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Khi Rob gặp Cherry và hai con trai của cô, Eddy và David, 
họ từng có nhiều xung đột trong quan điểm nuôi dạy con cái. 
Dù xét theo tiêu chuẩn Việt Nam, Cherry là người có tư tưởng 
phóng khoáng và luôn khuyến khích tư duy độc lập, nhưng ở 
cô vẫn mang nét gì đó của một “mẹ hổ” châu Á. Còn Rob là 
người chịu ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa Kiwi và các cây viết 
về nuôi dạy con như Steve Biddulph và Celia Lashlie. Trong 
những năm tháng thú vị bên nhau, mọi thành viên trong gia 
đình đều ảnh hưởng lẫn nhau, trong khi các chàng trai ngày 
càng bị ảnh hưởng bởi bạn bè cùng trang lứa và xã hội thì Rob 
và Cherry cũng thay đổi cùng nhau mỗi ngày…

Rob và Cherry không bao giờ tự nhận rằng họ là những 
chuyên gia về gia đình hay bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến gia 
đình. Họ cũng không phải là nhà tâm lý chuyên về trẻ em hay 
nhà tư vấn hôn nhân. Họ cũng từng mắc sai lầm và học hỏi từ 
chúng. Nhưng là những chuyên gia tư vấn và đào tạo về quản 
lý linh hoạt trên toàn cầu, họ nhận thấy những tư duy và cách 
thức quản lý linh hoạt vốn được áp dụng thành công và mang 
lại hiệu quả cao cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức trên thế 
giới cũng rất hiệu quả khi áp dụng trong gia đình. 
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Sau khi cùng bạn mình là PGS. TS Nguyễn Thị Phương 
Hoa lập ra nhóm Facebook mang tên Đồng hành cùng con tuổi 

dậy thì (hiện có gần 30 ngàn thành viên), chứng kiến nhiều 
bậc cha mẹ gặp khó khăn trong hành trình nuôi dạy con, nhất 
là khi con bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, TS Cherry Vũ đã 
tập hợp những bài viết của Rob, David và của mình để tạo ra 
cuốn sách này. 

Bạn đang cầm trên tay cuốn sách được viết bởi hai nhà 
lãnh đạo tư tưởng về quản lý linh hoạt, cuốn sách dành cho 
tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam. Thông điệp mà các tác giả 
muốn truyền tải đến các phụ huynh là: Con bạn đang sống 

trong một thế giới mà khi ở độ tuổi của chúng bạn không thể tưởng 

tượng ra được. Những cách làm cha mẹ hiệu quả của thế hệ trước 

sẽ không còn hiệu quả nữa. Bạn không biết điều gì mới quan trọng 

với con mình, bạn cũng không thể hiểu những giá trị của chúng. 

Việc cố gắng áp dụng các kỹ thuật kiểm soát và trừng phạt của 

cha mẹ truyền thống sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ không hạnh phúc, 

thậm chí gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của chúng. Trong 
cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện và những 
lời khuyên, những tư duy và nguyên tắc để giúp bạn tìm ra 
cách nuôi dạy con cái hiệu quả hơn trong một thế giới đang 
thay đổi dữ dội.

Về David, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã là một cây viết 
tuyệt vời. Từ năm 9 tuổi, cậu đã có nhiều bài viết được xuất 
bản và gây được tiếng vang ở Việt Nam. Đó hầu hết đều là 
các bài viết phản ánh những góc nhìn có được từ trải nghiệm 
của cậu khi sống ở Việt Nam và New Zealand. Người đọc sẽ 
thấy bất ngờ trước những suy nghĩ đa chiều, sâu sắc cùng 
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một thế giới quan đẹp đẽ và đầy cảm xúc của một cậu bé mới 
9, 10 tuổi. Với chúng tôi, đó chính là minh chứng sống động 
nhất về một thế hệ trẻ tự tin, tự chủ, đầy bản lĩnh và rất nhân 
văn, là “sản phẩm” có được từ môi trường giáo dục mà Rob và 
Cherry đã tạo ra trong gia đình mình.

Chúng tôi tin rằng những bài học cuộc sống được chắt 
lọc từ gia đình Rob và Cherry sẽ giúp bạn có những suy nghĩ 
đúng đắn, tích cực trong việc nuôi dạy con cái. Đôi khi bạn 
sẽ bật cười, nhưng sau đó bạn sẽ học được những bài học, sẽ 
suy ngẫm về các mối quan hệ của mình với con cái, về tình 
yêu và cuộc sống.



Chúng tôi không phải là bậc cha mẹ hoàn hảo, chúng tôi 
cũng có những thất bại và hối tiếc. Có nhiều việc chúng tôi đã 
có thể làm tốt hơn. Nhưng đây là những gì mà chúng tôi đã 
học được từ kinh nghiệm và quan sát của bản thân và từ rất 
nhiều bộ óc thông thái:

Là cha mẹ, bạn có bảy năm đầu tiên để định hình nhân 
cách và bản lĩnh của một đứa trẻ. Hãy làm điều đó bằng 
thật nhiều sự hỗ trợ tích cực, trao cho con những cơ hội, 
từng bước giúp con xây dựng lòng dũng cảm và thái độ 
dám chấp nhận mạo hiểm. Đừng giữ con trong vùng an 
toàn, đừng tỏ ra lo lắng, sợ hãi, cũng đừng bao giờ trừng 
phạt khi con bị thất bại hay gặp tai nạn. Hãy kiềm chế cơn 
giận để không bao giờ sử dụng bạo lực, dù là bạo lực thể 
chất hay lời nói.

Trên nền tảng đó, các thầy cô giáo sẽ có bảy năm tiếp 
theo để xây dựng tính cách cho con.

Bảy năm sau đó là giai đoạn bọn trẻ là chính mình và bạn 
bè đồng lứa sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đến chúng.
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Trong bảy năm thứ tư, cuối cùng chúng cũng thôi không 
còn coi mình là cái rốn của vũ trụ nữa, chúng sẽ học hỏi 
từ xã hội, từ văn hóa cộng đồng và từ những thất bại của 
chính mình.

Vậy là, một khi bọn trẻ bước vào tuổi đến trường, bạn 
đã xong bổn phận định hình tính cách cho con, vai trò của bạn 
lúc này sẽ chuyển sang bảo vệ con khỏi nguy hiểm và cho phép 
con phát triển theo cách riêng của chúng. Khi con 14 tuổi, bạn 
cần phải trở thành một người bạn đồng hành của con trong gia 
đình, không phải là người chỉ huy. Bạn không có quyền kiểm 
soát con nhiều hơn bất kỳ người nào khác, việc bạn cố gắng 
làm như vậy sẽ chỉ phá hủy tình yêu của chúng dành cho bạn 
hoặc khiến chúng trở nên xa cách mà thôi.

Bạn phải làm thế nào để đến khi con 20 tuổi, bạn vẫn có 
thể là một người bạn của con, cả hai có sự tôn trọng lẫn nhau, 
để ít nhất con còn chịu lắng nghe ý kiến của bạn.

Để sẵn sàng cho hành trình quan trọng này, điều cần 
thiết là bạn phải duy trì sự khách quan và hiểu con trong bối 
cảnh của những người quanh chúng. Hãy đánh giá chúng so 
với các bạn bè đồng lứa (chứ không phải một hoặc hai đứa trẻ 
“ngôi sao” nào đó). Hãy đo lường chúng dựa trên các hành vi 
và niềm tin của bạn ở chính giai đoạn đó, và đừng là một kẻ 
đạo đức giả. Đừng đánh giá con bằng những ước mơ mà bạn 
đã không thực hiện được hay bằng hình ảnh một đứa trẻ lý 
tưởng mà bạn muốn trưng ra để gây ấn tượng với bạn bè. Hãy 
đo lường con bằng những giá trị của bản thân chúng và xem 
liệu chúng có trung thành với niềm tin của chính mình hay 
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không, vì bạn chỉ có thể nhìn nhận con dựa trên chuẩn mực 
của chính chúng chứ không phải của bạn.

Hãy loại bỏ lo lắng. Bạn cần hiểu rằng những đứa trẻ 
bước ra từ những gia đình hạnh phúc và lành mạnh đều sẽ 
trưởng thành. Bạn cần có lòng can đảm và niềm tin vào con. 
Càng tách con ra khỏi môi trường hạnh phúc và lành mạnh, 
bạn càng làm giảm các cơ hội của con trong cuộc sống. Bạo 
lực bằng lời nói hoặc thể xác từ cha mẹ không giúp ích gì cho 
sự hình thành nhân cách tốt ở con mà sẽ chỉ đầu độc chúng.

Hãy luôn yêu con và để con biết rằng bạn lúc nào cũng ở 
đó vì chúng. Tin tưởng chúng ngay cả khi bạn thấy hồ nghi. 
Chấp nhận những sai lầm, bản thân bạn cũng từng mắc sai 
lầm đó thôi. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cho con thấy rằng lợi 
ích của chúng mới là mối quan tâm đầu tiên của bạn. Con 
càng tin tưởng chia sẻ với bạn, bạn sẽ càng biết rõ chúng có 
đang ổn hay không.
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Là người đồng sáng lập một nhóm Facebook mang tên 
Đồng hành cùng con tuổi dậy thì, mỗi khi đọc được những than 
thở của các ông bố bà mẹ, tôi thấy thương cả họ lẫn bọn trẻ. 
Tôi hiểu những trăn trở, những nỗi khổ sở mà các bậc cha mẹ 
đang phải đương đầu. Họ luôn muốn điều tốt nhất cho con cái 
mình nhưng đôi khi những nỗ lực của họ lại phản tác dụng.

Tuy vậy, tôi thương những đứa trẻ nhiều hơn. Vì sao 
lại thế? Đơn giản vì tôi nghĩ cha mẹ là những người chủ động 
tạo ra hoàn cảnh của chính mình, cuộc chơi nằm trong tay 
họ. Còn con trẻ, chúng hoàn toàn bị động. Chúng chỉ có thể 
phản ứng lại chứ không thể điều khiển hay thay đổi được 
hoàn cảnh mà mình đang sống.

Nếu con cái không phát triển theo hướng chúng ta 
mong muốn, có lẽ chúng ta cần xem xét lại cách làm cha mẹ 
hoặc mong muốn của bản thân. Tương tự như khi làm vườn, 
nếu cây cối yếu ớt, không phát triển, không ra hoa kết trái, 
người làm vườn cần xem lại cách mình chăm sóc cây.
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Có rất nhiều điều tôi học được khi làm vườn. Khi chăm 
sóc khu vườn của mình, tôi chú ý đến điểm khác biệt của mỗi 
loại cây, các loại cây khác nhau lại đòi hỏi những điều kiện 
khác nhau về thời gian trồng, lượng nước, ánh nắng, dinh 
dưỡng, khoảng cách trồng… 

Người làm vườn không thể tạo ra bông hoa, cánh hoa, 
hoặc thân cây, cũng không thể làm cho nó đẹp hơn. Nhưng 
họ hiểu về môi trường, họ biết lượng nắng và độ ẩm thích 
hợp cho mỗi loài cây để giúp chúng nở hoa. Họ biết khi nào 
cần chăm sóc và khi nào cần để chúng một mình. Là người 
làm vườn, họ nuôi dưỡng sự sống được đặt trong tay mình.

Giống như một người làm vườn trong khu vườn của 
mình, là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng và 
chăm sóc những đứa trẻ của mình. Chúng ta có thể giúp con 
cái trở thành phiên bản tốt nhất của chính chúng.

Chúng ta không thể biến một bông hoa trà thành một 
bông mộc lan, nhưng chúng ta có thể nuôi dưỡng cây hoa để 
nó cho ra những bông trà đẹp nhất có thể. Tương tự, chúng 
ta không thể đối xử với mọi đứa trẻ như nhau vì mỗi đứa trẻ 
là duy nhất và chúng cần được nuôi dạy khác nhau để phát 
triển tốt nhất.

Cũng như người làm vườn cần có kiến thức về cây cối, 
cha mẹ cần học cách nuôi dạy con để nâng cao vốn hiểu biết 
của mình, từ đó giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của 
chúng. Nhiều người khăng khăng rằng tôi đã đọc, đã thử áp 
dụng hết cách rồi nhưng kết quả không được cải thiện, con 
tôi không tốt hơn. Có lẽ bạn làm chưa đủ lâu, chưa đủ kiên 
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trì và nhất quán để thấy kết quả. Không phải hôm nay bạn 
tưới cây và chăm bón thì ngày mai cây sẽ đơm hoa kết trái 
ngay. Bạn cần mất vài tháng, thậm chí vài năm để nhìn thấy 
kết quả.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho các 
bậc cha mẹ những điều bổ ích để trở thành những người làm 
vườn tốt nhất, tạo ra những vườn cây đầy hoa thơm trái ngọt. 
Hi vọng các bạn sẽ trở thành những người cha, người mẹ tốt 
hơn, nuôi dạy những đứa trẻ tốt hơn, tạo ra những gia đình 
tốt hơn, xã hội tốt hơn.



Tốc độ thay đổi của thế giới hiện đại là một thách thức 
đối với tất cả chúng ta, khiến chúng ta phải liên tục thích 
nghi với hoàn cảnh mới. Không ai nhận thấy điều này rõ hơn 
các bậc cha mẹ. Vì lẽ đó, họ cần điều chỉnh hành vi của mình 
nhanh như cách xã hội thích nghi với công nghệ mới.

Doanh nghiệp và các ngành công nghiệp đã tìm ra giải 
pháp cho vấn đề này bằng những phương thức làm việc và 
quản lý mới, hay còn gọi là “tư duy quản lý linh hoạt”. Vậy 
chúng ta có thể áp dụng tư duy quản lý linh hoạt vào trong gia 
đình như thế nào khi con cái đang lớn lên trong một thế giới 
hoàn toàn khác với thế giới mà chúng ta từng biết?

Chúng ta đều hiểu rằng không có cái gọi là cha mẹ 
hoàn hảo cũng như không có cách làm cha mẹ nào là duy 
nhất đúng. Trên tất cả, duy trì và phát triển mối quan hệ yêu 
thương trong gia đình và mong muốn hướng tới những điều 
tốt đẹp cho tất cả mọi thành viên mới là điều quan trọng nhất.
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Để trở thành những người lớn khỏe mạnh và tự chủ, 
trẻ em cần tình yêu thương và sự ấm áp, cần được trò chuyện 
và lắng nghe, cần sự chỉ dẫn và thấu hiểu, cần có cảm giác an 
toàn và bình yên. Ngoài ra, trẻ cũng cần hiểu về giới hạn và 
ranh giới, về sự lựa chọn và những hậu quả từ việc mình làm.

Để trở thành những người lớn có năng lực, trẻ cần sự tự 
do và tự tin để bước ra ngoài khám phá thế giới và biết rằng 
chúng có thể quay trở về để được an toàn và thoải mái ở một 
nơi luôn sẵn sàng chờ đón chúng.

Không có công thức để dạy con cũng như không có 
công thức để làm người. Quá trình chúng ta sống là hành 
trình không ngừng học hỏi và tiếp tục khám phá tương lai. 
Chúng ta chỉ hiểu về cuộc sống khi nhìn lại và chiêm nghiệm 
những gì mình đã trải qua.

Thành công cũng vậy, đó hoàn toàn chỉ là quan niệm 
của mỗi người. Đối với bạn, thành công là khi bạn đạt được 
những gì mình mong muốn. Nhưng có thể những người 
khác lại không có chung quan điểm đó. 

Trong gia đình chúng tôi, con cái được kỳ vọng: 

• có những giá trị sống đúng đắn: biết điều gì là hay là 
dở và sống theo những giá trị đó

• có khả năng độc lập: tự nuôi được bản thân và sống 
có ích cho cộng đồng, xã hội

• biết quan tâm, yêu thương chăm sóc người thân

• tử tế với mọi người 
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Nhiều cha mẹ không vui khi thấy con mình “hư hỗn, 
bướng bỉnh”, tôi lại có niềm tin rằng cách tốt nhất giúp cho 
trẻ ngoan là làm cho chúng hạnh phúc. Cách tốt nhất để giải 
quyết mọi vấn đề mà con bạn đang gặp phải là cố gắng chạm 
vào trái tim chúng. Khi chúng yêu bạn và cảm nhận được tình 
yêu của bạn, mọi vấn đề sẽ tự được hóa giải.

Những đứa trẻ cư xử tốt nhất có xu hướng là những đứa 
con hạnh phúc nhất. Những đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, bị hiểu 
lầm hoặc bị áp lực thường bướng bỉnh và dễ nổi loạn nhất. Vì 
vậy, hãy cho con một môi trường hạnh phúc, bạn sẽ thấy việc 
làm cha mẹ hình như bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, chúng ta cần tin tưởng con cái nhiều hơn. Nói 
như Lady Bird Johnson, một trong những Đệ nhất phu nhân 
được yêu thích nhất ở Mỹ, đồng thời là một bà mẹ của hai 
con, thì: “Trẻ em có xu hướng sống theo những gì bạn tin 
tưởng ở chúng.” Tôi cũng tin rằng sự khen ngợi và hỗ trợ sẽ 
giúp trẻ phát huy được tiềm năng của mình, điều này hình 
như đang rất thiếu vắng trong các gia đình của chúng ta. Các 
bậc cha mẹ hãy cùng thử khen ngợi, tin tưởng, bỏ bớt áp lực 
lên con cái. 

Mong muốn của chúng tôi khi viết cuốn sách này là giúp 
mọi người có nhiều góc nhìn hơn và nhận thức đúng đắn hơn 
trong việc đồng hành cùng con, từ đó trở thành những bậc 
cha mẹ tốt hơn, giúp cho con cái tốt hơn, gia đình tốt hơn và 
xã hội tốt hơn.



Có những câu hỏi rất phổ biến trong cộng đồng các ông 
bố bà mẹ như: “Con tôi ương bướng, khó bảo, bố mẹ nói gì 
không nghe mà luôn làm ngược lại. Tôi phải làm gì?” hoặc 
“Con tôi chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ việc gì ngoài 
thế giới của nó”... 

Cũng như khi tư vấn cho các tổ chức và doanh nghiệp, 
tôi sẽ không bao giờ khuyên mọi người bắt đầu từ việc cố 
gắng sửa hành vi của nhân viên. Tôi thường giúp họ xem lại 
hệ thống và cách quản lý của mình. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại 
với bất kỳ nhà quản lý nào rằng: “Tôi tin vào kết quả hoàn 
hảo trong mọi tình huống”. Có nghĩa là kết quả đầu ra chính 
xác là những gì bạn làm với con người và với hệ thống. Sếp 
thế nào, nhân viên thế đó. Hệ thống thế nào, con người thế 
đó. Quản lý thế nào, văn hóa thế đó. Gia đình cũng là một hệ 
thống, những gì bạn làm sẽ cho ra kết quả tương ứng.

Có một sự thật là “mọi thứ bạn muốn đều muốn bạn” 
(whatever you want, wants you). Do vậy, nếu bạn thực sự 
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muốn con vui vẻ hạnh phúc, muốn con nghe lời, muốn con 
quan tâm... nhưng kết quả không được như mong đợi, như 
vậy có nghĩa là cách bạn hiểu và cách bạn làm đang không ổn. 
Điều bạn cần làm là thay đổi đôi kính bạn đang mang, thay 
đổi cách bạn đang nhìn, bạn sẽ thấy nhiều điểm mù mà trước 
giờ mình chưa từng thấy. Chỉ có suy nghĩ đúng và nỗ lực 
đúng mới mang lại kết quả đúng. Phỏng ạ?

Tôi luôn nói với các con rằng tôi yêu chúng như thế 
nào. Tôi thể hiện tình yêu đó bằng hành động, cử chỉ, lời nói 
và tôi cũng muốn con làm điều đó với mình. 

Bức thư dưới đây là của David, con trai nhỏ của tôi viết 
năm 10 tuổi, khi tôi công tác xa nhà. Đây chính là ví dụ về 
chuyện “những gì bạn muốn đều muốn bạn”.

*Mẹ yêu quý,

Hôm nay mẹ thế nào, mẹ yêu? Con cá là ở Việt Nam lúc 
này đang rất nóng. New Zealand thì vô cùng khác. Trời 
lạnh và gió. Bây giờ là 8 giờ 18 phút tối, con đang rất ổn 
trong chiếc chăn ấm với một bát sô-cô-la trên tay. Nó 
thật ngon và con thích nó. Con ước mẹ ở đây cùng thưởng 
thức sô-cô-la với con.

Hôm qua con đã mơ về mẹ. Mẹ đưa con đến trường vào 
một ngày nắng. Con thấy nụ cười trên khuôn mặt đáng 
yêu của mẹ. 

* Những bài viết được đánh dấu sao sẽ có bản gốc tiếng Anh ở phần Phụ 
lục của sách để độc giả có thể tham khảo thêm (BTV). 
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Con chưa bao giờ thấy mẹ lo lắng về bất cứ điều gì trong 
giấc mơ của con. Đó là những gì con luôn muốn ở mẹ, mẹ ạ. 
Con yêu mẹ nhiều hơn con có thể diễn tả.

Bố, anh và con đang xem một bộ phim có tên Fast Five. 
Đó là một bộ phim hành động, nó hay tuyệt. Có rất nhiều 
pha đánh nhau trong phim này. Cũng có những cảnh hôn 
hít nữa. Như thường lệ, con luôn che mắt lại khi đến những 
phần đó.

Anh cố gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy. Con đã thử 
nhắn tin cho mẹ trên Facebook và mẹ vẫn chưa trả lời. 
Tại sao vậy mẹ? Có phải lúc này mẹ đang trong một cuộc 
phỏng vấn không? Con ước con có thể ở đó để pha cho mẹ 
một ly cà phê hay một tách trà.

Tuần trước, con chơi Monopoly với các bạn những khi trời 
mưa. Những lúc trời không mưa thì con chơi bóng rổ, trừ 
hôm con tiêm phòng cúm. Con đã làm hai bài kiểm tra và 
con đã làm tốt. Con tin mình làm đúng hơn 80%, nhưng 
con vẫn chưa có điểm.

Giờ đã đến lúc đi ngủ. Con hơi buồn ngủ nhưng con muốn 
mẹ ở đây với con. Thi thoảng mọi người hỏi con có nhớ mẹ 
không khi mẹ không ở bên con. Con luôn cố tỏ ra mạnh 
mẽ, con nói rằng mẹ thường xuyên sống xa con nên con 
không nhớ mẹ nhiều như lần đầu tiên nữa. Thực ra, con 
nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ mẹ còn nhiều hơn cả lần đầu 
tiên cơ. Vì vậy, nếu mọi người nói với mẹ rằng con không 
nhớ mẹ, mẹ hãy tin rằng con chỉ đang cố gắng mạnh mẽ 
trước mặt họ thôi. 

Con yêu mẹ.

    (Bản gốc tiếng Anh: trang 310)


