
XIN LỖI 

1. Xin lỗi cho những lời hứa tôi đã không thể nào thực hiện, dẫu rằng biết sẽ làm 
cho ai đó thấy thất vọng... 
2. Xin lỗi cho những phút tôi vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của bạn... 
3. Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của tôi đã làm phiền 
đến bạn. 
4. Xin lỗi vì những lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý tôi đã làm tổn thương 
đến bạn hay bất cứ ai. 
5. Xin lỗi vì nhiều lúc tôi không giúp được bạn và về những điều tôi muốn mà 
không dám làm... 
6. Xin lỗi vì những lần bất hòa, những cãi vã, những mâu thuẫn,...  
7. Xin lỗi bản thân vì đôi lúc, chính mình khiến mình đau khổ và nghĩ xấu về 
người khác... 
8. Xin lỗi vì tôi đã cố gắng mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời 
và cho xã hội. 
9. Xin lỗi vì tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, hụt hẫng, mệt mỏi...  
10. Xin lỗi vì tôi đã quá khác, quá thay đổi, vì đã không thể làm khác được...  
      Xin lỗi tất cả mọi người! 

                                                

 

THA THỨ 

1. Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi. 
2. Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi. 
3. Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ. 
4. Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, 
lo lắng và đối xử. 
5. Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn của tôi. 



6. Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ trân trọng tôi. 
7. Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ. 
8. Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi người, để chúng 
ta có thể đổi mới, sửa đổi (những cái xấu thành tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp! 
9. Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những gì không vui nếu 
vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình thanh thản. Con người ai cũng có 
khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho 
người để người tha thứ lại cho mình. 

                                                

CÁM ƠN 

1. Cám ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, dẫu tôi biết mình không đáng được 
nhiều như thế! 
2. Cám ơn những điều bạn và mọi người đã làm cho tôi, vì tôi. 
3. Cám ơn bạn đã luôn chân thành với tôi, những gì mà bạn cho tôi như nụ cười, 
lời nói của bạn... 
4. Cám ơn bạn và bất kỳ ai đã luôn quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu 
những gì tôi nói. 
5. Cám ơn những va vấp, những giọt nước mắt để tôi trưởng thành hơn, cứng cáp 
hơn. 
6. Cám ơn những dối gian, những ích kỷ, nhỏ nhen mà người khác dành cho tôi, để 
tôi có thể tỉnh táo hơn. 
7. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những phút giây vui vẻ, bình yên, dầu ít nhưng thật 
sự hạnh phúc. 
8. Cám ơn chính tôi đã không bỏ cuộc, đã biết đứng dậy và vượt qua. 
9. Cám ơn những người đã trao truyền niềm tin cho tôi, giúp tôi hiểu và biết thêm 
về cuộc sống và tình người. 
10.Cám ơn tất cả mọi người, những người đã từng giúp tôi, đã từng bên tôi, cho tôi 
thêm niềm tin và giúp tôi thêm vui vẻ. 



                                        
 
Những được mất của một năm đã không còn quan trọng, bởi chẳng thể làm lại từ 
đầu, nhưng năm cũ với tôi sẽ luôn có một vị trí nhất định, đánh dấu những ký ức 
của tôi, những cố gắng thiện lành mà tôi đã đạt được. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi 
thêm một năm tươi đẹp nữa để yêu thương, được yêu thương, và làm thêm được 
nhiều điều tốt đẹp nữa cho tôi, cho bạn, và cho mọi người. 
 


