
Là một người trẻ, tôi 
rất đồng cảm với cái 
khó của bạn bè xung 
quanh trong việc xác 
định giới hạn giữa tự 
tin và tự cao. người tự 
tin đúng nghĩa Là người 
thể hiện mình đúng mực. 
nhưng thực tế, có khi 
mình thấy đúng mực 
mà người ngoài Lại cảm 
nhận Là mình đã thể hiện 
“vượt mức cho phép”. 

có lần, theo dõi chương trình game show đấu trí (vtv3), tôi 
bắt gặp h.g, một người chơi mà tôi có quen. anh thuộc thế hệ 
8x, khá đa năng, có thể thiết kế thời trang, ca hát, làm báo, làm 
mc... trong chương trình đấu trí, người chơi có cơ hội nói về 
mình và thể hiện hết sự tự tin của mình để “lấn át” đối thủ. h.g 
mạnh dạn nói hết quan điểm sống và thế mạnh của mình. đặc 
biệt, anh còn tranh thủ hát góp vui bất kỳ lúc nào được phép 
trong chương trình. 

với sự tự tin có thừa, h.g đã khiến những người cùng chơi e 
ngại và 2 người đã phải nhấn nút dừng chơi, dù h.g là người có 
số điểm thấp nhất. với cách chơi này, h.g lọt đến vòng chung 
kết của chương trình. Ở trận chung kết, trong phần phát biểu 
cảm nhận về người cùng chơi, vài người đã không ngại nói h.g  
sẽ sớm bị loại vì anh lọt vào vòng chung kết, chẳng qua là nhờ 
sự tự tin, chứ kiến thức cũng chỉ tầm tầm. tôi nghĩ, h.g sẽ rất 
sốc khi nghe những người cùng chơi cảm nhận về mình như 
thế. nhưng rõ ràng, anh ấy đã tự tin với những gì mình có, đó là 
bản lĩnh đứng trước đám đông, tài ca hát, khả năng đối đáp... 

thể hiện mình chừng mực là thể hiện “đủ”, không thể hiện 
“quá” về mình. nhưng thực sự thế nào là “đủ” thì ít người 
xác định được. trong lần tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại 
Lương Sơn, hòa bình tôi cũng là một “nạn nhân” của việc thiếu 
kiềm chế khi thể hiện sự tự tin. được phân công làm đội trưởng 
của một đội 22 chiến sĩ, tôi mạnh dạn đề xuất với ban chỉ đạo 
chiến dịch một số công việc ngoài kế hoạch mà tôi tự tin có thể 
lãnh đạo đội mình làm được như tổ chức thêm 2 buổi truyền 
thông về sức khỏe sinh sản, tăng cường dạy các em thiếu nhi 
vào ban đêm, tổ chức riêng một đêm văn nghệ cho xã...

Dù bị thuyết phục với kế hoạch rõ ràng, khả thi, nhưng các 
chiến sĩ vẫn phản đối tôi với lý lẽ “bạn đừng tự tin quá như thế, 
không khéo làm “bể”, cả đội lại mang tiếng xấu. mà làm thêm 
thì cũng được công trạng gì đâu?”. Sau vụ này, tôi còn bị mọi 
người “chỉnh” cho một trận vì cho rằng tôi quá tự tin với khả 
năng của mình, làm mà không ngó trước ngó sau. đến bây giờ, 
bài học của tôi vẫn còn nóng hổi, đó là “tự tin thì cũng phải ngó 
trước ngó sau”.

tốt nghiệp, đi làm một thời gian, tôi vẫn thấy, người tự tin, luôn 
thể hiện hết cá tính, năng lực của mình không tạo được thiện 
cảm với người xung quanh bằng người từ tốn, rụt rè. nhưng bù 
lại, người mạnh dạn thể hiện bản thân lại sớm tìm được thành 
công, nhất là ở những lĩnh vực cần khả năng đứng trước công 
chúng. bạn chọn cách nào?  
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