LỜI GIỚI THIỆU
Xin chào bạn đọc đã đến với Tập 1 của Bộ sách “NGƯỜI MẶT TRỜI”. Cuốn sách mà bạn đang
cầm trên tay là cuốn “ HÀNH TRÌNH TỰ THẮP SÁNG” , cuốn sách sẽ tiết lộ cho bạn con đường
làm thế nào để tìm lại con Người Mặt Trời bên trong bạn, rèn luyện nội lực bản thân để đạt mọi
mục tiêu bạn đặt ra cũng như làm thế nào để có thể trở thành một NGƯỜI MẶT TRỜI đúng nghĩa.
Đây cũng là Cuốn sách đầu tay của tác giả Nguyễn Thị Thanh Trang- một doanh nhân, một nhà
đầu tư và là một người truyền cảm hứng đến những phụ nữ và những bạn trẻ đang khao khát đổi
đời, cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Sức Mạnh Tiềm Thức để thay đổi cuộc sống, tiết
lộ công thức thành công để tác giả Nguyễn Thị Thanh Trang thay đổi vận mệnh của mình. Từ một
cô sinh viên đi dạy thêm chỉ với mức lương 2 triệu đồng 1 tháng, luôn phải chật vật với đồng cơm
bát gạo, luôn phải loay hoay trong vấn đề tiết kiệm tiền để đủ chi trả cho mỗi bữa ăn hằng ngày.
Lúc đó cô hoàn toàn mờ mịt về tương lai và không còn nhớ những gì mình đã khao khát, ấp ủ, mơ
ước mà trước khi va chạm với đời, với cuộc sống khó khăn, bế tắc của sự nghèo đói. Cô luôn tự
hỏi chính mình liệu có thể tin vào tấm Bằng Đại Học có thể giúp cô tìm được một một công việc
ổn định, giúp cô có thể thay đổi cuộc sống nghèo khổ hiện tại. Nhưng điều đó khó có thể xảy đến
với cô trong khi tỉ lệ sinh viên thất nghiệp là quá đông, cô không lọt top may mắn để có thể xin vô
một công ty tốt với mức lương và công việc phù hợp với mình. Nhưng rồi có một điều kì diệu đã
xảy đến với cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất và giúp cô thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Cô
được “bén duyên” với công thức áp dụng “Sức Mạnh Tiềm Thức”, cô hiểu ra được ý nghĩa của sự
thành công và khơi dậy khao khát tiềm lực trong mình. Nhờ áp dụng triệt để công thức của “Sức
Mạnh Tiềm Thức”, ngay sau đó cô đã thay đổi thành một cô gái có ý chí mạnh mẽ , một người độc
lập về tài chính , một người phụ nữ có sự nghiệp và tài sản. Cô đã vươn lên trở thành một người
NGƯỜI MẶT TRỜI .
Ngày xửa này xưa, từ khi còn trong bụng mẹ bạn có một cuộc đua, cuộc đua của một con tinh
trùng nhỏ tìm đến trứng, nó phải vượt qua hàng triệu con tinh trùng khác để thực hiện sứ mệnh của
nó là gặp trứng. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao bạn có mặt trên đời ngày hôm nay, đọc đoạn
viết này. Bạn có biết không bạn đã từng là một nhà vô địch ngay từ trong bụng mẹ rồi ấy. Và rồi
ngày mà bạn sinh ra bạn khóc cả thế giới cười vì sự ra đời của bạn. Khi còn bé bạn khóc bạn cười
bạn được phép sống thật với con người của mình và rồi bạn ước một ngày nào đó bạn lớn thật
nhanh, lớn thật nhanh. Rồi khi bạn lớn lên, đi học đi làm quá nhiều thứ làm bạn sợ, quá nhiều thứ
là bạn lo nghĩ làm bạn mất đi con người tuyệt vời đó đi đâu mất tiêu rồi?
Ngay từ khi sinh ra bạn đã có một mặt trời bên trong mình, mặt trời đó tồn tại bên trong bạn chờ
ngày bạn tìm ra, chờ ngày bạn thắp sáng.
Bạn có đang tự hỏi về cái tên “NGƯỜI MẶT TRỜI”?
Trong cuộc sống luôn tồn tại hai nhóm người:
Nhóm người Bị Chiếu Sáng: là nhóm người luôn chờ người khác đến để thay đổi chính bản thân
mình mà không tự chủ động tìm hiểu mình là ai, mình có giá trị gì và tại sao mình lại đến với cuộc
sống này? Họ hoang mang về chính mình không biết được giá trị của bản thân. Họ luôn loanh
quanh luẩn quẩn trong chính cuộc đời mình , loanh quanh trong sự tiêu cực, tuyệt vọng, bế tắc,
nghèo đói, thiếu thốn mà không tìm thấy được lối ra.

Nhóm Người Mặt Trời: là nhóm người luôn hiểu rõ chính bản thân mình, biết được sứ mệnh của
mình trong cuộc đời, biết được giá trị của mình khi sinh ra để trở thành người như thế nào. Từ việc
rõ ràng về những gì mình muốn, họ biết cách tự thắp sáng cuộc đời của họ, họ biết được giá trị của
bản thân mình và mang giá trị đó lan toả đến những người xung quanh, trao đi giá trị đó để giúp
cho cuộc sống của người khác tốt hơn, hạnh phúc hơn. Đó là NGƯỜI MẶT TRỜI.
Bạn có khát khao được trở thành một NGƯỜI MẶT TRỜI?
Một người có lý tưởng, có tương lai, có hoài bão, có ý chí, có năng lực, có giá trị, có sự nghiệp, có
trình độ, có tri thức, có tài sản… có thể thắp lên ánh sáng cho cuộc đời mình và lan toả ánh sáng
ấy đến khắp địa cầu.
Vậy, ngay bây giờ hãy đọc cuốn sách này.
Cuốn sách sẽ tiết lộ cho bạn cách để thắp sáng con đường đi đến thành công của cuộc đời bạn. Sau
đó dùng những giá trị mà bạn đang có chia sẻ cho nhiều người khác nữa, để cuộc sống của tất cả
mọi người đều là cuộc sống của một NGƯỜI MẶT TRỜI.
2. Sự ra đời của cuốn sách Người Mặt Trời
Cuốn sách kể về một câu chuyện có thật của một cô gái tên Trang, cô sinh ra trong một gia đình
mà có thể gọi là : “ Hạnh phúc dường như là một thứ gì đó xa xỉ phẩm”. Cô luôn tự hỏi: “ Hạnh
phúc là gì?, Ở đâu để có được hạnh phúc? Và tôi là ai trong cuộc đời này? Rồi cô ấy đi tìm câu trả
lời. Trong chặng hành trình đi tìm câu trả lời cô nhận ra không phải một mình mình có một tuổi
thơ như vậy mà hầu như có rất nhiều hoàn cảnh giống với gia đình mình. Bạn không có quyền
chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có quyền chọn nơi bạn sống và người bạn muốn trở thành. Cuốn
sách ra đời nhằm giúp cho ai đó, đang trên hành trình tìm kiếm chính mình, tìm được hạnh phúc
thực tại bên trong mình, tìm thấy được người mặt trời- một con người năng lượng và tràn đầy sự
ấm áp ở bên trong mình. Tôi chúc bạn sớm tìm được người mặt trời thông qua cuốn sách này.

