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Tinh thần Ollin

Never again would I aspire to seek power and authority through the donning of a lurid yellow raincoat 
- Tôi sẽ không bao giờ khao khát tìm kiếm quyền lực và uy quyền thông qua việc hiến tặng một 
chiếc áo mưa màu vàng hoa mỹ.

Chữ Ollin được phát âm là “All-in”. Đó là một biểu hiện của một chiều sâu bao la truyền tải sự chuyển 
động mạnh ngay cùng một thời điểm. Xuất phát từ ngôn ngữ Nahuatl cổ đại, Ollin có nguồn gốc từ 
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chữ “yollotl”, có nghĩa là trái tim và chữ “yolistli”, nghĩa là cuộc sống.  Vì vậy, rốt ráo lại:

Ollin có nghĩa là di chuyển và hành động
ngay từ bây giờ với tất cả trái tim của bạn.

Cuộc sống vốn là khách quan. Để có thể sống thảnh thơi, yên bình, bạn nên chấp nhận cuộc sống 
như nó vốn là thế. Căng thẳng, lo âu, và thất vọng là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đừng để 
chúng kiểm soát cuộc sống của bạn. Chấp nhận những khía cạnh gian nan của cuộc sống, tin tưởng 
vào chính bản thân sẽ giúp bạn thêm mạnh mẽ đối diện với mọi vấn đề một cách kiên cường nhất.

1- Kevin Hall

Qua tác phẩm “Discovering your purpose through the power of words” hay “Khám phá mục đích của 
bạn thông qua sức mạnh của ngôn từ”, Kevin Hall đã mang vào sách với một từ “Aspire – Khao khát”, 
và chính từ nầy đã được diễn giảng ra bao từ khác trong trọn cuốn sách trên.

KEVIN HALL là một nhà tư vấn kinh doanh, diễn giả và huấn luyện viên rất được nhiều cơ quan 
ngưỡng mộ và săn tìm. Ông là một đối tác trong Franklin Quest, nhà sản xuất của Franklin Day 
Planner. Là Phó chủ tịch bán hàng và đào tạo, ông đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng trên toàn thế giới 
của Franklin.



       3

Ông đã được công nhận như người có cung cách tiếp cận đột phá của mình để khám phá những ý nghĩa 
bí mật giấu kín trong các từ ngữ thông dụng.

2- Nội dung cuốn sách

Ngay khi tôi (tác giả) phá vỡ nền tảng mới trong sự phát triển của con người hơn hai mươi năm trước 
bằng cách khám phá những thói quen tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa và hiệu quả, Kevin Hall 
đang phá vỡ nền tảng mới bằng cách khám phá và tiết lộ ý định và ý nghĩa thực sự của những từ ngữ 
tạo nên những thói quen đó. 

Từ ngữ có sức mạnh và là một sức mạnh đáng kinh ngạc! Tôi có thể chờ đợi để xem phản ứng của thế 
giới đối với ngôn từ “Aspire”!

Khả năng của Kevin Hall để mở chiếc khóa khả năng tiềm ẩn của con người là rất hiếm và vô cùng 
có giá trị. Trong Aspire, Ông tiết lộ một mô hình hoàn toàn mới cho sự phát triển và phát triển cá 
nhân, đó là sự năng động và thay đổi cuộc sống.

Một khi bạn chọn cuốn sách này, bạn sẽ thấy khó để đặt xuống. Các lớp ví dụ và nguyên tắc bên trong 
một từ ngữ có thể chứng minh sự thay đổi cuộc sống. Không chỉ là một sự tham gia hấp dẫn vào từ 
nguyên thủy, Aspire có sức mạnh để giúp các cá nhân hay nhóm tập trung vào mục đích thực sự 
của họ và đạt được những khát vọng tốt nhất và cao nhất.

Kevin Hall cho chúng ta thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của những từ ngữ từ các công cụ mà chúng ta 
có thể xử dụng để hình thành  suy nghĩ và niềm tin mới, giúp chúng ta thay đổi và kiến tạo ra một sản 
phẩm vật chất hay tinh thần tốt hơn cho bản thân và nhân loại.

Cuốn sách này mang đến nguồn sáng cho sức mạnh của ngôn ngữ để không chỉ thông báo mà còn 
nhận ra tiềm năng của một cuộc sống được sống trọn vẹn. Và những tiết lộ trong Aspire là những 
công cụ cần thiết để hỗ trợ mọi bước đi trong cuộc sống - The revelations in Aspire are necessary 
tools to aid every passage of life.

Một chuyên gia được công nhận vì đã phát hiện ra ý nghĩa bí mật ẩn chứa của của một ngôn từ, và 
Kevin Hall là người tìm ra những ẩn chứa ấy và chia xẻ cùng tất cả chúng ta. Trong Aspire! ông hướng 
dẫn người đọc hiểu ý nghĩa của mỗi từ theo nghĩa thuần túy nhất của chúng và khơi mở tầm quan trọng 
của chúng khi con người khai triển một từ vựng mới.

Như Stephen R. Covey đã làm sáng tỏ một cách tuyệt vời trong lời nói đầu của mình, “cuốn sách được 
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viết thành thạo này sẽ giúp bạn hiểu rằng các từ có một sức mạnh vốn có, một lực có khả năng thắp 
sáng những con đường và chân trời mới

• Nếu được sử dụng chính xác và tích cực, từ ngữ là khối xây dựng đầu tiên cho sự thành công và hòa 
bình tiềm ẩn;

• Nếu được sử dụng không chính xác và tiêu cực, chúng có khả năng làm suy yếu ngay cả những ý định 
tốt nhất” Bằng cách tập trung vào mười một từ - mỗi từ một chương - Khát vọng! cho thấy làm thế nào 
để xử dụng những từ này như các nền tảng xây dựng để thành công và hòa bình tiềm ẩn. 

1. Aspire - Khát vọng- Khám phá mục đích của bạn thông qua sức mạnh của ngôn từ.

2. Genshai - Bạn không bao giờ nên đối xử với một người theo cách khiến họ trở nên nhỏ bé bao gồm 
cả chính bạn. (Xem lại bài Genshai trên blog hay FB của người viết).

3. Pathfinder - Từ này có nguồn gốc Ấn-Âu, nhà lãnh đạo về nguyên thủy có nghĩa là tìm đường 
(pathfinder). Các nhà lãnh đạo đọc ra các dấu hiệu và manh mối, và họ chỉ đường đi. 

4. Namaste - Tôi tôn vinh nơi bạn ở, nơi toàn bộ vũ trụ hiện hữu.Tôi tôn vinh vị trí trong bạn, của ánh 
sáng, tình yêu, sự thật, hòa bình và trí tuệ. 

5. Passion - Đam mê –Từ niềm đau khổ lẫn ước muốn nhằm đạt được mục tiêu. Những điều tuyệt vời 
chỉ đạt được thông qua đam mê theo sau là hành động. Có thể có rất nhiều người mới bắt đầu nhưng 
chỉ những người đam mê mới đạt được mục tiêu của họ. 

6. Sapere Vedere- Biết cách nhìn thấy. Chỉ bắt đầu một hành trình nếu bạn có thể thấy đường đi cho 
đến khi kết thúc rõ ràng. Tạo một hình ảnh rõ ràng về kết quả cuối cùng rồi tiếp theo sẽ chuyển hóa 
thành tích của sự thành công trên.

7. Humilityand Success - Khiêm tốn và Thành công có liên quan. Khiêm tốn xuất phát từ tiếng Latin 
Humus - có nghĩa là đất màu mỡ. Trong tiếng Latin Succeder có nghĩa là đi lên. Từ giữa “cede - 
nhượng” xuất phát từ chữ hạt giống (seed). Điều này có nghĩa là, khi bạn gieo một hạt giống (những 
gì bạn muốn trở thành) trong mùn (humus - khiêm tốn) (đất màu mỡ - fertile soil) sự thành công sẽ đạt 
được.  

8.Inspire – Truyền cảm hứng. Hít thở cuộc sống vào một người mà bạn gặp(Breathe life into one 



       5

whom you meet).

9. Empathy - Đồng cảm. Đi trên con đường của người khác. Để có 
sự đồng cảm, người ta cần tích cực lắng nghe và quan sát. Chỉ khi 
chúng ta mở cửa lòng cho người khác bước vào, chúng ta mới có 
thể đồng cảm và bước đi trên cùng một con đường của người khác.

10.Coach – Huấn luyện viên. Đưa một người từ nơi anh ta đến nơi 
anh ta dự định đi. 

11. Ollin-Di chuyển và hành động với tất cả trái tim của bạn. 

3- Hãy lắng nghe điều này

Bắt nguồn từ người Hy Lạp,Enthousiasm - Nhiệt tình có nghĩa là 
Thượng Đế hoặc quà tặng của Thượng Đế tiềm ẩn bên trong (God 

and God’s gifts within). Nhiệt tình là nhiên liệu của hạnh phúc và chân phúc (happiness and bliss). 
Bạn chỉ cần hiểu những từ đó đến từ đâu và từ đó, có thể mở mắt chúng ta nhằm mục đích hiểu sâu 
hơn và đi đến một kết ước (commitment) mới để sống tốt đẹp hơn?

Aspire là một cuốn sách phi hư cấu (non-fiction) được chia thành mười một chương khác nhau, mỗi 

chương tập trung vào một từ khác nhau (thực sự là từ ngữ) và cách thực hành từ đó có thể thực sự 
thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn. Những từ mà tất cả chúng ta nghe và biết như đam mê, khiêm tốn 
và truyền cảm hứng… Và những từ mà tất cả chúng ta không biết rõ như ollin và sapere vedere. Mỗi 
chương bao gồm một số loại câu chuyện hoặc giai thoại trong đó Hall giải thích cách ông học được 
ý nghĩa thực sự của từng từ ngữ này.

Còn về phần chúng ta, mỗi người đọc trong một âm hưởng khác nhau, nhìn vấn đề dưới những lăng 
kính khác nhau. Tuy nhiên, dù dưới một góc độ nào, 11 từ ngữ trên cũng như cung 
cách diễn giảng của Kevin Hall đã gợi ý cho chúng ta những suy tư lắng đọng hơn, 
sâu thẩm hơn về ý nghĩa của mỗi từ ngữ trên. 

Cho dù nếu có mang một định kiến cá biệt nào đi nữa, tinh thần Ollin và Aspire cũng 
vẫn còn lắng đọng trong tâm tư của mỗi chúng ta để cùng định hướng về một thế giới 
hòa bình và cảm thông với nhau hơn.

Mai Thanh Truyết
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