ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
NGUYỄN THỊ THANH TRANG
“ Sức Mạnh Tiềm Thức là có thật, con Người Mặt Trời bên trong của bạn là có
thật”, “ Bạn hãy là người thiết kế nên cuộc đời của mình”.

Chào bạn, tôi là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tôi là một doanh nhân, một tác giả,
một nhà đầu tư, là người truyền cảm hứng cho những phụ nữ Việt Nam dám dấn
thân lập nghiệp kiến quốc, xây dựng một Việt Nam hùng cường và vững mạnh, giúp
cho 1 triệu phụ nữ Việt Nam có cuộc sống tự do giàu có và hạnh phúc trọn vẹn, biến
đất nước Việt Nam mình thành một nơi đáng sống. Đó là sứ mệnh của tôi.
Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn bạn đã dành sự yêu mến cho tôi vì đã lựa chọn cuốn sách
này. Tôi vô cùng vui mừng vì bạn đã có một quyết định tuyệt vời, đó là quyết định
đọc cuốn sách này để thay đổi cuộc sống của mình, làm cho cuộc sống của mình
thành công và hạnh phúc trọn vẹn hơn. Yên tâm, bạn sẽ sớm có được điều bạn mong
muốn nếu bạn áp dụng triệt để cuốn sách này.
Trước tiên, tôi sẽ nói cho bạn về bản thân tôi. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Trang,
tôi sinh ra và flớn lên ở Hồ Chí Minh. Tôi lớn lên trong một gia đình đủ ăn đủ mặc
về vật chất, nhưng xét về mặt tinh thần thì không được trọn vẹn vì ba mẹ tôi hay
khắc khẩu với nhau. Tuổi thơ tôi lớn lên trong những tiếng cãi nhau của ba mẹ, cứ
mỗi lần ba mẹ cãi nhau tôi lại chạy ra ngoài và nhìn lên trời ước rằng: “ Ước gì ba
mẹ tôi đừng cãi nhau nữa, cuộc sống gia đình tôi sẽ trọn vẹn hơn nhiều”. Tôi luôn
khát khao có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Câu Chuyện Vực Dậy Từ Cái Chết Của Ba Tôi
Ba tôi là dược sĩ, lúc nhỏ tôi rất tự hào khi ưỡn ngực lên tự nói mình là con của Ba
Cao. Ba tôi học giỏi lắm, ông sinh ra trong một gia đình nhà nghèo đông anh em,
ông là anh hai nên luôn nhắc nhở các em mình học giỏi để có một cuộc sống sau này
sung sướng hơn cuộc sống bây giờ. Và ba cũng tự mình lo liệu để đi học ngành dược
sĩ mà không nhờ vào tiền của gia đình. Lúc đó gia đình nội cũng không có nỗi tiền
để lo cho các con học đến nơi đến chốn. Nhưng sau này, con cái ai cũng ăn học thành
tài và có công danh sự nghiệp được nhiều người nể trọng.
Nhìn cuộc đời ba mình, tôi tự thấy rằng mình may mắn khi có một người ba tuyệt
vời như vậy, ông ăn học thành tài, có sự nghiệp ổn định, nhưng bạn biết không? Ba
tôi đã có lần chạm ranh giới giữa sự sống và cái chết buộc ba phải lựa chọn. Lúc tôi
5 tháng tuổi, ba tôi trải qua một vụ tai nạn mà Ba bị gãy 5 xương sườn, 1 cái xương
đòn vai, bị dập phổi đến nổi phải thở ra máu. Ba được đưa vào bệnh viện Bình Dân
để cấp cứu mà xung quanh ba là máy thở, máy trợ tim, ba nhỏ xíu lọt thỏm giữa dàn
máy to lớn. Ngày đó 1 ngày tiền viện của Ba vào cỡ 500.000đ/ ngày, năm 1992,
500.000đ lúc đó lớn lắm chứ không phải như bây giờ. Và ngày đó Ba của tôi sống
tốt với mọi người, nên khi khó khăn được các bạn bè thương hỗ trợ phụ tiền viện phí
cho ba. Nhưng ngày đó ba bị khá nặng, mẹ tôi phải bán hết gia sản nhà mình, đi
mượn tiền khắp nơi để chạy chữa cho ba.
Rồi một ngày, ba nói với mẹ: “ Chắc ba sắp không chịu nổi, mẹ dẫn con Trang lên
gặp ba lần cuối và nói mọi người trong gia đình lên gặp ba lần cuối”. Mẹ kể : “ Lúc
con mới 5 tháng tuổi con đẹp lắm, đẹp như một thiên thần, lúc mẹ ẵm con lên, bảo
vệ không cho mẹ vào, mẹ khóc trong nước mắt, Chồng tôi muốn gặp con gái đến giờ
phút này mà không cho con gái được gặp ba nó sao?” Rồi họ cho mẹ tôi ẵm tôi vào.

Khi nhìn thấy tôi, ba khóc nhiều lắm, người nhà từ bà nội, các cô các chú, các cậu,
các dì của tôi cũng không cầm được nước mắt.
Trong giờ phút sinh tử đó, dường như ba đã ra một quyết định quan trọng: “Ba muốn
sống, ba rất khát khao được sống để nhìn thấy con gái trưởng thành và sống hạnh
phúc, được nhìn thấy những người mình thương yêu được hạnh phúc. Từ đó, sức
mạnh trong ba trỗi dậy, ba đã sống dậy một lần nữa. Chính Sức Mạnh Tiềm Thức đã
giúp ba tôi sống khoẻ mạnh đến ngày hôm nay.
Tôi kể câu chuyện này ra không phải để lấy nước mắt của bạn, nếu bạn đã từng có
ba mẹ rơi vào hoàn cảnh này tôi tin rằng câu chuyện trên cũng sẽ chạm vào trái tim
của bạn. Tôi kể câu chuyện này ra để muốn nói với bạn rằng: “ Sức Mạnh Tiềm
Thức là có thật, con Người Mặt Trời bên trong của bạn là có thật”, “ Bạn hãy là
người thiết kế nên cuộc đời của mình”.
Hãy cùng tôi tìm hiểu và đánh thức nó nhé!
Trân trọng!

