
4 tâm thái của kẻ mạnh: Hộp đen - Viên gạch - Nấm - Voi,  
đi khắp thế gian không lo nghèo khổ 

 
Đường do tâm, đời cũng từ tâm. Tâm thái, có thể là một trở ngại hoặc là một bước 
đệm trong cuộc sống của bạn! 

 
 
 
Đại học Harvard từng thực hiện một nghiên cứu: 
 
Một người có thể thành công hay không, chỉ có 15% xác suất phụ thuộc vào trí thông 
minh và kinh nghiệm sống của người đó, 85% xác suất còn lại đến từ tâm thái của 
người đó. 
 
Tâm thái là người cầm lái quyết định số phận của cuộc đời. 
 
Nếu tâm thái không tốt, dù khả năng có mạnh đến đâu, ai cũng có thể bị lạc đường 
hoặc bị lật thuyền. 
 
Nếu muốn thăng hạng bản thân, hãy bắt bản thân phát triển bốn tâm thái vững vàng 
sau đây. 
 
01 
Tâm thái hộp đen 
 
Tin rằng nhiều người đã nghe nói đến hộp đen, nó là một loại thiết bị lưu trữ thông 
tin thường được gắn trên máy bay, đây là công cụ được các hãng hàng không sử 
dụng để đúc kết kinh nghiệm bay, rút kinh nghiệm, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn. 
 
Một khi máy bay gặp sự cố, thông qua hộp đen, các điều tra viên có thể hiểu ngay 
nội tình của vụ tai nạn. 
 
Sau này, người ta gọi thái độ tích cực - ghi lại và ngẫm lại những thất bại và học hỏi 
từ chúng là "tâm thái hộp đen". 
 
Trong cuốn sách "Nghệ thuật và nỗi sợ hãi", có một câu chuyện như này. 
 

 



Một giáo viên dạy làm gốm đã đưa ra những mệnh lệnh khác nhau cho hai nhóm học 
sinh. 
 
Với nhóm đầu tiên, cô chỉ yêu cầu những học sinh này làm một số lượng nhất định, 
còn với nhóm thứ hai, cô yêu cầu họ làm ra một cái bình đất thật hoàn hảo. 
 
Cuối cùng, người ta thấy rằng nhóm làm ra được chiếc bình đất hoàn hảo là nhóm 
thứ nhất thay vì nhóm thứ hai. 
 
Tại sao? 
 
Mặc dù nhóm đầu tiên không bị yêu cầu phải hoàn hảo nhưng trong quá trình làm 
với số lượng lớn, các học sinh dần dần rút ra kinh nghiệm, và về cơ bản thì chiếc 
bình ngày càng đẹp hơn. 
 
Trong khi những người thuộc nhóm thứ hai quá cầu toàn, ngoại trừ sự hoàn hảo 
trong suy nghĩ ra, họ không cho ra được kết quả thực tế. 
 
Tác giả Matthew Syed từng nói: 
 
"Nếu chúng ta không thể thay đổi nhận thức của mình về thất bại, khát khao thành 
công của chúng ta sẽ trở nên vô ích." 
 
Cũng giống như Dyson, sau 5.127 lần thất bại, hãng này đã phát triển ra chiếc máy 
hút bụi khí cuốn không túi càn quét khắp thế giới và trở thành "Vua thiết kế của Anh" 
nổi tiếng thế giới. 
 
Kẻ mạnh thực sự không phải là người không bao giờ thất bại, mà là người biết học 
hỏi tốt từ thất bại. 
 
Rèn luyện bản thân trong thất bại, hoàn thiện bản thân, nâng cao bản thân, giúp bản 
thân ngày một mạnh mẽ hơn. 
 
02 Tâm thái viên gạch 
 
Một viên gạch bỏ hoang nằm trên bãi cỏ, nó nhìn lên tòa nhà cao tầng đối diện, thầm 
nghĩ: 
 
"Sẽ thật tuyệt nếu mình là một viên gạch trong một tòa nhà cao tầng, khi ấy, mình có 
thể nhìn thấy cảnh vật ở phía xa hơn cao hơn." 
 
Một ngày nọ, nó được các công nhân xây dựng nhặt được và trở thành một phần 
của một ngôi nhà cao tầng. 
 
Lý tưởng của nó đã trở thành sự thật, nhưng nó nhận ra rằng làm những viên gạch 
này không thoải mái chút nào. 
 
Bởi vì chúng phải chịu áp lực từ lực ép của gạch theo mọi hướng. 
 
Nó muốn quay trở lại bãi cỏ biết bao nhiêu, nhưng nó sẽ không bao giờ quay trở lại 



được nữa. 
 
Dần dần, nó bắt đầu thay đổi tâm lý, từng bước trau dồi khả năng chịu đựng và nâng 
cao khả năng chống chịu với áp lực của mình. 
 
Đây là "tâm thái viên gạch". 
 
Muốn leo lên đỉnh cao thì phải chịu đựng được đau đớn, muốn đội vương miện thì 
phải chịu được sức nặng của nó. 
 
Đằng sau mỗi cuộc sống dường như hào nhoáng, đều có những khó khăn và đau 
khổ không thể kể xiết. 
 
Người sáng lập KFC, Harland Sanders, đã bị từ chối 1.009 lần trước khi ông mang 
kỹ năng chiên gà của mình đến nhà hàng. 
 
Trong cuốn sách "Tiểu sử Steve Jobs", Steve Jobs đã khóc 157 lần, trung bình cứ 3 
trang là một lần khóc. Trong số đó, khóc đến ngã xuống 25 lần, khóc và hét lên 34 
lần, và bật khóc 42 lần, tất cả những điều đó mới tạo nên Apple. 
 
Mỗi khó khăn là một món quà; mỗi lần ngã xuống là một sự trưởng thành. 
 
Đối mặt với sóng gió sắp ập đến, lựa chọn chìm xuống hay vươn lên, tất cả đều phụ 
thuộc vào chính bạn. 
 
03 Tâm thái nấm 
 
Có một câu nói như thế này: 
 
"Mỗi người ưu tú đều có một khoảng thời gian im lặng. Khoảng thời gian đó là 
khoảng thời gian mà mỗi ngày bạn đều nỗ lực rất nhiều nhưng không nhận lại được 
gì. Chúng tôi gọi đó là thời gian bén rễ". 
 
Có quá nhiều khoảnh khắc đen tối trong cuộc sống khiến chúng ta bị coi thường, bị 
phản bội và bị áp bức. 
 
Nhưng miễn là bạn có thể chịu đựng sự khó chịu, nuốt chửng những bất bình và 
chịu đựng sự cô đơn, bạn sẽ luôn có cơ hội để mở ra khoảnh khắc nổi bật của riêng 
mình. 
 
Cũng giống như nấm vậy, chúng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi được 
trồng ở những nơi ẩm thấp, tối tăm, thiếu ánh nắng hay cằn cỗi 
 
Những người có "tâm thái nấm" là những người biết cách âm thầm chuẩn bị cho sự 
trưởng thành trong những ngày tháng không ai hỏi han. 
 
Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, Xing Qingjie cũng từng trải qua "thời kỳ nấm". 
 
Anh lớn lên trong một gia đình nghèo, học hết cấp 2 thì nghỉ học, anh cùng với 
những người cùng làng đi xúc gạch, sàng cát, xi măng trên công trường. 



 
Nhưng ngay cả khi quá mệt mỏi khi phải làm việc nặng nhọc mỗi ngày, anh vẫn 
không từ bỏ việc đọc và viết. 
 
Sau những giờ lao động miệt mài, khi những người khác đang nghỉ ngơi và trò 
chuyện, anh là người duy nhất ngồi viết lách. 
 
Những người xung quanh anh cảm thấy khó hiểu, và thậm chí còn chế nhạo anh. 
 
Nhưng anh nghiến răng và kiên trì, cho dù những tác phẩm của mình hết lần này tới 
lần khác bị từ chối. 
 
Sau này, anh đi bán thịt lợn, và khi không có khách, anh sẽ ngồi xuống và viết ra 
những suy nghĩ của mình. 
 
Sau cùng, sau vô số lần bị từ chối, những suy nghĩ của anh cuối cùng cũng đã trở 
thành một cuốn sách hoàn chỉnh, mức độ nổi tiếng của anh ngày càng cao. 
 
Đến nay, hơn 20 tác phẩm đã được xuất bản. 
 
Nếu không có sự tích lũy âm thầm mỗi ngày, làm sao có cơ hội tiến lên? 
 
Đừng ngừng tiến về phía trước bởi vì không có tiếng vỗ tay trong một thời gian nào 
đó, và hãy biến sự bất công và chế giễu mà bạn đã trải qua thành "chất dinh dưỡng". 
 
Chỉ cần bạn không chấp nhận số phận, số phận cũng sẽ không làm gì được bạn. 
 
04 Tâm thái voi 
 
Bạn có biết voi cầu hôn như thế nào không? 
 
Khi cầu hôn, chúng sẽ chìa chiếc mũi dài ra và gửi một tiếng gọi trìu mến về phương 
xa. 
 
Dù tiếng voi chỉ đi được quãng đường 10 cây số. 
 
Nhưng những con voi ở xa hơn cũng có thể nhận được tin nhắn tán tỉnh. 
 
Hóa ra khi con voi đang truyền tín hiệu, nó cũng sẽ không ngừng giậm chân, truyền 
thông điệp tán tỉnh xa hơn thông qua mặt đất. 
 
Điều mà "tâm thái voi" dạy chúng ta là: thử càng nhiều càng tốt, để tăng khả năng 
thành công. 
 
Chỉ cần bạn không lùi bước, giải pháp sẽ luôn nhiều hơn là khó khăn. 
 
Trong bộ phim truyền hình nước ngoài có tên "Minning town", có một tình tiết như 
này: 
 
Giáo sư Ling muốn dẫn dắt dân làng thoát nghèo bằng cách trồng nấm. Nhiều người 



dân nhìn thấy cơ hội tốt để kiếm tiền và lần lượt tham gia dự án. 
 
Tuy nhiên, khi số người trồng ngày càng nhiều thì số lượng nấm cũng tăng theo, 
cung vượt cầu, tiểu thương hạ giá, thậm chí sau cùng còn bán không được. 
 
Đồ gia dụng bếp được review rầm rộ trên mạng, hiệu quả liệu có thần thánh như lời 
đồn? 
Lúc này, dân làng mới lo lắng: "Nếu không bán được tiền thì hay thôi không bán 
nữa?". 
 
Nhưng giáo sư Ling không hề lùi bước hay bỏ cuộc: "Tôi không tin là mình không 
nghĩ ra cách!" 
 
Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh đã khuyến khích những người xung quanh cùng 
nhau thử nhiều phương pháp khác nhau, và cuối cùng đã nghĩ ra hai kế hoạch. 
 
Làm tủ đông để trữ lạnh số nấm còn thừa. 
 
Mặt khác, đưa mọi người đến các thành phố lớn khác để mở thị trường, và tạo ra thị 
trường cho loại nấm mà người dân ở đây trồng. 
 
Giống như một câu trong cuốn sách nước ngoài "Cuộc sống không có giới hạn" (tạm 
dịch): 
 
"Không phải cơ thể tôi sai, mà là tôi đặt ra những giới hạn cho cuộc sống của mình, 
vì vậy tầm nhìn của tôi bị hạn chế, và tôi không nhìn thấy những khả năng của cuộc 
sống." 
 
Dù gió có thổi lớn thì cuộc đời cũng không bao giờ có hai từ "bỏ cuộc". 
 
Bất kể hoàn cảnh khó khăn ra sao, miễn là bạn không đặt ra giới hạn cho mình, bạn 
luôn có thể đạt được những cơ hội mới. 
 
Hãy tin rằng không có con đường nào là vô ích trong cuộc sống, mỗi bước bạn đã và 
đang đi đều có giá trị. 
 
05 
 
Người lạc quan nhìn thấy bánh vòng, người bi quan nhìn thấy vực thẳm. 
 
Đường do tâm, đời cũng từ tâm. 
 
Tâm thái, có thể là một trở ngại hoặc là một bước đệm trong cuộc sống của bạn! 
 


