
                                                                                                                                                                              

 

                                               

 

CHIA SẺ CỦA VÕ HOÀNG VÂN 

 

Tôi học được gì từ rừng cây? 

Tôi rất thích công tác xã hội, ở thời điểm hiện tại đi đâu ai cũng tung hô điều đó, tôi chỉ nghĩ 

đơn giản là tôi làm tốt điều tôi thích. 

Rồi một ngày tôi nhìn ngắm về rừng cây và những cơn bão, rừng cây có những cây lớn đồng 

đều phụ thuộc vào nhau sẽ chống chọi cơn bão tốt hơn rừng cây có những cây lớn vượt ra khỏi 

những cây xung quanh, khi cây lớn ngã còn kéo theo các cây nhỏ khác nữa. 

Khi tôi giúp 1 người, người đó thành công sẽ kéo theo cộng đồng nho nhỏ xung quanh người 

đó thành công, càng nhiều cộng đồng thành công sẽ tạo nên 1 xã hội thành công, nếu sớm thì 

tôi may mắn được sống trong xã hội đó tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều điều từ 1 xã hội giàu 

mạnh, còn nếu không thì con tôi, cháu tôi… sẽ được hưởng điều đó vì thế tôi đâu có giúp người 

kia mà chính tôi đang giúp tôi, giúp thế hệ đằng sau của tôi nữa! 

Vì vậy với tôi giúp đỡ người khác thuộc về trách nhiệm để cuộc sống tốt hơn, tôi ngộ ra rằng 

giúp người là giúp ta. 

Tôi học được gì từ mentoring? 

Tôi soi lại thân mình từ mentee của tôi, học hỏi và hoàn thiện bản thân nhờ mentee qua câu 

chuyện, tình huống, thử thách mà mentee tôi và tôi có cơ hội gặp gỡ. 

Chúng tôi cùng giúp nhau phát triển bản thân bằng các thế mạnh của từng người. 

Tôi muốn tham gia mentoring vì? 

“Chúng ta sống trên cuộc đời này để biến những câu chuyện cổ tích thành sự thật” là câu nói 

yêu thích của tôi, tôi chỉ sống ngắn ngủi 100 năm là cùng trong đó đã có 30 để ngủ, 20 năm để 

lớn, 20 năm để ăn uống, vui chơi, đi tong 70 năm rồi, chỉ có 30 để biến những câu chuyện cổ 

tích thành sự thật thôi nên tôi phải chọn những gì tôi cần làm giữa muôn ngàn con đường hấp 

dẫn và những gì không. Giúp đỡ người khác là việc tôi chọn. 
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