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Nếu bạn học ở Hà Nội, thân mời bạn đến tham dự sự kiện này của Trường ĐH

Y Hà Nội. 

Tôi vinh dự được quay trở lại mái trường xưa, và là khách mời chia sẻ tại sự kiện 
này.

Rất vui được gặp bạn ở đó. Bạn sẽ nhìn rõ ràng về tương lai sắp tới của mình.
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LỜI NÓI ĐẦU
Xin chào bạn!

Tôi là bác sĩ Lê Trọng Đại (Bs Đại), hiện đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, là
bệnh viện hạng 1 của TP. Hà Nội. Đồng thời, mọi người cũng biết đến tôi với vai trò là cha đẻ
của phương pháp Sơ đồ tiềm thức (Submap). Với Submap tôi có thể giúp bạn tận dụng tối đa ký
ức – trải nghiệm cuộc sống của mình để ghi nhớ nhanh và lâu hơn các thông tin bạn cần nhớ. Tôi
cũng là cha đẻ của thuyết BÀN TAY (Hand Theory), để giúp cho mọi người định hình được đam
mê của mình, từ đó chủ động định hướng công việc – ngành nghề sẽ theo đuổi, cống hiến. Không
biết bạn có quan tâm Submap và Hand Theory không?

Tôi cũng là tác giả của ba quyển sách bán chạy (1) Dám khác biệt – Dám dẫn đầu (2) Bản lĩnh
(3) Sống trọn cùng đam mê. Bạn có thể tìm đọc nó ở ngoài hiệu sách, hoặc trên các trang thương
mại điện tử.

Với hành trình 10 năm qua, trực tiếp trải nghiệm và chia sẻ cho hơn 10.000 học viên (là các sinh
viên y dược khắp cả nước, là các bác sĩ nội trú, cao học, CK1, CK2) các phương pháp – kỹ thuật
cũng như chiến lược, giúp họ HỌC NHÀN MÀ HIỆU QUẢ, ÔN THI NHÀN MÀ ĐIỂM CAO
HƠN. Tôi mạnh dạn chia sẻ những bài viết này tới các bạn sinh viên y dược trong cả nước –
trong  đó  có  bạn.  Đây  là  những  bài  viết  đã  được  chia  sẻ  trên  Blog  cá  nhân  của  tôi
(http://letrongdai.com/blog/) và đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. Cũng như đã giúp rất nhiều
thế hệ sinh viên y dược thay đổi được kết quả học tập, cũng như có nhiều thời gian hơn cho đam
mê riêng. Nên tôi tin rằng, những bài viết này cũng sẽ giúp ích cho bạn.

Thành công nào cũng cần có sự nỗ lực – cố gắng không mệt mỏi, đặc biệt là trong 21 ngày đầu
tiên. Và để bạn tận dụng tối đa những chia sẻ sau đây, tôi mong rằng bạn hãy CAM KẾT với
chính bản thân rằng, “TÔI SẼ ĐỌC VÀ ÁP DỤNG TỪNG GHI CHÚ CỦA BS ĐẠI. KHI
CÓ KẾT QUẢ RỒI, TÔI SẼ CHUYỂN SANG THỰC HIỆN GHI CHÚ TIẾP THEO, CỨ
NHƯ VẬY CHO ĐẾN HẾT”

Tôi trân trọng sự nỗ lực của bạn!

Tôi là một người thầy, và luôn mong muốn đem những điều tốt đẹp nhất tới cho học trò của
mình, để họ có thể thành công nhanh hơn, dễ dàng hơn.

Giảng viên, tác giả, bác sĩ: Lê Trọng Đại

Phone: +84981815168 

Facebook | Fanpage | Youtube

Email: bsletrongdai@gmail.com

mailto:bsletrongdai@gmail.com
http://bit.ly/dangkykenh_bsdai
https://www.facebook.com/drletrongdai/
https://www.facebook.com/bsletrongdai
http://letrongdai.com/blog/
https://tiki.vn/song-tron-cung-dam-me-p9326310.html?src=search&2hi=0&keyword=s%E1%BB%91ng%20tr%E1%BB%8Dn%20c%C3%B9ng%20%C4%91am%20m%C3%AA&_lc=Vk4wMzQwMjYwMDM%3D
https://tiki.vn/ban-linh-p9319728.html?src=search&2hi=1&keyword=b%E1%BA%A3n+l%C4%A9nh
https://www.youtube.com/watch?v=Qflc40Dz4oM


BÀI 01: TẠI SAO BẠN CHỌN NGÀNH Y DƯỢC?
Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại

bsletrongdai@gmail.com 

“Tại sao bạn chọn học mái trường này?”

Tại sao lại là trường y, trường dược. Mà không phải một trường kinh tế nào đó?

Ngay khi đậu đại học, tôi từng nghĩ mình là một trong số ít những đứa học khối A 

(Toán – Lý – Hóa) đậu vào trường y Hà Nội.

Tôi nghĩ ở đây đa số sẽ là “dân” khối B (Toán – Hóa – Sinh).

Nhưng tôi đã nhầm!

Đúng vậy. Qua những tuần đầu làm quen, tôi nhận ra có đến 70%, thậm chí nhiều 

hơn, sinh viên trường y là “dân” khối A.

Tại sao vậy?

Rõ ràng, chúng ta đậu cả trường của khối A (tôi đậu Kinh tế quốc dân) và trường 

khối B (Y Hà Nội).

Nhưng tại sao cuối cùng chúng ta lại chọn học trường Y, trường Dược?

Bạn còn nhớ lý do của mình không?

Tại sao tôi lại hỏi chuyện này ư?

Bởi nó rất hệ trọng bạn ạ.

Tôi đã sốc khi cầm bảng điểm học kỳ 1 năm thứ nhất.

Tôi đã khóc.

Tôi đã tự trách mình “Tại sao mình lại không đi học kinh tế chứ?”.

Tôi đã muốn bỏ cuộc, muốn thi lại.

Bạn có từng như vậy không? (bình luận ở dưới bài viết này nhé).

Và nếu không nhờ có câu hỏi “TẠI SAO MÌNH LẠI CHỌN VÀO TRƯỜNG Y 

NHỈ?”, có lẽ tôi đã bỏ cuộc thật.

mailto:bsletrongdai@gmail.com


Vào thời điểm đó, tôi nghĩ chắc mình là đứa học tệ nhất. Nhưng theo thời gian, tôi 

nhận ra, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều, rất rất nhiều bạn bè tôi cũng có suy nghĩ 

như vậy khi nhìn vào bảng điểm.

Chúng ta đã quá quen với những điểm 9 điểm 10 ở trung học phổ thông (cấp 3) rồi.

Và ta sốc thực sự khi thấy mình toàn điểm 5, 6, 7.

Cứ như đang ở trên tầng 5 té ngã xuống tầng 1 vậy.

Mỗi khóa cũng có vài bạn bỏ ngang việc học, thi lại trường khác. Một số khác phải

vào bệnh viện tâm thần. Phần lớn lý do là bởi sức nặng của việc học ở trường y, 

trường dược.

Và tôi, có thể xem là may mắn, đã vượt qua được thời điểm đó. Và rồi vươn lên đạt

học bổng nhiều kỳ tiếp theo. Phần lớn là nhờ những kỹ thuật ghi nhớ – đọc sách – 

nghe giảng – ôn thi nhàn mà điểm cao. (Bạn có thể xem TẠI ĐÂY).

Nhưng trước khi nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng các phương pháp đó thành 

công, thì tôi đã phải trải qua một sự giằng xé trong tâm trí rất mãnh liệt.

Và tôi tin, nếu bạn là sinh viên trường y, trường dược thì bạn sẽ hiểu được cảm 

giác đó (trừ những bạn quá vô tư, không thèm quan tâm tới tương lai của mình, 

kiểu đến đâu thì đến).

Vậy nên, tôi muốn giúp bạn vượt qua giai đoạn STRESS đó một cách dễ dàng, 

trước khi bạn tìm hiểu về những phương pháp ghi nhớ – đọc sách – nghe giảng – 

ôn thi nhàn mà điểm cao. Bạn đồng ý phải không nào.

Nếu ta bỏ cuộc trước cả khi tìm ra phương pháp, thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.

http://letrongdai.com/em-se-hoc-duoc-gi-khi-tham-du-lop-hoc-huh-online/


Vậy, hãy cho tôi biết – hoặc đơn giản, hãy tự hỏi bản thân “TẠI SAO MÌNH LẠI 

CHỌN HỌC MÁI TRƯỜNG NÀY?”

Có thể vì …

• Đó là ngành đang “hot”. Ra trường dễ xin việc với mức lương tạm ổn (anh chị đi 

trước nói vậy).

• Đó là môi trường bạn quen thuộc (Bố mẹ bạn làm giáo viên, nên bạn cũng sẽ 

chọn trường sư phạm. Bố mẹ bạn làm công an, nên bạn cũng chọn trường công 

an…)

• Hay chỉ bởi vì trường đó mọi năm lấy điểm số cao. Lâu nay bạn đứng trong “top”

đầu của lớp. Vậy nên thi đậu vào đó mới thể hiện hết “đẳng cấp” của mình.

• …

(lý do của bạn là gì? Bình luận ở dưới nhé)



BIG WHY, EASY HOW

Bạn đã từng nghe câu đó rồi phải không? (lý do càng lớn, hành động càng mạnh 

mẽ)

Liệu lý do hiện tại của bạn có đủ lớn không?

Nó có đủ hấp dẫn để bạn thức khuya, dậy sớm, “bơ” đi những khó khăn bạn gặp 

phải không?

Hệt như tình cảm mà bạn dành cho anh ấy (cô ấy) có thực sự đủ lớn, để vượt qua 

những dèm pha – những can ngăn – những khoảng cách về địa lý, tuổi tác …

(Bạn tò mò lý do của tôi ư? Vâng! Nhờ có ba lý do đó mà tôi đã quay trở lại 

“đường đua” và lợi hại hơn xưa. Bạn có thể tải ebook và đọc Ở ĐÂY)

Nếu nhận thấy bạn vẫn có đôi lúc muốn bỏ cuộc, muốn bắt đầu lại một thức gì đó 

khác. Hãy thử làm theo 2 bước sau đây:

Bước 1: Xác nhận lại xem “đây” có thực sự là điều mình khát khao? (khát khao > 

Cần > Muốn). Bằng cách trả lời câu hỏi “Tại sao mình cần nó?”

Bước 2: Khi đã xác nhận rồi, hãy bổ sung thêm những lý do mới hào hứng hơn, 

hấp dẫn hơn.

Ok! Bạn bịa ra nó cũng được, không sao cả. Nếu cứ lặp đi lặp lại, thì không thật 

cũng sẽ thành thật. Não chúng ta “ngu ngơ” vậy đó.

Tóm lại, để duy trì được năng lượng và đứng vững trên con đường mình đã chọn. 

Hãy luôn nhắc bản thân về LÝ DO TA BẮT ĐẦU.

Nếu những lý do đó vẫn chưa đủ hấp dẫn, hãy “sáng tạo” thêm những lý do mới 

cho bạn. Có ai đánh thuế ước mơ của bạn đâu.

http://letrongdai.com/dam-khac-biet-dam-dan-dau/


BÀI 02: LÀM THẾ NÀO ĐẠT HỌC BỔNG NGAY KỲ NÀY?
 Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại

bsletrongdai@gmail.com 

Em là sinh viên y dược?

Em đã từng hỏi mình câu dưới đây chứ?

“Làm thế nào để đạt học bổng ngay kỳ này nhỉ?”

Tôi đã hỏi vậy rất nhiều ở năm thứ nhất (Y1) khi học tại trường ĐH Y Hà Nội.

Có lẽ chúng ta đều quá quen với những điểm 9, điểm 10 lúc học cấp ba.

Chẳng phải nói quá đâu.

Bởi thực tế, lúc học cấp ba, sinh viên y chúng ta đa số nằm trong “top” đầu của 

khóa.

THẾ NHƯNG …

Em đã nhận điểm thi học kỳ 1 chưa?

Lúc tôi xem bảng điểm mà bộ môn trả về.

“Cái gì đây! Đây là điểm số của ai vậy?” Tôi không tin vào mắt mình.

Tôi nghĩ, có lẽ thầy cô chấm nhầm, hoặc vào điểm nhầm.

Tôi muốn phúc tra ngay lập tức.

Nhưng rồi, sự thực vẫn là sự thực.

Khi ra khỏi phòng thi, tôi tin mình đã làm tốt.

mailto:bsletrongdai@gmail.com


Nhưng thầy cô đâu có biết tôi là ai.

Tương tự, thầy cô cũng chẳng biết em là ai cả.

Chẳng thể thiên vị sinh viên này hay sinh viên kia, bởi bài làm cũng đã rọc phách.

Và thêm nữa, không chỉ 1 môn thấp; mà rất nhiều môn thấp.

Tôi đành chấp nhận đó thực sự là điểm số của mình.

Tôi đau lòng nhìn lại bản thân.

“Hóa ra mình không giỏi như mình vẫn nghĩ lâu nay”

Và rồi …

“Tôi nghĩ ngay đến việc bỏ học, thi lại trường khác”

Tại sao ư?

Có lẽ bởi chúng ta đã quen với điểm 9 điểm 10 ở cấp ba rồi. Giờ chúng ta sốc, 

không chấp nhận nổi chính mình.

Nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ được – Cuộc sống nhiều lúc không dễ dàng như vậy. 

Chúng ta bị ràng buộc từ nhiều phía.

Nào là bạn bè cấp ba. Nào là bố mẹ. Nào là thầy cô…

Có quá nhiều thứ ta phải nghĩ tới khi ra một quyết định gì đó.

Và rồi …

Tôi chấp nhận, có vẻ như mình chưa biết cách học.

“Có cách học nào tốt hơn cách hiện tại của mình không nhỉ?”



Nó đã từng giúp mình đậu đại học. Nhưng có vẻ như mục tiêu giờ đây đã cao hơn. 

Chương trình giờ đây đã khó hơn.

Và phương pháp cũ không còn đáp ứng được nữa.

Ước mơ ngày đầu khi bước chân vào trường y là gì nhỉ? (Em vẫn nhớ phải không?)

“Mình sẽ đạt học bổng, sẽ tốt nghiệp bằng giỏi, sẽ đi du học, sẽ tự túc mọi việc …”

Nhiều lắm!

Nhưng giờ dường như xa xôi. (Em cũng đã từng trải qua cảm giác này phải 

không?)

Và rồi, bằng sự “kỳ diệu” tôi đã vực mình dậy.

Tôi đã đạt học bổng từ năm thứ hai (Y2).

Bạn đang muốn biết bằng cách nào phải không? Muốn biết sự “kỳ diệu” đó là gì 

phải không?

Vậy thì có mấy điều sau đây bạn cần chú ý:

RÕ RÀNG TRONG TÂM TRÍ: MUỐN < CẦN < KHÁT KHAO.



Bạn “muốn” đạt học bổng ngay kỳ này?

Hay …

Bạn “khát khao” đạt học bổng ngay kỳ này?

Có sự khác biệt giữa “muốn” và “khát khao” thì phải.

Đúng rồi!

Nếu hỏi ta muốn gì, thì ta muốn nhiều thứ lắm. Cái gì ta cũng muốn.

Hãy để tôi lấy một ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé.

Tôi thích ăn humberger. Và giờ tôi cũng đói rồi.

Tôi bắt đầu nghĩ đến humberger.

Ôi nhưng mà cái cửa hàng đó lại cách xa 7km, ngoài trời thì nắng nóng, lại không 

có dịch vụ ship. Chỉ có một cách duy nhất là tôi phải ra tận nơi.

“Thôi. Ăn tạm cơm truyền thống vậy”

Dường như bạn đã nhận ra được sự khác nhau giữa muốn với khát khao rồi.

Nếu chỉ dừng lại ở mức độ “muốn”. Thì ta vẫn sẽ để những rào cản giữ chân mình 

lại (là nắng, là xa, là phải tự mò đến chỗ đó).

Còn khát khao thì sao?

Hãy tưởng tượng, bạn đang bị “dúi” đầu vào thùng nước.

Bạn sẽ làm gì?

Lúc đó bạn khát khao nhất cái gì?

Đúng rồi.



Bạn khát khao được thở, được có oxy.

Và bạn sẽ vùng vẫy bằng mọi cách để có được oxy mà thở.

Đó chính là khát khao đó.

Lúc đó sẽ chẳng có cái gì là lý do cả.

Vậy bạn đang “khát khao” có học bổng ngay kỳ tới.

Hay chỉ dừng lại ở “muốn”?

Bạn có thức khuya hơn không?

Có dậy sớm hơn không?

Có lên giảng đường, thư viện để tạo áp lực cho mình giữa mùa thi không?

Có đi gặp một người nào đó để hỏi bài – dù bạn không thích họ không? (đó có thể 

là một bạn trong tổ, một anh khóa trên, một thầy cô nào đó)

Tóm lại, bạn có “bất chấp” để vượt qua những kháng cự trong tâm trí, để làm 

những điều bạn cảm thấy không dễ chịu không?

Giờ thì phần nào ta đã hiểu tại sao mình chưa được học bổng rồi nhỉ.

Tóm lại, hãy KHÁT KHAO, đừng chỉ dừng lại ở MUỐN.

KHỐNG CÓ MÔN CHÍNH – MÔN PHỤ.

Y1 chứ gì?

Giải phẫu mới là môn quan trọng. Tập trung học mình nó thôi.

Y2 à?

Sinh lý với mô phôi thôi. Còn lại qua môn là được.



Tôi không biết bạn có được anh chị khóa trước “kèm cặp – dạy dỗ” kiểu tương tự 

vậy không.

Nếu có, tôi xin được CHIA BUỒN với bạn.

Tại sao ư?

Bạn sẽ hiểu ngay sau khi đọc những dòng dưới đây thôi.

Trước tiên, hãy làm việc này cho tôi.

Hãy mở điện thoại ra, tìm trong danh bạ số điện thoại của anh/chị trên bạn một 

khóa.

Gọi đi!

Và hỏi xem, năm trước khóa đó, từ mấy điểm thì được học bổng. (có thể là 8.0; 

cũng có thể cao hơn)

Và hãy nhìn lại kỳ trước của bạn.

Kỳ trước từ mấy điểm thì được học bổng (có thể là 8,3 hoặc cao hơn).

Tôi gọi đó là con số thần kỳ!

Giờ bạn đã có một con số thần kỳ rồi. (Tôi giả sử là 8,3 nhé – ưu tiên điểm số cao 

hơn).

Câu hỏi là …

Làm thế nào để mình được 8,3 ngay kỳ này nhỉ?

Ồ! Tôi nghĩ là học sinh lớp 5 cũng trả lời được.

Nhưng chính tôi, lúc học Y1 đã không giải được bài toán này.



Rõ ràng, để tổng kết được 8,3, thì các môn học phải xoay quanh điểm số này.

Nhiều điểm 9, lác đác điểm 8 và không có điểm thấp hơn 8. (Lý tưởng là vậy).

Và điều gì sẽ xảy ra nếu như … ta có quan niệm “môn chính – môn phụ”?

 

Môn chính: ta sẽ học chăm chỉ, dành nhiều thời gian. Khó thì ta vẫn “cố đấm ăn 

xôi” – Bạn còn nhớ môn giải phẫu phải không.

Đúng rồi đấy. Đó là cách ta làm với môn chính.

Thế môn phụ thì sao?

Môn phụ: học ít thôi. Chỗ nào khó quá thì bỏ qua. Thậm chí sát ngày thi mới thèm 

mở sách ra.

Và tất yếu là … điểm số của “môn phụ” sẽ thấp.

Ra khỏi phòng thi, bạn bè làm được bài. Nó hí hửng.

Còn mặt mình thì dài tũn: “Tệ thật. Mình thua nó rồi”. Tự trách mình!

Và mấy ngày sau đó, chẳng thể học nổi, bởi ta đau lắm.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt tươi rói của thằng bạn lúc ra khỏi phòng thi “môn phụ”, là 

mình lại đau hơn, không thể tập trung ôn thi “môn chính” được.

Và rồi …

Môn chính lại giống môn phụ (không có đủ thời gian tập trung)

Và điểm lại thấp.



Cuối cùng, cứ môn trước ĐẠP ĐỔ môn sau (tôi gọi là hiệu ứng Domino điểm 

thấp).

Tất nhiên, tổng kết sẽ không thể được 8,3 để mà lấy học bổng rồi.

Vậy nên, hãy bỏ ngay cái suy nghĩ MÔN CHÍNH – MÔN PHỤ đi nhé.

THI MÔN NÀO – HỌC MÔN ĐÓ.

Ở trên bạn đã rõ cái hiệu ứng Domino điểm thấp rồi phải không nào.

Vậy thì đừng có đứng núi này trông núi nọ

Tuần này thi triết, cứ tập trung ôn thi triết.

Dành đủ thời gian cho nó.

Tuần sau thi giải phẫu, tuần sau ta học.

“Ơ! Nhưng mà anh ơi …

Em còn nhiều bài giải phẫu chưa học lắm.

Em nhìn lại tất cả như mới tinh.

Em lo lắm.

Làm sao mà em học kịp được nếu em không tranh thủ học từ tuần này chứ”

Vâng, cũng dễ hiểu cho điều này thôi.

Các bạn sinh viên y dược – trước khi trở thành học viên HUH – cũng phàn nàn như

vậy.

Nhưng chỉ sau 120 phút kể từ lúc bắt đầu học HUH Online.



Tức là sau 120 phút kể từ lúc nộp học phí và ngồi vào máy tính (điện thoại) và học 

HUH.

Thì các bạn ấy không còn phải lo lắng điều đó nữa.

Tại sao ư?

Vì các bạn ấy biết cần tập trung vào cái gì, và bỏ qua cái gì.

Chúng ta không đủ thời gian để làm tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta có đủ thời gian 

để làm những thứ quan trọng – thứ quyết định điểm số của bài thi.

Các bạn ấy cũng biết cách để đọc sách và ghi nhớ NHANH VÀ LÂU những gì vừa

đọc.

“Em muốn tìm hiểu về lớp học HUH Online, anh chỉ em với. Ở đó em sẽ được học

những gì ạ?”

OK, XEM NGAY TẠI ĐÂY   

Tóm lại, để có thể đạt học bổng ngay kỳ này, bạn cần chú ý ba điều sau:

HÃY KHÁT KHAO, ĐỪNG CHỈ MUỐN.

Bạn nhớ hình ảnh “dúi đầu” vào thùng nước rồi mà.

LOẠI BỎ TƯ DUY “MÔN CHÍNH – MÔN PHỤ”.

KHÔNG ĐỂ “DOMINO ĐIỂM THẤP” xảy ra.

Có mặt ở lớp HUH để được dạy tất cả những kỹ thuật đó chỉ sau 120 vào học.

http://letrongdai.com/em-se-hoc-duoc-gi-khi-tham-du-lop-hoc-huh-online/


BÀI 03: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT MÔN GIẢI PHẪU?
Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại

bsletrongdai@gmail.com

Bạn mới bước chân vào trường Y Dược?

Vâng!

Tôi cũng đã từng như vậy.

Để tôi nhớ lại xem nào…

“Môn khoai nhất lúc đó là gì nhỉ?”

“Cái thời Y1 ở trường ĐH Y Hà Nội ấy à?”

MÔN GIẢI PHẪU

“Đúng là giải phẫu rồi. Môn khoai nhất năm đầu tiên”

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp …

Không chỉ sách dày và nhiều sách cần phải đọc (sách giao khoa của bộ môn, 3 tập 

sách của thầy Trịnh Văn Minh nữa).

Mà từng bài học đều dày từ 30 – 50 trang, và còn phải nhớ từng chi tiết trong đó 

nữa (từ nguyên ủy đến bám tận, rồi đường đi – mạch máu và thần kinh chi phối…)

Quá nhiều thứ cần phải xử lý với một “cái não” vẫn quen cách học thời cấp ba – 

ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI, CHÉP ĐI CHÉP LẠI. (Kiểu như win 95 mà chạy phần mềm 

của win 10 vậy. Cứ đơ suốt).

LÀM SAO ĐÂY? 

mailto:bsletrongdai@gmail.com


LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT GIẢI PHẪU?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GHI NHỚ CÁC CHI TIẾT GIẢI PHẪU?

THẬM CHÍ, vì nó là môn sẽ thi nội trú khi tốt nghiệp Y6, nên “Có cách nào để 

GHI NHỚ NÓ ĐẾN Y6 KHÔNG?”

(Bạn cũng từng hỏi như vậy phải không?)

Các học viên mới của tôi, khi tham dự chương trình HUH (How to use your head), 

cũng liên tục đặt những câu hỏi như vậy.

Và đây là một vài gợi ý dành cho bạn:

Thứ nhất, cần “RÕ RÀNG TRONG TƯ DUY”.

Xét về tổng quan, các môn học trong trường y dược được phân thành hai “nhóm” 

lớn.

Một nhóm bao gồm các môn như Giải phẫu, mô phôi, giải phẫu bệnh … (được gọi 

là các môn hình thái học).

Nhóm còn lại liên quan đến cơ chế – lý luận (như sinh lý, sinh lý bệnh, bệnh học, 

dược lý …)

Mục tiêu ghi nhớ của các môn hình thái học được “nâng dần” theo sự tiến bộ của 

học viên:

Mức cơ bản: Nhớ được “tên” của chi tiết.

Cao hơn: Nhớ được “vị trí tương quan” (đường đi, liên quan trên dưới trái phải 

trong ngoài)

Cao: Nhớ được “tác động” của nó với hoạt động của cơ thể.



Nghĩa là, khi bạn bắt đầu học giải phẫu. Hãy đặt cho mình mục tiêu nhớ tên của chi

tiết trước tiên.

Sau khi làm được việc đó rồi …

Ta mới tiến lên nấc thang tiếp theo … là nhớ vị trí tương quan của nó. Đừng vội 

bắt mình phải ăn hết cả con voi trong một bữa.

Bạn biết nên làm gì rồi đó:

“Ăn từng miếng một, nhiều bữa một”.

Ngày đầu tiên, các sinh viên y dược trong lớp học HUH cũng hoảng lắm.

Và họ cần tôi làm một vài thủ pháp để bình an trở lại.

“Tại sao ư?”

Hãy tưởng tượng mà xem, bạn từng thấy một người hoảng loạn chưa?

Họ chẳng còn suy nghĩ nữa, họ hành động theo bản năng.

Và những người đó sẽ học theo bản năng – ĐỌC LẶP ĐI LẶP LẠI.

Càng hoảng à càng lặp lại à càng không nhớ được.

Khi bình an, tâm trí sẽ sáng suốt để sáng tạo nhiều hơn.

Thứ hai, cần xây dựng “MỐC”.

Mốc là cái gì vậy?

GƯỢM ĐÃ!

Trước khi giải thích cho bạn: mốc là cái gì.

Có phải, bạn muốn NHỚ NHANH VÀ NHỚ LÂU không?



 

Nếu tôi nói “Quả táo tầu”

Tâm trí bạn sẽ nghĩ tới hình ảnh gì?

Đúng rồi, một quả táo màu đỏ to như nắm tay hiện lên trong tâm trí bạn.

Thế tôi nói “Quả dưa hấu”

Tấm trí bạn sẽ nghĩ tới hình ảnh gì?

Đúng rồi, chính nó đấy, quả dưa hấu to tròn mọng nước. Bên ngoài vỏ xanh, bên 

trong đỏ hắc.

Đến tuổi này, chúng ta đã có khá nhiều trải nghiệm.

Và mỗi khi nhắc tới một cái gì đó (một từ ngữ nào đó), thì lập tức tâm trí ta sẽ xuất

hiện những hình ảnh “liên quan”.

Cái hình ảnh “liên quan” đó tôi gọi nó là mốc.

Dĩ nhiên, hình ảnh đó chỉ là một phần của mốc thôi. (học viên HUH được dạy từng

bước để xây dựng “tất cả” các loại mốc ghi nhớ).

Câu hỏi là …

“Bạn đã biết tận dụng những hình ảnh/ trải nghiệm trong quá khứ để giúp mình 

nhớ nhanh và nhớ lâu chưa?”

Một số bạn vẫn thường nhớ tên một người mới biết, bằng cách tìm xem có nét gì 

tương đồng với những người bạn trước đây không.

Đó là minh chứng cho việc ta đang dùng MỐC để ghi nhớ.



Và cách để nhớ giải phẫu cũng tương tự như vậy.

Dĩ nhiên, nhiều lúc ta cần biến đổi qua vài chặng.

Hãy tưởng tượng, chỉ cần sau 5 – 7 ngày tham dự HUH, bạn sẽ thành thạo các kỹ 

thuật biến đổi và xây dựng mốc đó.

Điều gì sẽ xảy ra nhỉ?

Bạn sẽ không còn phải lo lắng với môn giải phẫu nữa.

Không chỉ môn giải phẫu, mà còn …

Các môn hình thái học khác nữa (mô phôi, giải phẫu bệnh…)

“LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ HỌC HUH VẬY”

Rất may cho bạn!

Giờ đây HUH đã có thể học online.

Bạn có thể học bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào.

Các bài giảng thêm (hướng dẫn hàng tuần) đều được ghi hình lại, và bạn có thể học

đi học lại nếu muốn.

“TÔI MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ HUH, ĐƯỢC CHỨ?”

Được!

XEM NGAY TẠI ĐÂY

Trong tuần này, tôi cũng đang tổ chức Chương trình “THỬ THÁCH 14 NGÀY: Để

ghi nhớ không còn là vấn đề”. Bạn có thể tham dự chương trình TẠI ĐÂY

Tóm lại, để có thể học tốt môn giải phẫu …

http://letrongdai.com/uu-dai-dac-biet-lop-so-do-tiem-thuc-submap-chuyen-sau/
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Cần hai thứ:

RÕ RÀNG TRONG TƯ DUY

Giải phẫu là môn hình thái học. Có ba cấp độ yêu cầu của việc ghi nhớ.

PHẢI XÂY DỰNG ĐƯỢC MỐC.

MỐC sẽ giúp bạn nhớ nhanh và nhớ lâu.

Mọi thứ sẽ được huấn luyện tại lớp HUH Online



BÀI 04: SV Y DƯỢC _ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT MÔN HÓA SINH?
 Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại

bsletrongdai@gmail.com

“Bạn nghĩ gì về môn hóa sinh?” Sinh viên được phỏng vấn cảm nhận.

“Hóa sinh hả? Môn khoa học viễn tưởng”

“Hóa sinh ư? Em quên hết rồi”

“Hóa sinh! Ôi hóa sinh. Em chưa từng yêu nó”

Còn bạn, cảm nhận của bạn về môn hóa sinh là gì?

…………………………………………………….

Vậy làm thế nào để học tốt môn hóa sinh?

mailto:bsletrongdai@gmail.com


Với điểm thi hết kỳ 9,2 môn hóa sinh tại trường ĐH Y Hà Nội, tôi có 2 gợi ý chính 

sau đây để giúp bạn học tốt môn hóa sinh:

TƯ DUY TỔNG THỂ.

Môn hóa sinh được chia làm hai phần, gồm hóa sinh chuyển hóa chất và hóa sinh 

các cơ quan.

Phần hóa sinh chuyển hóa chất luôn là thứ khiến người học cảm thấy nản.

Để tôi lấy ví dụ cho bạn dễ tưởng tượng nhé!

Lúc con học hóa hữu cơ ở cấp 3, chúng ta nhớ các chất, nhớ các phản ứng hóa học 

bằng cách nhớ công thức cấu tạo của chất đó.

Và thực tế, chúng ta luôn có thể nhớ – viết ra được công thức cấu tạo của một chất 

nào đó.



Chính điều đó, đã tạo cho chúng ta một thói quen là CỐ GẮNG NHỚ ĐƯỢC 

CÔNG THỨC CẤU TẠO của các chất khi học hóa sinh.

Tuy nhiên, điều này lại chính là thứ cản bước tiến của bạn. Bởi có rất nhiều thứ, 

được mô tả ở cấu trúc phức tạp, và bạn không thể vẽ/viết công thức cấu tạo ra 

được.

Và bởi vì không nhìn thấy được, nên người học luôn xem nó là môn khoa học viễn 

tưởng – tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng.

Và khi không thể vẽ, không thể viết, không thể tưởng tượng ra nó, chúng ta bắt đầu

nản.

Vậy giải pháp cho điều này là gì?

Hãy lên lớp nghe giảng đầy đủ (không được trốn lý thuyết. Dù lên lớp nghe xong 

vẫn không hiểu gì, vẫn phải lên nghe, để não bộ quen dần với những từ vựng mới)

Về nhà xem lại sách, vở ghi chép (sẽ nói rõ hơn ở phần 2).

Với những bài học ở phần hóa sinh chuyển hóa chất, chỉ cần nghe giảng, xem lại 

sách và vở ghi. Chưa cần tạo áp lực, bắt ép mình phải nhớ tất cả. Bởi lúc này mọi 

thứ còn quá mới với bạn. Mới đến từng từ vựng!

Hãy cho mình thời gian.

Khi học đến phần hóa sinh các cơ quan. Đây là lúc bạn cần yêu cầu bản thân cao. 

Tuy nhiên, nó cũng là lúc bạn đã quen với các từ vựng trong môn hóa sinh. Đồng 

thời, những kiến thức của môn giải phẫu, sinh lý, mô phôi (bạn đã và đang học 

đồng thời) sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cần những thứ có thể nhìn – sờ – tưởng tượng 

được.



Ví dụ: Nếu bạn học đến bài hóa sinh thận. Sẽ là lúc để bạn đọc lại bài hóa sinh 

chuyển hóa acid amin (chu trình Ure).

Tóm lại, hóa sinh chuyển hóa các chất là nền tảng để bạn hiểu hóa sinh chuyển hóa

cơ quan. Nhưng ngược lại, hóa sinh chuyển hóa cơ quan, giúp bạn thực sự ghi nhớ 

hóa sinh chuyển hóa các chất.

ĐỌC SÁCH TRONG KHI NGHE GIẢNG.

Bố mẹ, thầy cô, và chính bản thân bạn vẫn có thói quen đọc sách trước khi lên lớp.

Điều này đã từng đúng, nhưng nó là của những thế kỷ trước thế kỷ 21. Còn giờ, 

bạn đang sống ở thế kỷ 21.

(Bạn có thể tìm đọc sách Dám khác biệt dám dẫn đầu của tôi, do NXB Lao động ấn

hành. Trong đó tôi dành cả hai chương để hướng dẫn cho bạn cách nghe giảng hiểu

quả để nhớ ngay sau khi nghe giảng).

Ngày nay, bạn có quá như thứ để đọc. Và cũng có quá nhiều công cụ bổ trợ cho 

việc học (máy tính, điện thoại có kết nối với Google). Vậy nên, cần phải học tập 

một cách thông minh hơn.

Hãy luôn tự hỏi mình những câu hỏi sau:

Cô giáo đang nói cái gì ấy nhỉ?

Cái đó ở chỗ nào trong sách giáo khoa?

Tài liệu khác họ nói có giống cô không?

Cái đó có liên quan gì với bài học hôm trước không nhỉ?

Để thực hành được kỹ năng đọc sách trong khi nghe giảng, quả là không dễ. 

Nhưng bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự nỗ lực rèn luyện kỹ năng đó. 



(Bởi lẽ vậy mà tôi đã phải dành cả một 1/3 thời lượng của chương trình HUH 

Online Level Max chỉ để huấn luyện bạn thành thạo kỹ năng này).

Tổng kết:

Để học tốt môn hóa sinh, bạn cần chú ý 2 điều sau:

Lên lớp nghe giảng đầy đủ (dù không hiểu) để làm quen với các từ vựng mới.

Tiến hành đọc sách và các tài liệu trong khi nghe giảng.

Khi học phần hóa sinh chuyển hóa các chất, về nhà chỉ cần xem qua, chưa cần tạo 

áp lực bắt mình phải ghi nhớ mọi thứ ở thời điểm này. Hãy để điều đó sang phần 

hóa sinh cơ quan.

Để học nhàn mà hiệu quả tại trường y dược => XEM TẠI ĐÂY
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BÀI 05: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC GIỎI MÔN DƯỢC LÝ & THI ĐIỂM
CAO?

  Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại

bsletrongdai@gmail.com

“Nhất dược lý, nhìn đông y”

Các thế hệ sinh viên trường y dược truyền tai nhau câu vè đó, để nói về mức độ 

khó của các môn học.

Và nếu bạn đã trải qua 5 – 6 năm trong trường đại học y, đại học dược, thì tôi tin 

bạn cũng cảm nhận được điều đó.

Gần như Dược lý được xếp riêng một mảng.

Tại sao lại vậy ư?

Hầu hết các môn học khác đều nhằm phục vụ việc chẩn đoán ra bệnh.

Còn Dược lý, mình nó phục vụ việc điều trị bệnh (sau khi đã chẩn đoán ra).

Chỉ nguyên việc tiếp cận như vậy, cũng đủ thấy được mức độ phức tạp của môn 

học này rồi.

Vậy làm thế nào để có thể học tốt môn dược lý? Để rồi vận dụng linh hoạt vào quá 

trình học bệnh học ở Y4, Y6 và kê đơn thuốc khi ra trường?

Sau đây là 2 gợi ý của bác sĩ Lê Trọng Đại cho các sinh viên y dược:

ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT VỚI DƯỢC LÝ?
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Đa số sinh viên bị cuốn vào những thử thách của thầy cô trong bộ môn.

Khi đi nghe giảng, thấy các thầy cô nói “vanh vách” liều lượng của thuốc, sinh 

viên tự cho rằng cần phải học thuộc liều.

Rồi đến bài kiểm tra thực tập, hoặc kiểm tra giữa kỳ, chính giáo viên lại tạo ra 

những đề thi ảo – yêu cầu sinh viên phải nhớ liều.

Trên thực tế,

Giảng viên dạy đi dạy lại, sau nhiều năm mới nhớ được liều của thuốc. Và việc 

nhớ này cũng chẳng còn tác dụng gì lắm với thời đại ngày nay, khi mà Google hay 

các ứng dụng trên điện thoại thông minh (Medscape …) đều cung cấp một cách chi

tiết cho bác sĩ.

Và thực tế trên lâm sàng,



Ngoài những thuốc phổ thông (như Efferangal Codein), thì hầu hết các thuốc 

chuyên khoa chẳng bác sĩ nào có thể nhớ được. Thậm chí, nếu mang máng sẽ dùng

biện pháp an toàn là tra tài liệu.

Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chỉ nhớ những thuốc mình hay sử dụng và thuộc

chuyên khoa mình. Tương tự như vậy với các chuyên khoa khác.

Vậy điều gì là quan trọng nhất khi học dược lý?

Đó chính là CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA THUỐC!

Có thể nói đó là thứ quan trọng nhất, bởi khi nắm vững cơ chế tác dụng của thuốc, 

thì dù biệt dược mới nào ra đời. Bác sĩ cũng sẽ chủ động trong việc kê đơn cho 

bệnh nhân.

Và khi nắm vững cơ chế tác dụng, bác sĩ cũng sẽ chủ động định hướng được CHỈ 

ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ của thuốc.

Trong một bài học dược lý, sẽ luôn phải trình bày các mục: Cơ chế tác dụng, dược 

động học, chỉ định, chống chỉ định, tai biến. Và từ cơ chế tác dựng, gần như ta có 

thể dẫn dắt tâm trí – suy luận ra những phần còn lại.

Tóm lại, bạn có thể quên nhiều thứ, nhưng đừng bỏ qua cơ chế tác dụng của thuốc.

(Chú ý! Mỗi thuốc gồm có 2 thành phần cơ bản: Dược chất và tá dược; cần phải 

biết để định hướng đến chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ à Bạn sẽ được 

hướng dẫn bài bản hơn trong chương trình HUH Online (How to use your head)).

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KÊ ĐƠN CHO MỘT BỆNH?



Điều gì khiến chúng ta kê thuốc này cho bệnh nhân, mà lại không kê thuốc kia?

Có nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, cơ sở hàng đầu là …

… SỰ PHỐI HỢP “ĐÚNG ĐẮN” giữa cơ chế bệnh sinh (của bệnh đó) với cơ chế 

tác dụng của thuốc ta chỉ định.

Do đó, để bạn có thể tự tin khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Hãy đảm bảo bạn nắm

được cơ chế bệnh sinh.

Nếu bạn không nhớ rõ cơ chế bệnh sinh, hãy lục tìm sách bệnh học, hoặc sách sinh

lý bệnh, ôn tập nó đều đặn.

Còn nếu bạn muốn ghi nhớ tốt hơn khi đọc sách, để không mất nhiều thời gian cho 

việc cứ đọc đi đọc lại hoài. Thì chương trình HUH Online hỗ trợ được bạn rất 

nhiều đấy.



Bạn cũng cần lưu ý khi kê một đơn thuốc, sẽ bao gồm ít nhất ba thành phần sau:

Thuốc điều trị nguyên nhân (Làm gián đoạn/ cắt đứt cơ chế bệnh sinh – nếu đã rõ 

cơ chế bệnh sinh).

Thuốc điều trị triệu chứng.

Thuốc bổ trợ, tăng cường dinh dưỡng.

Tóm lại, để học tốt môn dược lý và ứng dụng được vào lâm sàng, bạn cần chú ý:

Nhớ cơ chế tác dụng của thuốc/ nhóm thuốc.

Nhớ cơ chế bệnh sinh của bệnh.

 

P/s: Nhiều bạn thắc mắc cách để nhớ tên thuốc, tên nhóm thuốc. Cũng như khi học 

đến môn vi sinh, ký sinh trùng, y học cổ truyền …

Trong chương trình HUH Online, bạn sẽ được học phương pháp cầu nối. Nó sẽ 

giúp bạn nhớ tên của thuốc, nhóm thuốc, các virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, acid 

amin, các tên la-tin)

 



BÀI 06: Sinh viên Y5 _ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC LÂM SÀNG HIỆU QUẢ?
 Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại

bsletrongdai@gmail.com

Em đang là sinh viên năm thứ năm tại trường y?

Em đang đi lâm sàng các chuyên khoa lẻ?

Y5 _ Đây là năm bản lề, chuyển tiếp giữa một sinh viên thành một bác sĩ thực thụ.

Vậy em đang “tận dụng” năm thứ năm này như thế nào?

Khi tôi bằng tuổi em, các anh chị khóa trên vẫn chia sẻ như sau:

“Sướng nhất là Y5. Học nhàn, điểm cao”

“Tận dụng thời gian đó mà ôn thi nội trú đi”

Phải nói rằng tôi luôn rất may mắn!

Bởi trong tổ tôi, mọi người đua nhau học hành từ lúc vào trường cho đến lúc tốt 

nghiệp.

Nên tinh thần học lúc nào cũng phải tập trung, không có chuyện xem nhẹ môn này 

hay coi trọng môn kia.

Đến lúc học Y5, cả tổ vẫn đua nhau chăm chỉ từng chuyên khoa.

Và đó là điểm thuận lợi khi chúng tôi ra trường đi làm.

Chúng ta sẽ chẳng thể chắc chắn mình sẽ theo đuổi chuyên khoa nào cả.

Đến lúc đi làm, đang làm ở chuyên khoa này, lại luân chuyển sang chuyên khoa 

khác.
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Và chính nhờ học tốt tất cả các môn được học, nên chúng tôi không bao giờ lo lắng

khi đảm nhận vị trí mới.

Vậy làm thế nào để học tốt và tận dụng tối đa quãng thời gian “BẢN LỀ” quan 

trọng này? Để thực sự chuyển đổi từ một cậu sinh viên y thành một bác sĩ?

Sau đây là hai gợi ý của tôi, với tư cách là người đi trước chia sẻ kinh nghiệm lại 

cho thế hệ sau:

Total Review – ôn tập tổng quát kiến thức nền.

Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên các thầy yêu cầu những chuyên khoa lẻ hệ nội 

phải đi 3 tuần lâm sàng. Và tôi đã tận dụng nó một cách triệt để.

Mỗi chuyên khoa được đi qua, sẽ có 3 – 5 bài học chính (trong lịch giảng lý thuyết,

lịch học trên lâm sàng).

Vậy hãy tận dụng tuần đầu tiên (trong 3 tuần) để học hết một lượt các yêu cầu đó 

của bộ môn.

Để làm cái này hiệu quả nhất, bạn cần thành thạo kỹ năng đọc sách trong khi lên 

lớp, trong khi đi lâm sàng. (Tôi và các học trò đều rất xuất sắc kỹ năng này).

Tuần thứ hai tôi sẽ đào sâu tìm hiểu về cơ chế bệnh sinh, lục lại sách sinh lý bệnh. 

Rồi cả sách sinh lý, hoặc giải phẫu, mô phôi nếu có vấn đề nào đó tôi quên.

(Tình cờ, đây cũng chính là một lượt tôi ôn các môn cơ sở cho kỳ thi nội trú. 

Nhưng nó ưu việt hơn hẳn, bởi tôi học có mục tiêu, mục đích rõ ràng. Nên nắm bắt 

và ghi nhớ cũng nhanh và sâu hơn).

Tuần thứ ba, thì xem lại một lượt các tiêu chuẩn chẩn đoán để chuẩn bị cho thi lâm 

sàng tốt nghiệp chuyên khoa (vào thứ 4, 5, hoặc thứ 6) và ôn thi lý thuyết để thi 

vào cuối tuần.



Với các chuyên  khoa lẻ bên hệ Ngoại, thì tuần đầu tiên phải làm cả hai việc:

Vừa giải quyết các yêu của bộ môn đồng thời cũng lục tìm lại kiến thức nền.

Tóm lại,

Tuần 1: Giải quyết các yêu cầu của bộ môn – chuyên khoa.

Tuần 2: Lục tìm lại các kiến thức nền liên quan (sinh lý bệnh, sinh lý, giải phẫu, 

hóa sinh …)

Tuần 3: Chuẩn bị cho thi lâm sàng và lý thuyết.

(nếu chỉ có hai tuần, thì gộp nhiệm vụ tuần 1, 2 ở trên lại với nhau)

PHẢI XUẤT SẮC KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH!

Các cấp độ của đọc:

Biết (nhận biết mặt chữ)

Nhớ

Hiểu

Kết nối (các thông tin)

Hệ thống hóa

Sáng tạo.

Đa số mọi người chỉ dừng lại ở tầm nhận biết mặt chữ.

Bạn không nghe nhầm đâu. Hầu hết mọi người chỉ dừng lại ở mức “nhận biết mặt 

chữ” mà thôi.

Có khi đọc đến cuối trang thì quên mất đầu trang vừa đọc gì.



Vậy nên, đừng bao giờ hài lòng với kỹ năng đọc hiện tại của mình.

Lúc chưa biết cách đọc sách, ở năm thứ nhất, tôi đã dành tất cả buổi tối trong tuần 

chỉ để đọc trước một bài giải phẫu. Và rồi quên gần như tất cả. Đồng thời, tôi phải 

đánh đổi: bỏ bê những môn học khác.

Và khi lên năm thứ hai, năm thứ ba. Tôi nhìn thấy bạn bè mình vẫn hệt như tôi hồi 

năm thứ nhất.

Họ cũng dành cả tuần để đọc một bài nào đó, và bỏ qua những môn học khác.

Thậm chí, khi đang học sinh lý bệnh, họ lục tìm sinh lý để ôn lại. Mà lại đọc bài 

sinh lý mất cả buổi tối, thậm chí vài buổi tối.

Đó không phải là cách đọc sách thông minh.

Đó lại càng không phải là cách để bạn có thể trở nên xuất sắc trong việc học ở 

trường y dược.

Bạn cần phải biết cách đọc sách thực sự hiệu quả.

Có thể trước đây, bố mẹ – ông bà – thầy cô luôn khuyên bạn đọc sách TRƯỚC 

KHI LÊN LỚP.

Nhưng ngày nay, lời khuyên đó không còn phù hợp nữa rồi.

Tôi dành hàng giờ tại lớp học HUH (How to use your head) cả online và offline để 

huấn luyện cho học trò của mình cách đọc sách trong khi lên lớp và sau khi lên lớp.

Và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt.

Họ có khả năng kết nối, gắn kết các luồng kiến thức tốt hơn.

Tập trung hơn khi nghe giảng.

http://letrongdai.com/em-se-hoc-duoc-gi-khi-tham-du-lop-hoc-huh-online/


Thấu hiểu bài do có nhiều góc nhiều, để đối chiếu so sánh.

Và cũng đến lúc bạn phải thay đổi cách ĐỌC SÁCH của mình rồi nếu bạn muốn 

trở nên xuất sắc, trong thời đại tràn ngập thông tin như ngày nay.

 



BÀI 07: 7 bí quyết để trở thành sinh viên xuất sắc và tốt nghiệp bằng giỏi

 Tác giả, bác sĩ Lê Trọng Đại
bsletrongdai@gmail.com 

Làm thế nào để tốt nghiệp loại giỏi?

Làm thế nào để vừa có điểm số cao, vừa đi làm thêm để tự lập tài chính giúp đỡ bố
mẹ?

Làm thế nào có thời gian tham gia các hoạt động đội nhóm để va chạm với cuộc
sống thực, để không “lơ ngơ như bò đội nón” lúc ra trường? Để khi tốt nghiệp,
mình có quyền chọn vị trí việc làm, chứ không phải “ngồi tạm” vị trí nào đó?

Có lẽ đó là những mong muốn phổ biến nhất mà hầu hết các học sinh – sinh viên
đều trăn trở. Và tôi tin rằng đấy là những mong muốn hoàn toàn chính đáng. Bằng
trải nghiệm thực tế của mình, tôi nhận thấy CÂU TRẢ LỜI cho tất cả những câu
hỏi trên chính là PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ.

 Khi làm chủ phương pháp học hiệu quả, cùng thời gian 1 tiếng đồng hồ, tôi
có thể học nhanh và tiếp thu gấp 3 – 5 lần bạn bè mình. Và chính điều đó cho
tôi nhiều thời gian hơn để có thể suy ngẫm, lên kế hoạch về tương lai dài hạn
của mình.

 Khi  làm chủ phương pháp học hiệu quả,  tôi  đã tiến tới  nghiên cứu các
phương pháp làm việc hiệu quả. Và chính nó đã cho tôi cơ hội đi làm thêm
ngay từ năm thứ hai Đại học Y Hà Nội (Y2). Việc đi làm thêm không chỉ cho
tôi một khoản thu nhập để hỗ trợ bố mẹ. Nó cho tôi những bài học còn quý giá
hơn nữa. Tôi biết quý trọng từng đồng tiền mình cầm trên tay hơn. Khi chi tiền
ra tôi luôn hỏi “Khoản tiền này có giúp mình làm việc hiệu quả hơn không?
Hay một đi không trở lại?”.

 Khi làm chủ phương pháp học hiệu quả, tôi đã duy trì được thành tích học
tập trên lớp. Và lại có được những trải nghiệp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp,
xây dựng mối quan hệ, tạo ảnh hưởng tới mọi người, xây dựng đội nhóm, kỹ
năng kinh doanh … Chính nhờ những kỹ năng đó đã giúp tôi thành công nhanh
hơn và vượt xa so với đa số bạn bè đồng trang lứa.

Giờ đây, tôi không chỉ làm chuyên môn tại Bệnh viện công hạng I của thành phố
Hà Nội. Tôi còn làm công tác quản lý ở đó. Tôi là người đào tạo chính cho toàn thể

mailto:bsletrongdai@gmail.com


nhân viên Bệnh viện. Tôi cũng là tác giả của ba quyển sách bán chạy. Bạn có thể
tìm mua nó ngoài hiệu sách hoặc các trang thương mại điện tử (sách Dám khác
biệt, dám dẫn dầu; sách Bản lĩnh; sách Sống trọn cùng đam mê). Tôi cũng thường
xuyên đứng sân khấu để huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa về các
chủ đề: Lãnh đạo, Xây dựng đội nhóm vô địch, Bán hàng và Marketing. Tôi không
có ý định khoe khoang hay kể thành tích gì ở đây. Bởi tôi nhận thấy mình chẳng có
thêm lợi ích gì từ việc kể ra những điều này. Tôi chỉ đang cố găng giúp bạn thực sự
mường tượng được việc làm chủ phương pháp học tập đã giúp tôi đi nhanh như thế
nào trong cuộc sống. Và tôi tin rằng bạn cũng sẽ làm được như vậy, thậm chí còn
làm tốt hơn như vậy rất nhiều. Tại sao tôi lại dám khẳng định như vậy ư? Bởi đó là
thực tế. Hàng trăm ngàn học trò của tôi đã đạt những thành tích xuất sắc hơn tôi rất
nhiều ngay khi vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường. Đó có thể chính là bạn thân
của bạn đấy.
“Làm gì có chuyện đó, nếu đó là bạn thân của em thì nó đã kể cho em rồi” Bạn
thắc mắc.

Tuy nhiên đó lại là sự thực đấy. Nó như một nghịch lý cuộc sống vậy. Chúng ta
luôn sẵn sàng giúp đỡ những thế hệ đàn em. Luôn sẵn sàng lắng nghe những người
đi trước. Nhưng lại luôn đua tranh – ganh tị – và muốn phần hơn với bạn bè đồng
trang lứa. Chính bản thân tôi cũng vậy. Khi tôi quyết định mở lớp chia sẻ về cách
học hiệu quả cho sinh viên y dược ở năm thứ ba đại học. Tôi đã đề ra quy tắc, chỉ
nhận học trò là các em khóa dưới và anh chị khóa trên. Chứ không dạy cho bạn
cùng khóa. Bởi vì tôi lo sợ họ sẽ biết những thủ thuật – bí quyết để ôn thi điểm cao
và ghi nhớ nhanh của mình, và sẽ “cuỗm” mất các suất học bổng của mình. Và giờ
đây, điều đó lại lặp lại với nhiều học trò của tôi. Họ cũng có nỗi sợ đó, họ muốn là
người xuất sắc nhất trong khóa. Họ không chia sẻ với bạn bè. Họ không muốn mọi
người biết, họ đã trở nên xuất sắc là do theo học một chương trình nào đó. Họ sợ
bạn bè sẽ biết, sẽ tham dự, và sẽ giành mất thành tích của họ.

“Không sao! Đó là lựa chọn của em. Nếu điều đó giúp cho em tập trung và đạt
thành tích tốt thì cứ làm như vậy”. Tôi chia sẻ với học trò của mình. Nhưng tôi tin
rằng, rồi các bạn ấy sẽ phải sớm nhận ra thôi. Đó là điều tôi đã phải trả giá để nhận
ra. Rằng “khi cho đi, ta sẽ được nhận lại nhiều hơn”. Và tôi biết rằng, tôi có nói thế
nào chăng nữa cũng không hiệu quả bằng để cuộc sống dạy cho các bạn ấy.



Trong suốt 4 năm đầu (từ năm thứ ba cho đến năm thứ sau), tôi giữ khư khư quan
điểm trên, không nhận học trò là những người cùng khóa. Bạn bè biết tôi mở lớp
dạy phương pháp học, nhưng chúng chẳng biết tôi dạy cái gì, dạy như thế nào cả.
Và khi ra trường, tôi nhìn lại xem mình có cái gì hơn so với bạn bè. Tôi đã ngỡ
ngàng! 4 năm trời dạy chỉ vỏn vẹn gần 200 học viên. Trong ví không còn đồng
nào, hệt như bạn bè tôi những người không dạy học, không làm thêm. Trong khi
đó, anh Trần Đăng Khoa cũng bắt đầu cùng thời điểm như tôi. Vậy mà giờ anh ấy
là triệu phú. Chính thời khắc đó, tôi đã phải tự xem lại chính mình và đưa ra một
quyết định quan trọng:

“Mình phải học kinh doanh. Mình phải tổ chức lớp học như một doanh nghiệp.
Nếu không thì 4 năm nữa, lại cũng hệt như bây giờ mà thôi”

Anh Thạch – bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực Bạch Mai – là người đã nhắc tôi
“Những phương pháp của cậu hay như vậy, sao không quay video lại rồi bán cho
mọi người, như trang Học Mãi đó. Ngoài kia có nhiều người đang gặp khó khăn
trong việc học tại trường y dược lắm. Lúc còn là sinh viên, anh chỉ mong có người
hướng dẫn để anh học được nhanh hơn được nhiều hơn. Trả tiền anh cũng tìm học
cho bằng được. Thời gian mới là thứ đang quý nhất. Và thất bại – thử – làm lại là
thứ phải hạn chế tối đa nhất”.

Và chính nhờ việc quyết định chia sẻ những phương pháp đó công khai – rộng rãi,
và tổ chức lớp học của mình như một doanh nghiệp, mà giờ đây tôi có được rất
nhiều thứ. Tôi có được nguồn thu nhập từ việc chia sẻ cách học hiệu quả cho sinh
viên y dược (làm điều mình đam mê). Tôi có được thương hiệu – tên tuổi – vị thế
trong xã hội khi đứng đào tạo cho các chủ doanh nghiệp. Và những ưu ái mà Bệnh
viện, sở Y tế Hà Nội, hay các tổ chức dành cho tôi cũng đến từ việc tôi chia sẻ rộng
rãi những hiểu biết của mình. Không chỉ vậy, học trò của tôi cũng đang thừa hưởng
những thành quả từ việc đó. Họ có thành tích xuất sắc hơn. Có nhiều thời gian để
trải nghiệm với cuộc sống thực hơn, thay vì ngày qua ngày lê đủng quần trên thư
viện vì sợ thi điểm thấp. Và đặc biệt, khi đi phỏng vấn vào các bệnh viện, họ chia
sẻ “Em đã từng tham dự lớp học của bác sĩ Lê Trọng Đại”. Đó là một lợi thế của
các bạn ấy so với bạn bè đồng trang lứa trước những nhà tuyển dụng.



VẬY!  LÀM  THẾ NÀO ĐỂ  THÀNH  THẠO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
HIỆU QUẢ?

Tôi đã từng trải qua chính xác những gì bạn đã và đang trải qua.

Những tuần đầu tiên khi mới bước chân vào trường đại học (y dược). Tôi tự nói
với mình “Mình sẽ tốt nghiệp bằng giỏi. Nhất định là như vậy”. Tôi hào hứng khi
nhớ về những thành thích khủng những năm cấp ba, và những điểm số cao ngất
ngưỡng trong kỳ thi đại học vừa qua. “Này! Trở về mặt đất hộ cái. Tốt nghiệp loại
giỏi ở trường y dược chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi em ạ. Và đó đều là con em
cháu cha cả đấy” Anh chị đi trước cảnh báo. Nhưng tôi tin tưởng vào năng lực của
mình. “Tại chị dốt thôi. Chị làm sao giỏi bằng em được. Rồi chị sẽ thấy”.

Đúng! Rồi chị sẽ thấy. Nhưng là thấy tôi thảm bại như thế nào. Vào giữa học kỳ
hai năm thứ nhất, khi đó tôi nhận được bảng điểm học kỳ một. Nhìn chằm chằm
vào nó mà máu nóng chạy rần rần khắp người. Tôi không tin vào mắt mình “Điểm
số của ai vậy? Nhà trường vào điểm nhầm à?”. Những năm cấp ba đã quen với
điểm 9 điểm 10. Giờ đây thấy toàn điểm 5 điểm 6, lác đác điểm 7. Dù vẫn chăm
chỉ lên giảng đường thư viện, ghi chép không thiếu chứ nào, thức đến 1 – 2 giờ
sáng, mà điểm số lại bê bết như thế này. Tôi ấm ức. Tôi khóc thầm. Tôi muốn phúc
tra. Tôi muốn bỏ trường và thi lại. Tôi không biết liệu quyết định học trường y có



phải là lựa chọn sai lầm hay không “Dường như mái trường này không dành cho
mình”.

Và như một bản năng, khi gặp khó khăn, ta đi tìm trợ giúp. Tôi hỏi anh chị khóa
trên. Và nhận được nhiều lời khuyên.

“Trong trường y hả? Muốn điểm cao? Được thôi! Chăm chỉ lên em. Ở đây không
cần thông minh đâu”. Bạn có thấy lời khuyên này quen quen không?

“Em thử ra ngoài hiệu sách, tìm hiểu về Sơ đồ tư duy xem”. Đây có lẽ là lời
khuyên tốt nhất mà tôi nhận được.

Tôi lao ra ngoài hiệu sách, đọc tất cả những gì có thể tìm thấy liên quan đến việc
học hiệu quả. Tôi hào hứng lắm. Tin tưởng tuyệt đối rằng điểm số học kỳ hai sẽ
khác. Bước vào phòng thi đầy tự tin. Nhưng như bạn cũng đã trải qua rồi đấy.
Những quyển sách đó, những phương pháp mà các tác giả chia sẻ dường như
“Không dành cho tôi. Không phù hợp với tôi”. Sơ đồ tư duy của Tony Buzan tôi
chỉ vẽ được một thời gian rồi bỏ đó. Bởi tôi vẽ không đẹp. Bởi sách quá dày, mỗi
bài học quá dài, cứ ngồi làm như Tony hướng dẫn thì mất cả tuần tôi mới đọc hết
một bài lý sinh hay giải phẫu dài 30-50 trang A4. Trong khi đó, tôi còn phải học
nhiều môn khác nữa, cũng dày hệt như vậy. Và tệ hơn là khi vẽ xong Mindmap thì
tôi không còn nhớ được nhiều (rằng trước đó mình đã học, đã đọc cái).

Nếu như đó cũng là hành trình mà bạn đã và đang trải qua, thì tôi xin được chúc
mừng bạn. Bởi bạn đang có mặt ở đây, đang đọc những dòng chia sẻ này. Bởi tôi
cũng từng như bạn, từng khát khao, từng máu lửa, từng hy vọng, và nhiều lần thất
vọng. Nhưng tôi đã chinh phục được ngọn núi lớn đó – PHƯƠNG PHÁP HỌC
TẬP HIỆU QUẢ. Và tôi đang mở lòng chia sẻ cho những người mở lòng đón
nhận. Thành công không hề dễ dàng, nó luôn đòi hỏi ta phải trả những cái giá. Đó
có thể là tiền bạc, thời gian, tâm huyết, thậm chí là nhiều lần thất bại – đau đớn –
tủi nhục. Tôi đã tự mình làm chuột bạch trong cách kỳ thi chính thức ở trường Y
Hà Nội để kiểm chứng những phương pháp của mình. Để hoàn thiện nó, để đảm
bảo nó sát thực và hiệu quả nhất cho sinh viên y dược. Và giờ đây, học trò của tôi,
bạn bè của bạn đang thừa hưởng những thành quả đó.



Đến lúc rồi, để bạn có thể LÀM CHỦ CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU
QUẢ, thì đây là 7 bí quyết mà bạn cần phải thuộc nằm lòng – phải trăn trở về
chúng – phải luôn tự nhắc nhở bản thân. Nó sẽ giúp bạn luôn căng tràn nhiệt huyết,
phấn đấu để nằm trong nhóm những sinh viên xuất sắc nhất. Nó là bước khởi đầu
để bạn chuẩn bị cho việc áp dụng những kỹ thuật – mẹo – chiến lược mà tôi gọi là
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ tại trường y dược.

1. TIN TƯỞNG.
Như bạn đã biết ở trên, sau ngần ấy những thử nghiệm tự đem mình làm chuột
bạch cho các phương pháp ghi nhớ – nghe giảng – đọc sách – ôn thi điểm cao, sau
ngần ấy những khóa học, sau ngần ấy những hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu tôi
chấp nhận rằng, chẳng có phương pháp học hiệu quả nào cả. Liệu tôi có bước tiếp,
có tiếp tục đi tìm những kỹ thuật tốt hơn, phù hợp cho việc ghi nhớ kiến thức
ngành y dược không? Có lẽ là không!

“Ta chỉ thấy những gì mình đang tìm”

Nếu tôi không có ý định tìm kiếm, thì dù nó ở trước mặt tôi cũng sẽ không thấy.

Và điều quan trọng là, bạn luôn thấy có một số ít người thành công vượt trội trong
cuộc sống. Và chắc chắn rằng học có điều gì đó khác biệt, trong cách suy nghĩ,
trong cách học tập và làm việc.

Khi tôi đang bế tắc về điểm số, về cách học. Tôi hỏi những bạn có điểm số cao
trong tổ, trong lớp “Cậu học như thế nào mà điểm cao thế?”. “Tớ có học gì đâu.
Tối qua còn xem Người nhện cả đêm. Nuốt trọn quyển Conan” Họ luôn có những
câu trả lời kiểu vậy. Và tôi muốn nhắc bạn rằng, ĐỪNG TIN như vậy! Họ có
phương pháp đặc biệt đó. Chỉ có điều, đôi lúc họ không nhận ra mình đặc biệt như
thế nào thôi. Mãi đến khi tôi quyết định sẽ mở lớp học để dạy phương pháp học
hiệu quả tại trường y dược, mục đích chính ban đầu là để tự lập về tài chính, thì tôi
mới nhận ra những phương pháp của mình đặc biệt đến vậy. Bởi lúc đó, mọi người
mới biết – trầm trồ – ngợi khen vì họ không làm được như vậy. Tôi không chia sẻ
thì tôi sẽ không biết chúng đặc biệt như thế nào cả.

Vì vậy, hãy luôn giữ vững niềm tin rằng luôn có cách tốt hơn. Hãy tự hỏi mình
“Liệu đây đã là cách hiệu quả nhất chưa? Còn có cách nào tốt hơn không?”



“Cứ tin, rồi sẽ thấy”

2. TÒ MÒ.
Một trong những yếu tố quan trọng đã giúp tôi thành công trong học tập và cuộc
sống, đó là tôi luôn tò mò. “Ồ! Có gì đó ở đây nhỉ? Tại sao anh ấy thành công còn
mình thì chưa?”. Tôi luôn tò mò với những gì mình nhìn thấy, nghe thấy. Và bằng
việc tự vấn mình tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời. Nhiều lúc tôi không tìm thấy kết quả
như ý. Nhưng chính những hành trình đó đã tích lũy cho tôi nhiều dữ kiện để
chuẩn bị cho những bước tiến mới khác trong tương lai.

Tôi không biết mình sẽ ra sao, trở thành con người như thế nào nếu mất đi tính tò
mò. Hãy tưởng tượng, mọi thứ lướt qua mặt tôi, và tôi bàng quan cho qua, hờ hững
với tất cả. Ôi, điều đó thật tệ. Tôi sẽ giống như khúc gỗ, vô tri vô giác, chẳng học
hỏi và phát triển thêm được chút nào cả.

Dường như càng lớn lên, càng trải qua những thất bại – lỗi lầm. Chúng ta càng trở
nên bàng quan, hờ hừng. Một chút gì đó tò mò của trẻ con vừa lóe lên thì lập tức bị
những ký ức đau đớn trong quá khứ hù dọa “Coi chừng đó! Không an toàn đâu”.
Nói đến cái này, tôi lại nhớ đến cô học trò Y6 của tôi, học ở trường Y Dược Tây
Nguyên. Sau khi đọc xong quyển sách “Dám khác biệt, dám dẫn đầu” của tôi.
Nguyễn Linh, tên của bạn ấy, quyết định nhắn tin cho tôi qua Facebook.

“Em đã từng học tiếng Anh online, và rồi nó không hiệu quả như những gì họ giới
thiệu. Chương trình của anh có như vậy không?” Linh hỏi.

“Từ từ đã! Đây mới là điều quan trọng. Em đã học được gì từ sách của anh? Và em
định để cho những trải nghiệm trong quá khứ trói giữ chân em mãi ở đó sao?” Tôi
trả lời.

Dường như câu hỏi đó đã làm sống dậy con người tò mò trong Linh. Em không hỏi
thêm gì nữa, mà chuyển khoản học phí cho tôi ngay. Và giờ đây, em cảm ơn tôi rất
nhiều. Và luôn nói “Em tiếc quá, giá mà em học với anh từ sớm hơn, bây giờ
chuẩn bị tốt nghiệp rồi”. “Đến duyên thôi em. Khi học trò sẵn sàng thì người thầy
sẽ xuất hiện. Anh vẫn ở đây suốt 9 năm qua mà”. “Tại em lo lắng quá”. “Vậy thì
hãy nhớ trải nghiệm lần này. Hãy luôn tin tưởng rằng sẽ có điều tốt đẹp hơn. Và
đừng để cho bất kỳ trải nghiệm nào trong quá khứ giữ chân em mãi ở đó”.



Hãy giữ sự tò mò như trẻ thơ. Luôn hỏi – hỏi – hỏi và mở lòng để học.

3. KHÁT VỌNG.
Sẽ thật tồi tệ nếu như chúng ta không biết sáng mai thức dậy để làm gì. Bạn sống
vì ý nghĩa gì? Bạn muốn 5 năm nữa sẽ trở thành con người như thế nào? Làm ở vị
trí nào? Thu nhập bao nhiêu? Có những tài sản gì? …

Và tất cả những điều trên đều phải xuất phát từ việc làm chủ phương pháp học tập
hiệu quả, rồi tiến tới phương pháp làm việc hiệu quả.

Sau những thất bại, chúng ta dần sợ sệt khi nói tới đam mê, nói tới ước mơ khát
vọng. Nhưng nếu đến mơ bạn còn không dám, thì sao bạn dám làm – hành động để
ước mơ đó trở thành hiện thực.

Nếu tôi không khát khao về việc làm chủ các phương pháp học hiệu quả. Thì tôi sẽ
chẳng bao giờ chịu nỗ lực, cũng chẳng hy sinh điểm số của bản thân mình để kiểm
tra tính hiệu quả của các phương pháp.

Sau tất cả, dù thế nào đi nữa hãy giữ cho mình những khát vọng, niềm tin về một
tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa, nếu phía trước chỉ toàn màu
xám u ám.

4. CHỊU TRÁCH NHIỆM.
Suốt hành trình nghiên cứu và sáng tạo các phương pháp học tập hiệu quả, tôi đã
thất bại nhiều lần. Và trong số những lần thất bại đó, tôi đã chán nản, đã đổ lỗi cho
những quyển sách, những người thầy, những khóa học, rằng chúng không hiệu quả.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, sẽ chẳng ích lợi gì nếu tôi cứ tiếp tục làm như vậy.
Thời gian thì dần trôi qua, tôi chỉ có 6 năm ở trong trường Đại học Y Hà Nội, và
tốt nhất là chỉ nên như vậy. Vậy mà mỗi kỳ trôi qua, tôi vẫn dậm chân tại chỗ với
cách học cũ. Sẽ thế nào đây nên tuần sau tôi tốt nghiệp rồi, mà điểm số vẫn cứ mãi
5, 6, 7 thế này?

Tôi nhớ lại lúc mình ôn thi đại học. Cũng là lớp học đó, cũng là người thầy đó,
cũng là bài giảng đó. Vậy mà có người người đậu đại học, có người trượt. Có
người đậu cao, có người đậu thấp. Vậy thì vấn đề ở đâu? “À ha! Vấn đề là ở chính
mình”. Đó là thời khắc tôi đã ngừng việc đổ lỗi cho người khác về những điều



mình không hài lòng, về việc điểm số của mình thấp, về việc phương pháp học của
mình chưa hiệu quả.

Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho từng kết quả trong cuộc sống của mình.
Còn bạn thì sao?

5. JUST DO IT! (LÀM ĐI)
Đây có lẽ là khẩu hiệu mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết – Just do it. Chỉ có hành
động, chỉ có làm đi mới có kết quả.

Tất cả chúng ta đều muốn có điểm số cao hơn, có sức khỏe tốt hơn, có nhiều tiền
bạc hơn. Nhưng đa số mọi người đều ngồi suy nghĩ, lo lắng, và sợ hãi nhiều hơn là
hành động để có được gì đó.

Tony Robbins, bậc thầy về phát triển bản thân chia sẻ “Không có thất bại, chỉ có
kết quả hoặc bài học”. Đúng vậy! Khi ta hành động, hoặc ta đạt được điều mình
muốn. Hoặc ta sẽ có những bài học để trưởng thành hơn và thành công trong tương
lai.

Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi ta hành động.

Có thể bạn đến đây với hy vọng học được tất cả những bí quyết để thành công
trong học tập và cuộc sống. Tôi cũng đã từng mong mỏi như vậy. Liên tục nghĩ
ngợi, liên tục lo lắng: “Không biết những người thành công kia, họ đang che giấu
điều gì nhỉ?”. Và tôi cứ miệt mài đi tìm. Tìm một thứ mà khi thành công tôi mới
ngỡ ngàng – nó vốn không tồn tại. Người thành công họ chẳng che giấu điều gì cả.
Ngược lại họ rất rộng lòng chia sẻ. Vậy thì tôi có đôi lời nhắn nhủ với bạn đây:
“Hãy tận dụng những gì mình đang có. Phát huy nó một cách tối đa. Trong 7 bí
quyết này, hãy chọn lấy một cái làm kim chỉ nam để luôn nhắc nhở bản thân hướng
tới mục tiêu. Khi bạn có chút thành tựu, bạn sẽ tin tưởng, bạn sẽ hào hứng và bạn
sẽ muốn thử cái thứ hai, rồi cái thứ ba …”. Ở đây tôi chưa dạy cho bạn các kỹ
thuật để ghi nhớ – để nghe giảng – để đọc sách – để ôn thi điểm cao. Bởi đây chưa
là thời điểm hợp lý. Bạn cần tôi luyện bản lĩnh, cần thay đổi niềm tin – thói quen
cũ,  cần mở lòng để sẵn sàng học hỏi  đã.  Những thất  bại  trong việc tìm kiếm
phương pháp học, đã làm cho bạn mất niềm tin vào chính bản thân mình. Mất niềm
tin vào những người thầy. Và nhiệm vụ của tôi ở đây là gieo lại niềm tin đó. Để



bạn sẵn sàng buông bỏ những ký ức đau buồn. Nếu cốc nước của bạn đang chứa cà
phê, vậy thì làm sao để nhanh chóng có được cốc nước lọc tinh khiết mà uống?
Câu trả lời là, hãy đổ bỏ cốc cà phê đó. Và rót lại cốc nước lọc từ đầu. Khi bạn làm
được điều đó, tôi sẽ có món quà, sẽ có chương trình tiếp theo phù hợp với bạn.
Thậm chí bạn sẽ chủ động bước thẳng vào lớp học chuyên sâu của tôi để bắt đầu
hành trình kiến tạo con người mới trong bạn. Bạn đã sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ
3H chưa? (3H Club). 3H là viết tắt của Ham Học Hỏi. Nếu đã sẵn sàng, thì nhận
quà tặng ở dưới nhé!

6. LÀM CHỦ GIỌNG NÓI TRONG TÂM TRÍ.
“Rào cản lớn nhất ngăn bạn tới thành công là gì?”

Nếu ai đó hỏi tôi câu hỏi đấy vào những năm trước đây, như khi tôi bằng tuổi bạn.
Tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Ờ thì … Do tôi chưa giỏi tiếng Anh. Do tôi có
nhiều việc phải làm quá mà thời gian thì có hạn. Do tôi mới làm lần đầu. Thậm chí,
với đầy lòng tự ái. Do tôi dốt. Do tôi không chăm chỉ…”.

Nhưng bạn ạ! Ngày hôm nay, khi đã có chút thành công được mọi người ghi nhận.
Khi đã có cơ hội học hỏi, giao lưu với những bậc thầy trên thế giới. Tôi nhận ra
rằng, thứ lớn nhất đang cản trở mình đến với thành công đó chính là những câu
chuyện mình đang kể với chính mình, những câu nói mình đang tự nói với mình.
Chỉ đôi lần người ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói “Này! Cậu chơi tệ thật đấy!”.
Thế nhưng tôi lại liên tục tự nói với mình: “Mình chơi kém quá. Mình dốt quá.
Mình không phù hợp với cái này. Cái này có lẽ không dành cho mình rồi…”. Tôi
tự tước bỏ quyền hạn của mình. Tự truất ngôi vị của mình.

Hãy nhớ lại mà xem. Nếu ai đó xem bạn học hay xem bạn chơi bóng đá. Họ lại bảo
“Cậu chơi kém quá và cười”. Bạn sẽ cười lại và tiếp tục chơi. Nhưng nếu lại tiếp
tục thêm một lần nữa, rồi một lần nữa bạn được nghe “Này! Cậu chơi tệ thật”. Thì
bạn còn đủ nghị lực và nhiệt huyết để chơi nữa không? Nếu câu trả lời là có, thì
bạn đang nằm trong nhóm đặc biệt 1% dân số của hành tinh này. Bạn có tố chất
của một vĩ nhân. Vậy đấy! Thế mà bạn liên tục chê bai bản thân “Mày chơi tệ thật
đấy. Mày dốt quá. Mày không phù hợp với cái này…”. Nên bạn bỏ cuộc và thất bại
là phải thôi.



Nào, hãy để ý xem bạn đang tự nói gì với mình? Nó có đang giúp cho bạn có thêm
năng lượng để hành động. Để bước một bước đi mới không? Hay nó đang ru ngủ
bạn. Đang bảo bạn cứ tiếp tục như vậy. Nó đang gieo rắc những nỗi lo lắng và sợ
hãi vào tâm trí bạn?

“Nếu cứ nghĩ như đã từng nghĩ, sẽ chỉ làm như đã từng làm, và chỉ được những gì
đang có”. Bạn muốn có kết quả mới ư? Đến lúc rồi. Đến lúc phải thay đổi câu
chuyện mình đang tự kể với mình. Đến lúc phải thay đổi cách mình phản ứng, tiếp
cận với sự việc xảy đến với mình. Đến lúc phải làm khác đi với những ngày tháng
trước đây.

7. MỞ LÒNG.
Không phải vô tình tôi để bí quyết mở lòng ở cuối cùng. Bởi nó chính là một trong
những bí quyết quan trọng nhất giúp bạn thành công nhanh, trở thành sinh viên
xuất sắc trong thời gian ngắn.
Hãy tưởng tượng, bố mẹ bạn trồng một cây cam. Họ đều mong muốn cây nhanh ra
quả, và có nhiều quả ngọt. Vậy những yếu tố nào sẽ quyết định tới điều đó? Rõ
ràng chúng ta cần làm đất,  chọn những hạt giống, gieo chúng xuống, tưới tắm
chăm bẵm, bắt sâu nhỏ cỏ, che nắng che mưa cho nó, và cả chờ đợi nữa. Có quá
nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc có được những quả cam ngọt. Nó hệt như thành
công của chúng ta vậy. Cần có quá nhiều yếu tố tham gia vào. Và thứ duy nhất để
giúp cây cam nhanh chóng đơm hoa kết quả đó là mở lòng đón nhận. Nếu không
đón nhận việc làm đất thì sao nhỉ? Ừ thì 100 hạt cam gieo xuống, cũng sẽ có những
hạt mọc lên. Nhưng chắc chắn tỷ lệ sẽ không cao. Và rồi tốc độ lớn lên của cây
cam cũng không được lý tưởng nhất như tiềm năng của nó. Tương tự như vậy, khi
bạn làm đất rồi, có phải cứ gieo hạt xuống là mọc thành cây đâu. Vẫn có những hạt
lép, hạt thối mà, phải không? Lúc đó ta lại cần đến những chuyên gia về hạt giống
để hỗ trợ, đảm bảo chọn được những hạt giống tốt nhất.

Một lần nữa ta phải thẳng thắn với nhau rằng, không ai tự mình làm nên thành
công cả. Chúng ta sống trong một thế giới mà có sự tác động tương hỗ lẫn nhau.
Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ. Nên để thành công nhanh nhất, ta phải hiểu được
bản thân mình. Hiểu được sở trường sở đoản, điểm mạnh điểm yếu. Hiểu được
khát vọng ước mơ. Hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình. Để quyết định sẽ tự tay làm
cái gì, và những cái gì sẽ kêu gọi sự hỗ trợ. Một số thứ bạn có thể xin sự hỗ trợ từ



bố mẹ, anh em, bạn bè. Một số thứ bạn sẽ đánh đổi thời gian của mình để nhận
được sự giúp đỡ. Một số thứ bạn sẽ cần trả một khoản phí để có được sự trợ giúp.
Dù thế nào đi nữa, thứ duy nhất bạn cần đó là mở lòng để kêu gọi sự trợ giúp từ
xung quanh. Hãy nhớ, chúng ta sống trong một thế giới ảnh hưởng và tác động lẫn
nhau. Chúng ta ở trong xã hội này, hệt như những tế bào ở trên một cơ thể.

Mỗi khi đứng trước lựa chọn thuê ai đó làm việc cho mình, theo thói quen cũ tâm
trí tôi lại thì thầm “Mình có thể tự làm được mà. Tại sao phải lãng phí tiền thế”.
Tôi nai lưng tự mày mò. Tốn cả mấy tuần trời mà chẳng đi đến đâu. Rồi tôi gọi
điện, thuê người đến. Chỉ sau 15 phút họ đã hoàn thành. Không chỉ hoàn thành, mà
còn hoàn thành xuất sắc nữa cơ. Vậy đấy, tôi tiếc một chút tiền, để rồi lãng phí mấy
tuần trời cho cái việc mình không là chuyên gia. Đúng ra, tôi nên để mấy tuần đó
làm thứ mình xuất sắc nhất. Tôi đã có được số tiền gấp hàng trăm lần số tiền tôi bỏ
ra để thuê một chuyên gia về giúp tôi trong 15 phút.

Đó chính xác là cách mà các học trò của tôi đang tận dụng những hiểu biết, kinh
nghiệm của tôi trong việc học hiệu quả tại trường y dược. Tôi đã huấn luyện cho
họ, mỗi khi đứng trước việc phân vân có chi tiền để thuê hay không hãy tự hỏi
mình những câu hỏi sau:

“Mình có là chuyên gia trong lĩnh vực này không?

Có ai làm xuất sắc hơn mình không?

Cái mình xuất sắc nhất là gì?

Mình đã thực sự mở lòng để học hỏi và đón nhận những người thầy chưa?”

Cách nhanh nhất để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, là thuê những
chuyên gia trong lĩnh vực đó huấn luyện cho bạn. Bạn sẽ rút ngắn được thời gian
thử nghiệm, tránh lãng phí thời gian vào những quyết định sai lầm không hiệu quả.

Cuối cùng, tôi mong rằng 7 bí quyết mà mình chia sẻ ở trên đã truyền cảm hứng
được cho bạn. Thổi lên ngọn lửa khát khao, mong muốn thay đổi ở trong bạn. Nếu
làm được như vậy, coi như tôi đã thành công rồi. Bước tiếp theo để bạn có thể bắt



đầu tiếp cận với các kỹ thuật – mẹo – phương pháp học tập hiệu quả ở trường học
(trung học, đại học, cao đẳng …), tôi có một món quà đặc biệt dành cho bạn.
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