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CHA MẸ TỈNH THỨC 
CON CÁI THÀNH TÀI 
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CHA MẸ TỈNH THỨC – CON CÁI THÀNH TÀI 

I. Thấu hiểu các vấn đề về mối quan hệ CMCC và 
 Nguyên nhân vì sao việc nuôi dạy con trở nên khó khăn. 

II. Bức tranh về hành trình đồng hành cùng con. 
III. Giải pháp – Kim chỉ nam để trở thành  

cha mẹ tỉnh thức – có những đứa con tỉnh thức. 
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I. THẤU HIỂU CÁC VẤN ĐỀ  
VỀ MỐI QUAN HỆ CHA MẸ CON CÁI 

1. Thực trạng phổ biến hiện nay: Chữa lành 
2. Các kiểu dạy con phổ biến 

3. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
 đến sự phát triển bền vững của con cái 
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CÁC KIỂU DẠY CON PHỔ BIẾN 

Thờ ơ (Yêu cầu thấp + đáp ứng thấp) 

 Độc đoán (Yêu cầu cao + đáp ứng thấp)  

Dễ dãi (Yêu cầu thấp + đáp ứng cao) 

Dân chủ (Yêu cầu cao + đáp ứng cao) 

TỈNH THỨC (ĐÁP ỨNG SÂU SẮC + HỖ TRỢ HẾT LÒNG)  
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CÁC KIỂU DẠY CON PHỔ BIẾN 

Cao 

Mức 
độ 

yêu 
cầu 

ĐỘC ĐOÁN DÂN CHỦ 

THỜ Ơ DỄ DÃI 

Thấp Mức độ đáp ứng  Cao 
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THỜ Ơ (YÊU CẦU THẤP + ĐÁP ỨNG THẤP) 

Cha mẹ trong nhóm này: 

 Không thật sự hứng thú với việc nuôi dạy con cái.  

 Thường cung cấp cho con những điều kiện cơ bản nhất. 

 Không quan tâm đến những nhu cầu về tình cảm hay trưởng thành của con. 

 Cha mẹ thờ ơ, lạnh nhạt với con có thể được coi là một loại ngược đãi tinh thần trẻ em.  

Trẻ bị ảnh hưởng: 

 Học được cách sống bàng quang trong mọi thứ.  

 Trẻ không cảm nhận được mối liên hệ tình cảm cũng như huyết thống.  

 Trẻ căn bản không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ nên luôn có thái độ tiêu cực 

với cuộc sống, lòng đầy thù hằn.  

 Nghiêm trọng hơn, trẻ có thể còn trở thành người ích kỷ, thanh thiếu niên hư hỏng, dễ 

phạm tội ngoài xã hội. 
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 ĐỘC ĐOÁN (YÊU CẦU CAO + ĐÁP ỨNG THẤP) 

Cha mẹ trong nhóm này: 
 Thường rất nghiêm khắc với trẻ vì nghĩ rằng cách giáo dục này giúp con kỹ luật và 

ngoan hơn... nhưng cha mẹ không biết rằng yêu cầu cao khi con chưa đủ khả năng (do 

mức độ hỗ trợ, hướng dẫn và nâng đỡ của cha mẹ dành cho con thấp) thì tạo ra 

chướng ngại tâm lý rất lớn cho trẻ (trẻ luôn ở trong trạng thái lo âu, tự ti và sợ hãi..).  

 Không giải thích cặn kẽ, chỉ dùng hình thức ép buộc hoặc hình phạt để con nghe lời và 

đạt được mục đích mà cha mẹ mong muốn chứ không quan tâm đến cảm giác của con. 

 Không biết cách động viên khích lệ con điều này dẫn đến hậu quả là con luôn rụt rè, 

sống nội tâm và không biết cách giao tiếp xã hội, dễ hình thành thái độ tự ti, chống đối, 

hay lo âu, dễ chùn bước và ỷ lại.  

 Thường dùng các quy định một cách cứng nhắc, trao cho con các trách nhiệm,… vì xử 

lý tình huống nhanh và hiệu quả.  
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 ĐỘC ĐOÁN (YÊU CẦU CAO + ĐÁP ỨNG THẤP) 

Trẻ bị ảnh hưởng:  
 

• Bị đào tạo lối sống phụ thuộc người nuôi dưỡng, không có khả năng – 
thói quen tự ra quyết định và không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ 
chuyện gì. 

• Sợ hãi và không cảm nhận được tình yêu thương.  
• Khả năng tư duy của trẻ bị hạn chế, khiến trẻ làm việc luôn do dự thiếu 

quyết đoán, thiếu tính sáng tạo và tâm lý dễ bị trầm cảm.  
• Hậu quả là con lớn lên với trái tim tan nát và những mô thức tiêu cực 

như không tự tin, luôn phán xét chính mình (do đã được đào tạo từ 
nhỏ) và có hành vi độc đoán với con cái của chúng và kể cả ngược lại 
với cha mẹ khi chúng lớn... 
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 DỄ DÃI (YÊU CẦU THẤP + ĐÁP ỨNG CAO) 

Cha mẹ trong nhóm này: 
Thương yêu và thường đáp ứng nhiều hơn mức mong đợi của con, lâu dần, 
mong đợi và nhu cầu của con càng ngày càng tăng cao và cha mẹ chạy theo 
đáp ứng… dần trở thành nuông chiều. Đặc biệt là con 1, con trai duy nhất, con 
út, con cầu tự,… 
 

Trẻ bị ảnh hưởng: 
• Trẻ có thói quen sống bản năng, không được định hướng. 
• Trẻ sẽ càng ngày càng trở thành người tự phụ, ỷ lại, buông thả tùy hứng, 

buồn vui thất thường, thiếu kiên nhẫn trong công việc.  
• Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng xã hội và khả năng kiểm soát 

bản thân của trẻ.  
• Bé sẽ ngày càng tự phụ, dễ kích động, thiếu trưởng thành, khả năng thích 

nghi thấp và không chịu được khổ. 
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 DÂN CHỦ (YÊU CẦU CAO + ĐÁP ỨNG CAO) 

Đây là phong cách được đánh giá tốt nhất hiện nay đối với mọi người. 
 

Cha mẹ trong nhóm này: 
 

• Cân nhắc mức độ yêu cầu phù hợp với độ tuổi và khả năng thực tế của con, 
đồng thời giải thích cặn kẽ, hướng dẫn cách thực hiện công việc cần làm và 
mức độ cần đạt được để trẻ luôn có niềm vui chiến thắng, luôn có thành 
công và có niềm vui vì làm vui lòng cha mẹ.  

• Đây là cách nuôi dạy con của những phụ huynh ít tổn thương trong quá 
khứ, có trí tuệ và sự bình an sâu xa. Cha mẹ yêu thương con vô điều kiện 
mà không dính mắc hay làm con cái bị ràng buộc và phụ thuộc vào mình. 

• Để có thể nuôi dạy con theo phong cách này thì cha mẹ cần dành thời gian, 
trăn trở và tập trung tâm trí vào sự trưởng thành cho con nhiều nhất. 
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Trẻ được tác động: 
 
• Đây cũng là việc làm cần thiết để con từng bước kiến tạo lòng tin của bản thân 

với chính mình.  
• Trẻ luôn được trao cơ hội để trải nghiệm, học bài học và được phép thử, được 

phép sai. Trẻ luôn được khen ngợi, động viên.  
• Trẻ được nuôi dạy theo phong cách này rất ít nối dối vì không có nhiều nỗi sợ 

trong tâm hồn.  
• Trẻ sẽ có sự độc lập nhưng lại có thể làm việc nhóm rất tốt.  
• Trẻ biết cách cư xử hòa đồng với bạn bè, dần dần hình thành nên những tính 

cách tốt như sự tự tin, tinh thần lạc quan tích cực, sự sáng tạo. 

 DÂN CHỦ (YÊU CẦU CAO + ĐÁP ỨNG CAO) 
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Cha mẹ trong nhóm này: 
• Đã sống trọn vẹn tuổi thơ hoặc đã chữa lành và chuyển hóa chính mình. 
• Nội lực vững vàng: đủ đầy sự bình an, trí tuệ, tình thương và sự tự do nội 

tâm. 
• Thấu hiểu sâu sắc mối quan hệ cha mẹ con cái là mối quan hệ đồng tu… 

đến với nhau để giúp nhau trưởng thành, tỉnh thức, hạnh phúc và thành 
công trọn vẹn phù hợp với hành trình của mỗi người. 

• Trân quí mối quan hệ để nhiệt tâm phát triển bản thân (nhận thức, niềm 
tin, giá trị, tâm thế, kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng,… của một cha mẹ tỉnh 
thức để giúp chữa lành con trẻ, hỗ trợ xây dựng lối sống tỉnh thức trong 
trẻ và chữa lành mối quan hệ nhiều đời kiếp của cha mẹ con cái. 

 

 TỈNH THỨC (ĐÁP ỨNG SÂU SẮC + HỖ TRỢ HẾT LÒNG) 
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Trẻ được tác động: 
 

• Trẻ cảm thấy an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ như người bạn thân 
thiết tri kỉ với sự gắn kết tự nhiên mà vẫn nuôi dưỡng tự do của chính mình. 

• Trẻ cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong sự chăm sóc và yêu thương vô 
điều kiện của cha mẹ nên trở nên đong đầy tự thân và thoải mái mở lòng đón 
nhận đời sống. 

• Trẻ tự tin vào chính mình, vào gia đình như một đội nhóm hoàn hảo. Trẻ nhìn 
nhận cuộc sống như một cuộc chơi thú vị và thích thú chinh phục các ước mơ. 

• Trẻ có niềm cảm hứng dạt dào và tinh thần sáng tạo để trải nghiệm trọn vẹn sự 
sống động và muôn màu của cuộc sống. 

• Trẻ có trái tim nồng ấm và thiết tha dấn thân kiến tạo giá trị sâu sắc cho gia 
đình, cộng đồng và xã hội. 

 TỈNH THỨC (ĐÁP ỨNG SÂU SẮC + HỖ TRỢ HẾT LÒNG) 
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CON CÁI LÀ TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU CỦA CHA 
MẸ/ÔNG BÀ/NGƯỜI NUÔI DƯỠNG 
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STT Không tích cực Tích cực 
1 Bố mẹ cẩu thả -       Con bừa bãi Bố mẹ tích cực -         Con tự tin 

 

2 Bố mẹ nói nhiều -   Con thấy nhờn Bố mẹ điềm đạm -     Con lắng nghe 

3 Bố mẹ kêu ca -         Con hay phàn nàn Bố mẹ nhún nhường - Con lễ phép 

4 Bố mẹ ham chơi - Con thích hưởng thụ Bố mẹ rộng lượng -    Con hiểu chuyện 

5 Bố mẹ to tiếng -       Con cãi bướng Bố mẹ định hướng -   Con tự lập 

6 Bố mẹ chê bai -         Con phán xét Bố mẹ kiên nhẫn -     Con không ngại khó 

7 Bố mẹ bốc đồng -     Con bộc phát Bố mẹ nguyên tắc -    Con ý thức 

8 Bố mẹ can thiệp -     Con buông bỏ Bố mẹ cởi mở -            Con thân thiện 
9 Bố mẹ huyễn hoặc - Con ngộ nhận Bố mẹ khiêm tốn –     Con ham học hỏi 

10 Bố mẹ áp đặt     -       Con bất cần Bố mẹ thông thái–      Con thông minh 

CON CÁI LÀ TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU CỦA CHA 
MẸ/ÔNG BÀ/NGƯỜI NUÔI DƯỠNG 
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  Sự hòa hợp sâu sắc trong mqh của cha mẹ với nhau 

Con cái là sản phẩm của tinh cha huyết mẹ nên một cách bản năng luôn sẽ 
thương yêu vô điều kiện và hướng về phía cả hai người. Khi hai người 
không hòa hợp, không ở cùng nữa thì con sẽ bị mâu thuẩn và vất vả trong 
nội tâm. 
Toàn bộ tiềm thức của con thu nhận hết những gì trải nghiệm qua trong 
thời thơ ấu để hình thành nên nhân phẩm, niềm tin và rồi dẫn dắt cuộc đời 
con khi trưởng thành. Nếu cha mẹ hạnh phúc, con sẽ có khả năng hạnh 
phúc cao hơn. 
Cha mẹ có nhiều khối khổ đau và bản ngã thì sẽ tạo nên những khối khổ 
đau và bản ngã lớn cho con cái sau này. 
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III. NGUYÊN NHÂN VÌ SAO VIỆC NUÔI DẠY CON TRỞ 
NÊN KHÓ KHĂN 

. 

. 

-, … 

 

 

     1. Nhận thức và kỹ năng 
 
 

Mối Quan Hệ Cha Mẹ – Con Cái: Sở hữu, ràng buộc – chịu trách nhiệm 1 
cách thái quá, phụ thuộc, dính mắc, kỳ vọng, hiểu thiếu hoặc sai về tiến 
trình phát triển của trẻ >< Đồng điệu, đồng cảm, đồng lòng, đồng hành… 
 

Bạn đồng tu: Dễ thương, Chân thành, Tôn trọng (tự do, bình đẳng, lắng 
nghe, khác biệt, thống nhất), tin tưởng, yêu thương, bao dung, đồng hành 
dẫn dắt. 
 

Kỹ năng: Lắng nghe, cảm nhận, giao tiếp, bày tỏ cảm xúc, quan điểm, xử lý 
tình huống, quản lý thời gian – lập kế hoạch, tạo sân chơi, sống động – 
tung hứng, động viên khích lệ, đồng hành dẫn dắt. 
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NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI 

. 

. 

-, … 

 

 

1. Sinh tồn: ăn, mặc, ngủ, tắm rửa, vệ sinh,… 

2. An toàn, tin tưởng 

3. Ôm ấp, vuốt ve âu yếm (ít nhất 12 lần 1 ngày, đặc biệt là đầu ngày, 

trước khi đi ngủ và những lúc con ở trong trạng thái lo sợ, hoảng loạn...)  

4. Sự chú ý (được quan tâm, chăm sóc…) 

5. Bắt chước (cha mẹ muốn con làm được việc gì thì cần hướng dẫn chi 

tiết, giải thích cặn kẽ và làm mẫu nhiều lần cho đến khi con có thể làm 1 

cách thuần thục thì mới xong trách nhiệm với con), phản hồi (khen ngợi 

hành động, động viên, khích lệ) 

6. Sự đồng hành dẫn dắt: Lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, tin tưởng, hỗ 

trợ vô điều kiện,… 
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NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI 
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7. Lắng nghe - Hiện diện: Được lắng nghe chân thành và được hiện 

diện thực sự trước cha mẹ và mọi người. 

8. Hòa nhập - Được chấp nhận: được hỗ trợ kết nối, hòa nhập và chơi 

với môi trường xung quanh. 

9. Những người xung quanh nhận thức và tôn trọng con người thật 

của con, tự do là chính mình. 

10. Khoan dung và mở lòng với những cảm xúc của mình. 

11. Được thừa nhận, được tôn trọng. 

12. Có cảm giác thân thuộc và được yêu thương… là một phần của một 

gia đình… một đoàn thể hạnh phúc. 
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Cách nuôi dạy 
 

1. Thiếu kiến thức/kinh nghiệm như kiểu dạy con Thờ ơ, Độc 
đoán, Dễ dãi, dân chủ mà hơi kì vọng mong cầu. 

2. Con có những nghiệp lực sẵn mà cha mẹ chưa đủ khả năng 
cũng như sự mạnh mẽ, nhất quán để giúp con chuyển hóa 
thật sự từ bên trong. 

3. Chưa phải là tấm gương tốt về một người con hiếu thảo… 
người chồng vợ hạnh phúc… người cha mẹ thấu hiểu và tôn 
trọng con cái… một người biết điều và giàu tình yêu thương 
vô điều kiện… 

4. Môi trường xung quanh có nhiều tiêu cực, khối khổ đau gây 
ảnh hưởng không tốt đến nhận thức, niềm tin và phẩm chất 
của con trẻ. 
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Lối sống và môi trường xung quanh 
 

Lối sống:  

Cẩu thả - bất cẩn,  

Hời hợt  - thờ ơ – lạnh nhạt (vô cảm - lãnh đạm), 

Vô trách nhiệm, do dự - trì trệ,  

Dính mắc – yếu đuối - phụ thuộc (lẫn nhau hoặc các yếu tố bên ngoài…),  

Ỷ lại, than phiền, càm ràm – đay nghiến, tiêu cực, ngụy biện - đỗ lỗi – thoái thác,  

Mặc cảm-tự ti-kham khổ (thấy mình ko xứng đáng),  

Nạn nhân, thụ động, đánh giá - phán xét - chê bai, so sánh – ganh tỵ, ganh đua - áp lực,  

Vị kỷ - ích kỷ (vì mình, tích góp, sợ liên lụy),  

Lười biếng, buông thả - bất cần, ham chơi, đua đòi, hoang phí – xa hoa, lợi dưỡng – nuông 

chiều (cơ thể, cảm xúc, mqh),  
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Lối sống và môi trường xung quanh 
 

 

Lối sống:  

Lả lơi – lẳng lơ – thả thính, keo kiệt – bủn xỉn,  

Chi li – nhỏ nhặt – hẹp hòi, nóng vội - bốc đồng, ảo tưởng – khoe khoang,  

Tự tôn – cao ngạo - tự mãn, cố chấp (cứng nhắc, bảo thủ, gia trưởng, thù hằn),  

Không cầu tiến (thiếu nghị lực, ko học hỏi), kỳ vọng - áp đặt – kiểm soát,  

Cầu toàn, can thiệp quá lố - ôm đồm – bao đồng (bỏ bê bản thân – vì người khác mù quáng), 

Căng thẳng – to tiếng- bạo lực, sân si, phản kháng, lo lắng, sợ hãi,  

Khép kín (không giao lưu, không cởi mở), cả nể, bầy đàn – a dua – xu nịnh,  

Nghiện ngập (công việc, 8 chuyện, bia rượu, cờ bạc, games, công nghệ, sống ảo…),  
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Lối sống và môi trường xung quanh 
 

Lối sống:  

Chạy theo hình thức - danh lợi – tham vọng,  

Bất bình đẳng (trọng nam khinh nữ, giàu nghèo, cấp bậc, thân sơ…),  

Cực đoan, không nhất quán - mau thay đổi (cả thèm chóng chán),  

Vô kỷ luật (hứa suông – không giữ cam kết, không nghiệm túc, không theo đuổi mục tiêu),  

Lên xuống thất thường (do nội lực yếu), chịu đựng – kìm nén (cảm xúc, nhu cầu…),  

Giả tạo - dối trá, tham lam – đầu cơ, thao túng – hù dọa – lợi dụng,  

Tiểu nhân (lươn lẹo, mưu mẹo, nịnh bợ, nhỏ nhen - tính toán – hẹp hòi, chén ép, châm biếm, 

đâm thọc, vu oan…),  

Vô minh – thiếu nhận thức (không tin nhân quả, mê tín dị đoan, trù ẻo, sát sinh, trộm cắp, tà 

dâm)… 
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2. Chưa sẳn sàng (tâm lý, tài chính, nội lực), rõ ràng mục đích:  
 

Chưa có sự chuẩn bị đủ về mọi mặt để đối diện với trách nhiệm của một người 
cha mẹ hay vợ chồng để lo chu toàn cho một gia đình hạnh phúc. Chỉ như một 
đứa trẻ chưa đủ lớn mà có nhiều quá vai trò trách nhiệm nên bị áp lực và chưa 

thể làm tròn. 
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4. Sự sâu sắc nhất quán của các thành viên về nền tảng gia 
đình:    
Nhận thức và tư duy đúng đắn, Hệ thống Niềm tin, Hệ giá trị, Văn 
hóa, Lối sống và Thói quen. 
 

5. Sự rõ ràng, hài hòa và đồng lòng của các thành viên về: 
Thống nhất bức tranh toàn cảnh gia đình cùng hướng tới - Kế hoạch 
hành động và tâm thế cụ thể cho từng thành viên gia đình. 
 

6. Những đặc tính riêng của con cái 
Phẩm chất – thiên hướng (chiêm tinh, thần số, tử vi, chủng vân tay, 
DISC, MBTI, VAKad,…) 
Ngoại hình - Thể chất  - Di truyền 
Nghiệp lực: Trẻ đến và đã mang theo sẵn những tiềm năng và sẵn 
sàng để được hỗ trợ, chữa lành…  
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7. Kho tàng tri thức (online – offline): Sách, Video kiến thức, 

những câu chuyện truyền cảm hứng về 1 lối sống tỉnh thức (nhà 

phải có tủ sách và video/phim hay ngay từ nhỏ)  

8. Môi trường sống xung quanh: Thầy cô, bạn bè, người thân, 

cộng đồng,…: tích cực… tiêu cực… hạnh phúc… vui tươi… căng 

thẳng… thoải mái… tự do, an toàn,… 
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