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Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều phải trải qua những khó 

khăn trắc trở, thất bại… Nhưng cho d  có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cần đối diện với vấn đề 

và nhìn nhận lại bản thân. N u lưu tâm làm được 8 điều dưới đây, bạn sẽ thấy không phải hối 

ti c khi thời gian qua đi. 

1.  ên có bạn tri kỷ 

Bất kể là người trong gia đình hay bạn bè, xã hội có rất nhiều loại người và người tốt và người 

xấu c ng tồn tại. Nhưng dường như chỉ khi gặp nguy nan, bạn mới nhận được rõ đâu là tri kỷ. 

Có nhiều người bạn tốt giống như bản thân có nhiều chi c áo ấm giữa m a đông giá lạnh. Tính 

cách và nhân phẩm quy t định bạn có bao nhiêu người bạn thật sự tốt ở xung quanh. Khi đã bước 

vào tuổi trung niên, bạn cần bi t trân quý nó. N u ở hiện tại, bạn vi t tên những người bạn thân 

thi t ra một tờ giấy, chỉ có một vài người, vậy thì bạn nên đặt tâm vào việc này nhiều hơn một 

chút. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải trở nên rộng mở hơn, tấm lòng thoáng đãng, lắng 

nghe và chia sẻ. 

2. Bìn  tĩn  tr ớc sóng gió nguy nan 

Ở tuổi trung niên không cho phép chúng ta thi u bình tĩnh trong hành xử giống như con trẻ. Ai 

cũng đã từng trải qua rất nhiều sự việc trong cuộc sống, và đã nhìn thấy quá trình từ khi bắt đầu 

cho đ n khi k t thúc một sự việc. N u không rút ra kinh nghiệm và bài học cho bản thân thì có lẽ 

chúng ta chưa thực sự trưởng thành. Không nên than trách trời đất, chính bởi vì tính khí thi u 

bình tĩnh này mà chúng ta tự khi n mình cảm thấy ngột ngạt. 

3. Gieo  ạt l ơng t iện 

Nhìn lại xung quanh, bạn sẽ thấy còn rất nhiều hoàn cảnh éo le. Cho d  mình khổ đ n đâu thì 



vẫn có người tội nghiệp hơn mình, vì th  hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ 

cảm nhận thấy những ánh mặt trời của lòng tốt. Nên làm những việc thiện nhiều hơn, theo quá 

trình gieo hạt đó mà ươm trồng những bông hoa đẹp nhất cho nhân loại.  

4. Trau dồi sở t íc  của bản t  n 

Mỗi người nên chọn cho mình ít nhất một sở thích trong cầm, kỳ, thi, họa và bồi dưỡng nó. 

Chúng sẽ làm cho cuộc sống của bạn thêm phần lãng mạn, khi n tâm hồn thư thái, tăng cường trí 

nhớ và kích thích trí tưởng tượng. Khi làm thơ, ca hát, đánh đàn hay vẽ tranh, chúng ta sẽ cảm 

nhận được sự yên tĩnh mà bản thân không ngờ tới. Còn có chụp ảnh, sưu tầm… chúng đều là 

những thứ gia vị cho cuộc sống thêm ý nghĩa. 

5. Hãy để “đ ợc mất tùy duyên” 

Nơi th  gian có 2 loại khổ, một là nỗi khổ về được và mất, hai là nỗi khổ về tình. Con người 

thường cố gắng bằng mọi cách để được sở hữu những thứ mình muốn, suy cho c ng nó giống 

như đang đánh bạc vậy. Thắng thì cảm thấy vui vẻ, còn thua thì cảm thấy buồn khổ. Trong tình 

yêu, được thì hạnh phúc, mất thì than trách số phận. 

Nơi th  gian, khổ nhất là tình, còn duyên thì ở c ng nhau, h t duyên thì mỗi người một ngả. 

Bước qua tuổi trung niên là chúng ta đã qua tuổi “yêu thương mơ mộng” mà hiểu rõ bản thân. 

Nói chung, mỗi người đều đang tự mình bước đi trong ki p sống làm người. Hãy t y thuận theo 

tự nhiên, được mất t y duyên sẽ thấy lòng nhẹ nhàng. 

6. Học c c  bằng lòng và c ấp n ận 

Mỗi lần gặp chuyện khi n bản thân cảm thấy đau lòng chính là một lần rèn luyện sự chịu đựng 

thống khổ, lặng lẽ chấp nhận cuộc sống không hoàn mỹ như mình tưởng. Một lần trải qua trong 

tình huống như th  là một lần khi n bản thân trở nên lý trí hơn, can đảm và mạnh mẽ hơn. Để rồi 

mỗi khi gặp đau khổ và phiền não, chúng ta vẫn có thể vững vàng vượt qua một mình. Mỗi lần 

gặp chuyện như vậy, hãy xem nó như cơ hội hay chính là liều thuốc bổ tăng thêm nghị lực cho 

bản thân. 

7.    ờng nói c u cảm ơn 

Khi chúng ta tham dự xong một buổi tang lễ, thường sẽ có cảm giác b i ng i, sâu lắng, và khi 

chúng ta mới khỏi bệnh, chúng ta sẽ cảm thấy trân quý tất cả mọi thứ. Tất cả rồi sẽ đi theo cát 

bụi… Mang giữ một tâm thái hàm ơn và bi t cảm tạ đối với con người và cuộc sống sẽ khi n bạn 

bi t yêu thương từng cành cây cọng cỏ. Nó sẽ giúp bạn vượt qua được những áp lực vô hình, hạ 

bỏ dục vọng và tâm tranh đấu. Vì th  hãy nên sử dụng hai từ này một cách thường xuyên. Nhiều 

khi, hạnh phúc cũng được bắt nguồn từ đó… 

8. H ởng t   niềm vui của sự vận động 

Rất nhiều người nói rằng mình béo, mình xấu, vì th  tính chuyện ăn kiêng để giảm cân hoặc đi 

phẫu thuật. Phần lớn thời gian họ đặt tâm vào những thứ này. Rèn luyện thân thể là cách tốt hơn 

cả để tận hưởng cuộc sống, như vậy trọng lượng cơ thể sẽ không tăng do lười bi ng, khuôn mặt 

cũng không vì tuổi tác mà trở nên già nua. Thực t , thời gian không phải là điều quan trọng nhất, 

mà là ở thân thể và tinh thần. 

N u nắm vững và thực hành thường xuyên 8 điều trên đây, thì phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ 

sống trong niềm vui và hạnh phúc. 
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