tôi xin chia sẽ về một cuốn sách mà tôi đã đọc và động lại trong 
tôi nhiều tâm đắc nhất đó là cuốn sách : "PHÚT NHÌN LẠI MÌNH " của tác giả 
SPENCER JOHNSON , đây là một câu chuyện rất thực tế được ông quan sát và 
nhìn nhận từ nhiều phía và chính từ sự từng trãi của ông nên ông rất hiểu và rất 
tâm huyết để viết và cho suất bản ra cuốn sách này , nó rất hữu ích và sâu sắc về 
một cách nhìn nhận và điều chỉnh lại cuộc sống của mình để vượt qua những 
khó khăn đang đeo bám và những trở ngại luôn rình rập mình cuộc đời của bạn 
mà chính bản thân bạn cũng không tìm được hướng giải quyết cho cuộc sống 
của mình , có những lúc bản thân mình đạt được những thành công nho nhỏ 
nhưng bản thân mình có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay không ?...  
 
Đứng trước giữa cuộc đời đầy sự hối hả và bộn bề của cuộc sống đặt biệt là thân 
nam nhi đại triệu phu lấy sự nghiệp làm trọng lại rơi vào tình trạng chưa tìm 
được con đường có nhiều ánh sáng của sự hi vọng nhất để đi . Chính nhân vật 
chàng trai của tác giả trong cuốn sách này là một ví dụ điển hình để chúng ta 
dựa vào nó để có thể hiểu hơn nữa về cuộc sống của mình ; những vất vả từ 
công việc học hành gia đình và cuộc sống bên ngoài xã hội đã làm cho chúng ta 
đã chịu không ít những tổn thương về mặt tinh thần không nhiều thì cũng ít 
không ai mà không có cả , đã có những lúc tưởng chừng như chúng ta đã đuối 
sức vì những công việc và áp lực từ cuộc sống .  
 
Chính những khoảng khắc đó anh ta đã sống chậm lại và nhìn nhận lại mình còn 
thiếu một điều gì đó rất quan trọng từ cuộc sống ngoài kia và bắt đầu anh ta tìm 
kiếm sự tĩnh lặng không bận tâm những gì khác từ cuộc sống để cho mình có 
những phút giây nhìn lại cuộc đời mình để có thể nhẹ nhàng hơn thanh thản tâm 
hồn mình hơn để trở về với chính bản thân con người của mình . Để tập trung 
vào công việc để đạt được sự thành công lớn hơn và đặt biệt là tìm được sự 
hạnh phúc liên kết bản thân mình với gia đình , người thân yêu , bạn bè , và 
những người quan trọng khác nữa ... và hơn hết là hạnh phúc với chính mình tại 
sao là như vậy là bởi vì chúng ta phải hạnh phúc với những gì mình đang có từ 
một cơ thể đầy đủ khỏe mạnh , một trí tuệ phi thường , có một gia đình bạn bè 
quan tâm yêu thương giúp đỡ mình , như vậy không hạnh phúc nhất rồi còn gì ?  
 



Nếu chúng ta biết khám phá ra con đường dẫn đến hạnh phúc sẽ dẫn đến thành 
công , nó không nằm đâu xa sôi hết cũng không khó tìm vậy mà có nhiều người 
vẫn tìm không ra được ." Rất là đơn giãn chỉ cần bỏ một ít thời gian rất ngắn 
một phút nhìn lại mình , dành riêng cho bản thân mình mà không để những thứ 
gì làm ta phân tâm" . Tôi tin chắc là khi bạn có những phút giây nhìn lại chính 
mình nhìn lại cuộc sống thì bạn sẽ tìm được một con đường đúng nhất cho 
quyết định bạn nên đi nó , cảm ơn bạn đã đọc đến cuối cùng những dòng chữ 
của tôi về những chia sẽ về những gì khi tôi đã đọc cuốn sách này ! 


