
 

 

 

 

 

 

 

 

Bài học về đầu tư: Nghệ thuật đối diện 

với sai lầm 

 

  



Đằng sau mỗi một sai sót, có một sự kỳ diệu mà chúng ta không chịu nhìn thấy. 

Khi mỗi người chúng ta phạm lỗi, và có thời gian học hỏi, rút kinh nghiệm, thì 

càng có nhiều sự kỳ diệu xuất hiện trong đời mình. Nhưng để có được điều đó, 

bạn phải học cách đối diện với sai lầm, lúc chúng xảy ra. Đó chính là nghệ thuật 

đối diện với sai lầm – đó là nhận biết mình và người khác thuộc nhóm người nào.  

 

 

 

 

Đối mặt với thực tế và tìm con đường thoát khỏi đống đổ nát.  



Khi phạm sai lầm, chúng thường rất buồn. Đó chính là dấu hiệu nhận biết đầu tiên 

của sự sai lầm. Vào thời điểm đấy, bạn sẽ biết được bạn thuộc loại người nào. 

1. Người nói dối 

Người thuộc nhóm này sẽ dùng những câu đại loại như: “Tôi không làm điều đó”, 

hay “Không, không phải tôi”, hay “Tôi không biết chuyện đó xảy ra”, hay “Anh 

có gì chứng minh là tôi làm không?”. 

2. Người đổ thừa 

Người thuộc nhóm này sẽ nói: “Đó là lỗi của anh, không phải tôi”, hay “Nếu vợ 

tôi không tiêu xài tiền như thế, tôi đã làm giàu rồi”, hay “Ta sẽ làm giàu nếu như 

ta không có con sớm”, hay “Khách hàng chỉ không quan tâm đến các sản phẩm 

của tôi”, hay “Nhân viên bây giờ không còn biết trung thành nữa”, hay “Chỉ thị 

của ông không rõ ràng gì hết”, hay “Đó là quyết định của sếp”. 

3. Người phân bua 

Người thuộc nhóm này sẽ nói: “Ồ, vì tôi không được học đến nơi đến chốn nên 

không tiến thân được”, hay “Giá mà có nhiều thời gian hơn tôi sẽ làm được điều 

đó”, hay “Tôi không muốn làm giàu”, hay “Mọi người ai cũng nhào vô làm 



chuyện đó cả”. 

4. Người bỏ cuộc 

Những người thuộc nhóm này sẽ nói: “Tôi đã bảo anh là điều đó không làm được 

mà”, hay “Chuyện này quá khó mà lại chẳng đáng bỏ công nữa. Tôi sẽ làm thứ 

khác dễ hơn”, hay “Tại sao tôi cần phải làm điều đó? Tôi không cần rước thứ 

nhức óc đó về mình đâu”. 

5. Người chối bỏ 

Những người này mọi người thường có cụm từ hơi tục là “mèo giấu cứt” để gọi về 

họ. Nghĩa là những người này thường đánh trống lảng, hay vờ đi những sai lầm 

của mình. Người thuộc nhóm này sẽ nói: “Ồ không, không có gì sai phạm cả. Mọi 

thứ ở đây đều tốt đẹp”, hay “Sai sót à? Sai sót gì cơ chứ?”, hay “Đừng lo, mọi thứ 

đâu sẽ vào đấy”. 



 

Nhận trách nhiệm về bản thân - đó là điều bạn phải học để làm.  

Nhận trách nhiệm – đó là điều bạn phải học để làm 

Khi mọi người buồn phiền vì sai lầm hay bị tai nạn, một hay nhiều tính cách đó sẽ 

trỗi dậy. Nếu bạn muốn học hỏi và trở nên khôn ngoan từ sau những sai lầm vô 

giá đó, bạn cần phải suy nghĩ một cách hết sức có trách nhiệm. Đó chính là lúc 

bạn phải đặt câu hỏi này với bản thân: “Ta học gì từ bài học vô giá đó?”. 

Nếu một người nào đó nói: “Những gì tôi học được sẽ là không bao giờ phạm sai 

lầm này nữa”, thì người ấy chẳng học được gì cả. Có rất nhiều người sống trong 

một thế giới khó khăn vì họ cứ luôn nói ra những điều như thế thay vì nên nói: 

“Tôi vui mừng vì điều đó đã xảy ra, bởi vì tôi đã rút được kinh nghiệm từ sai lầm 



đó”. 

Điều bạn cần nhớ là những người hay né tránh sai lầm, hoặc bỏ qua không chịu 

học hỏi sẽ không bao giờ thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Chỉ có một cách 

duy nhất đó là đối mặt với thực tế và tìm con đường thoát khỏi đống đổ nát đó. 

Không phải các khoản đầu tư của bạn tăng lên bao nhiêu mới quan trọng, mà điểm 

chính yếu là chúng sẽ giảm sút bao nhiêu. Những nhà đầu tư thực sự luôn sẵn sàng 

chuẩn bị làm giàu ngay khi có cơ hội, cũng như sẵn sàng học hỏi khi mọi thứ 

không diễn ra theo đúng ý họ trên thị trường. Điều tốt nhất mà thị trường có thể 

dạy cho bạn là làm thế nào học hỏi từ chính những sai lầm của bạn. 
 

 


