
Bạn Nghĩ Thế Nào Về Lời Xin Lỗi! 
 

 
 

Trong cuộc đời, ai chẳng có lúc trót làm việc gì đó hoặc nói điều gì đó làm cho người khác thấy tổn thương. Giải 
pháp tốt nhất lúc này là xin lỗi. Tuy nhiên, nói lời xin lỗi cũng không hề đơn giản. Đúng ko bạn? 

 
1. Xin lỗi càng sớm càng tốt 

 
Lời xin lỗi không phải là một thứ có thể “để dành”. Vì vậy, nếu thấy cần phải xin lỗi ai đó thì đừng chần chừ mà 
phải nói ngay, trước khi lời xin lỗi có thể gây ra sự gượng gạo cho bạn và ai đó. Bạn biết đấy, chẳng phải ai cũng 
đủ kiên nhẫn chờ đến lúc bạn nói ra lời xin lỗi đâu. Nếu họ không chờ nổi mà quyết định “giận luôn cho rồi” thì 

sao nhỉ? 
 

2. Nên xin lỗi trực tiếp 
 

Có rất nhiều cách để nói lời xin lỗi. Như gửi một bức thư, send đi một email, tặng người đó một bó hoa hay món 
quà độc đáo…Những cách xin lỗi gián tiếp này có thể làm bạn thấy đỡ khó xử khi đối diện cùng người bị tổn 

thương. Nhưng cách hay nhất vẫn là “mặt đối mặt” cùng người ấy . Khi đó, thái độ chân thành của bạn sẽ được 
đánh giá cao đấy. 

 
3. Chân thành lắng nghe 

 
Biết mình có lỗi thì bạn hãy nhận lỗi và tiếp thu những ý kiến của đối phương một cách thành khẩn. nên để họ 

nói những suy nghĩ, bực bội hay những gì khiến họ thấy khó chịu ở bạn. Tất nhiên, những lời này không phải khi 
nào cũng dễ nghe rồi. Nhưng bạn cần thật kiên nhẫn, đừng tỏ ra nôn nóng khi nghe ngưòi ra nói . 

 
4. Không vội vàng 

 
Chắc hẳn phải một thời gian dài sau khi bạn nói lời xin lỗi thì đối phương mới có thể ‘tha thứ” cho bạn đựơc. 

Cũng còn tuỳ vào hành vi bạn gây ra cho người ta tổn thương nhiều hay ít nữa. Dù gì thì bạn cũng không nên tạo 
áp lực cho "đối tác” phải tha lỗi ngay cho bạn. Đâu phải ai cũng sẵn sàng bỏ qua những lời nói, hành động đã 

khiến người ta thấy mình bị tổn thương đâu. 
 

5. Đừng tái phạm 
 

Nếu bạn xin lỗi hôm trứơc mà hôm sau đã lặp lại hành động khiến người ta đùng đùng tức giận thì quả là dại dột 
đấy bạn ạ. Nếu như vậy thì hẳn người kia sẽ nghĩ rằng lời xin lỗi của bạn là không thực lòng chút nào và bạn xin 

lỗi cũng chỉ vì một lí do nào đó thúc ép mà thôi. Hãy làm sao để lời nói của bạn đi đôi với việc làm nhé! 
 



 
 
-ST- 
 
Time is life's gift... 
Time is life's gift...Time is life's gift... 
 
 

 
 
 
Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp...bạn hãy tận dụng ngày hôm nay... 
 
Để hiểu được giá trị của một năm...hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt... 
 
Để hiểu được giá trị của một tháng... hãy hỏi một bà mẹ sinh non... 
 
Để hiểu được giá trị của một tuần... hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo... 
 
Để hiểu được giá trị của một giờ...hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau... 
 
Để hiểu được giá trị của một phút... hãy hỏi người vừa trễ tàu... 
 
Để hiểu được giá trị của một giây...hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc... 



 
Để hiểu giá trị của một phần nghìn giây... hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội... 
 
Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay...!... Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia 
thời gian với một ai đó đặc biệt... đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy.... 
 
...Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả.... 
 
Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn...Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành 
công... Họ lắng nghe lời bạn nói...cho bạn một lời khen tặng... và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn... 
 
Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào... 
 
Ngày hôm qua là quá khứ 
 
Ngày mai là một điều bí ẩn 
 
Còn hôm nay là một món quà 
 
Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi 
 
Hiện tại là món quà của cuộc sống! 
 
 
 


