
Sức mạnh của lời nói  

Lời nói có sức ảnh hưởng đến sự thay đổi. Ngay cả khi bạn không 

có ý định đó, lời nói của bạn có thể có tác động sâu sắc đến người 

khác. Họ có thể khuyến khích, cải thiện tình trạng và thậm chí làm 

mất lòng mọi người. Lời nói cũng có thể tiếp thêm sức mạnh và hạ 

thấp bạn. Họ có thể tạo hình ảnh tốt đẹp cho bạn, làm bạn mất uy 

tín hoặc truyền ảnh hưởng tích cực. Để sử dụng sức mạnh của lời 

nói để truyền cảm hứng thay đổi ở người khác, dưới đây là một số 

cách sử dụng chúng: 

Từ ngữ cảm tính (Sensory words) 

Trẻ bị rối loạn xử lý cảm giác (SPD) có thể được hưởng lợi từ việc 

học thêm về các từ thuộc giác quan. Những  từ này rất hữu ích để 

phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và tăng cường hiểu biết của trẻ về 

người khác và môi trường của chúng. Chúng cũng có thể được sử 

dụng để vượt qua các chướng ngại vật. Dưới đây là một số mẹo để 

viết các từ cảm tính: 

Hãy thử sử dụng các từ ngữ cảm tính trong tiêu đề nội dung của 

bạn. Chúng gợi lên phản ứng cảm xúc và có thể thúc đẩy người 

đọc hành động. Ngoài ra, hãy thử sử dụng chúng trong lời gọi hành 

động. Sử dụng những từ này một cách thận trọng. Tạo phản ứng 

cảm xúc từ nội dung của bạn có thể dẫn đến mức độ tương tác của 

người dùng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, những từ cảm tính không 

dành cho tất cả mọi người. Chúng có thể rất mạnh và phải được 

sử dụng cẩn thận. Ví dụ: nếu bạn muốn cải thiện sự tương tác của 

người đọc, hãy sử dụng các từ cảm tính trong tiêu đề của bạn.  

Để tạo ra trải nghiệm viết giàu cảm giác hấp dẫn, hãy sử dụng kết 

hợp các từ cảm giác và các từ khác. Bằng cách sử dụng những từ 

ngữ cảm tính trong tác phẩm của mình, bạn sẽ giúp người đọc cảm 

thấy mình tham gia vào câu chuyện hơn. Nếu muốn tìm hiểu thêm 

về các từ thuộc về giác quan, bạn có thể sử dụng ProWritingAid, 

một bộ phần mềm viết miễn phí. Phần mềm sẽ kiểm tra các từ bị 

sử dụng sai, ngữ pháp và dòng câu. Khi bạn đã hoàn thành các bài 



tập viết này, bạn có thể thực hành sử dụng các từ cảm tính trong 

công việc của mình. 

Viết bằng những từ ngữ cảm tính sẽ khiến người đọc đắm chìm vào 

một câu chuyện, và nó sẽ giúp họ tưởng tượng ra khung cảnh đó. 

Chúng giúp người đọc nhìn, nghe, chạm và ngửi câu chuyện. Chúng 

cũng làm cho nội dung trở nên đáng nhớ hơn và hấp dẫn hơn. Bằng 

cách sử dụng các từ ngữ cảm tính trong bài viết của mình, bạn sẽ 

có một câu chuyện phong phú hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên về việc câu 

chuyện của bạn sẽ trở nên hấp dẫn như thế nào. Vì vậy, hãy sử 

dụng các từ cảm giác trong bài viết của bạn . 

Từ tích cực (Positive words) 

Sức mạnh của lời nói có thể thay đổi cuộc sống của bạn trở nên tốt 

đẹp hơn. Lưỡi người là cơ quan nhỏ bé của cơ thể chúng ta, đại 

diện cho tâm trí, trái tim và ý chí của chúng ta. Lời nói tích cực có 

thể ảnh hưởng đến tâm trí và sức khỏe của một người, và thậm chí 

nó có thể giúp bạn vượt qua ảnh hưởng của những suy nghĩ tiêu 

cực. Những lời nói tích cực có tác dụng chữa bệnh, và chúng là 

công cụ mạnh mẽ chống lại vận rủi và bệnh tật. Nhưng chúng ta 

phải cẩn thận không nói xấu người khác, vì lời nói của  chúng ta có 

thể có tác động xấu đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, điều quan 

trọng là phải rèn luyện tính tự chủ và ở trong một cộng đồng tốt. 

Sức mạnh của những lời nói tích cực có thể đặc biệt hữu ích đối với 

những người đang hồi phục sau cơn nghiện. Từ tích cực có thể giúp 

mọi người lấp đầy cuộc sống của họ với sự phấn khích và phiêu 

lưu. Loại ngôn ngữ này có thể được sử dụng trong tiếp thị, quảng 

cáo và dịch vụ khách hàng, trong số các lĩnh vực khác. Những lời 

nói tích cực có thể tác động đến cuộc sống của một người bằng 

cách khuyến khích lòng tự trọng cao hơn và sự phát triển cá nhân. 

Ngôn ngữ tiêu cực cũng có thể kéo dài sự kỳ thị tiêu cực đi kèm với 

nghiện ma túy. Đó là lý do tại sao nhóm nghiên cứu tại Trung tâm 

phục hồi West Coast tin tưởng vào sức mạnh của  lời nói tích cực và 

giá trị của ngôn ngữ tích cực để thúc đẩy quá trình hồi phục.  



Ngay cả một vài lời nói tích cực cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất 

lớn trong cuộc sống của bạn. Suy nghĩ tích cực và những lời nói 

tích cực có thể cải thiện lòng tự trọng  và sự tự tin của bạn. Ngược 

lại, những lời nói tiêu cực có thể phá hủy năng lượng tích cực mà 

bạn đã nuôi dưỡng. Ngay cả một từ tiêu cực nhỏ nhất cũng có thể 

thay đổi suy nghĩ của bạn và quét sạch mọi thái độ tích cực. Một 

vài lời nói tích cực mỗi ngày có thể tạo nên sự khác biệt trên thế 

giới. Vì vậy, hãy bắt đầu thực hành những từ tích cực và bạn sẽ 

ngạc nhiên về kết quả! 

Những lời tâm trạng (Mood words) 

Sức mạnh của các từ tâm trạng giúp tăng cường năng lực hoạt 

động của tâm trí. Khi được áp dụng cho các chiến lược  cạnh tranh, 

các từ ngữ tâm trạng dễ biểu đạt hơn là ngôn ngữ kỹ thuật nhạt 

nhẽo. Chúng tăng hiệu suất bằng cách làm cho ngôn ngữ của 

chiến lược trở nên cụ thể và có ý nghĩa hơn. Các vận động viên 

nên sử dụng các từ tâm trạng trong các chiến lược của họ để  tăng 

cường độ suy nghĩ và hành động của họ. Dưới đây là một số ví dụ 

về các từ tâm trạng để sử dụng khi thực hiện chiến lược cạnh 

tranh. Sử dụng từ ngữ tâm trạng trong chiến lược cạnh tranh là 

một thành phần thiết yếu của chiến thắng.  

Các từ tâm trạng cũng có thể được sử dụng để mô tả những vết 

thương về thể chất, tinh thần hoặc tình cảm. Ví dụ: một từ mang 

tâm trạng tiêu cực có thể là "vô gia cư", "đi xa" hoặc "không xác 

định" theo một nghĩa nào đó. Những từ này có tác dụng mạnh về 

mặt cảm xúc, nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu của một nhân 

vật bị rối loạn chức năng hoặc thiếu kiến thức về địa điểm đó. 

Bằng cách sử dụng các từ ngữ tâm trạng để mô tả bầu không khí 

của cá nhân hoặc nơi làm việc, bạn có thể tăng tác động của thông 

điệp bạn gửi. 

Một cách khác để tạo tâm trạng là bao gồm hình ảnh. Ví dụ, một 

bài thơ lấy bối cảnh ngôi vườn đầy bông hoa sẽ có tâm trạng nhẹ 

nhàng, hay thay đổi. Hình ảnh giúp thiết lập tâm trạng và có thể 

được sử dụng nhiều lần. Một khung cảnh bình dị có thể gợi ý một 



khung cảnh lãng mạn. Sức mạnh của những từ ngữ tâm trạng rất 

quan trọng để tạo ra bầu không khí trong một cuốn sách. Không 

thể coi thường sức mạnh của ngôn từ tâm trạng trong văn học. 

Thực tế, những lời tâm trạng có thể giúp người viết khơi gợi những 

cảm xúc cụ thể ở người đọc. 

Các từ tự mô tả (Self-descriptive words) 

Để tìm những từ mô tả bản thân tốt nhất, bạn có thể nhờ bạn bè, 

gia đình hoặc đồng nghiệp mô tả về bạn. Sử dụng những tính từ 

mô tả tính cách của bạn sẽ giúp người khác nhìn ra điểm mạnh và 

điểm yếu của bạn. Những từ này cũng có thể giúp bạn tìm ra 

những từ tốt nhất để mô tả bản thân. Yêu cầu bạn bè và gia đình 

mô tả bạn có thể giúp bạn xác định những từ nào thích hợp cho 

các tình huống khác nhau. Những người biết rõ về bạn là những 

người tốt nhất để yêu cầu mô tả về bạn.  

Thông thường rất khó để chọn những từ phù hợp để mô tả về bản 

thân, nhưng biết những gì cần làm nổi bật có thể giúp bạn chọn 

những từ tốt nhất. Khi viết một đoạn mô tả bản thân, hãy ghi nhớ đối 

tượng mục tiêu. Bạn không muốn sao chép toàn bộ bản mô tả công 

việc. Hãy thử phát triển vốn từ vựng tốt về các từ mô tả có ý nghĩa 

đối với bạn và phản ánh những gì bạn muốn người quản lý tuyển 

dụng thấy. Khi viết về bản thân, hãy nhớ trung thực về kỹ năng và 

trình độ của bạn, nhưng đừng khoe khoang quá nhiều.  

Khi mô tả bản thân với một người lạ, đừng sử dụng những từ ngữ 

có liên quan tiêu cực đến bạn hoặc những câu chuyện không có 

hậu. Cố gắng sử dụng những tính từ mô tả phẩm chất của bạn, 

thay vì những từ chung chung và đảm bảo bao gồm một câu 

chuyện ngắn để chứng minh cho tuyên bố của bạn. Sử dụng các 

tính từ để mô tả bản thân có thể là một cách tuyệt vời để thu hút 

sự chú ý của mọi người hơn. Nếu bạn đang viết mô tả cho một ứng 

dụng, hãy ghi nhớ các mẹo sau: 

Từ kích động (Sensational words) 



Khi được sử dụng đúng cách, các từ “giật gân” sẽ kích hoạt phản 

ứng cảm xúc mạnh mẽ. Ngay cả những động từ, tính từ và trạng từ 

đơn giản cũng có thể khiến mọi người cảm thấy hơi phấn khích 

hoặc bị kích thích. Họ thậm chí có thể làm cho cùng một ý tưởng 

nghe có vẻ khác biệt. Hãy nghĩ về câu khẩu hiệu nổi tiếng của 

Apple: Hãy suy nghĩ khác biệt. Mặc dù nó có vẻ giống nhau, nhưng 

nó thực sự có một ý nghĩa hoàn toàn khác nếu các từ được sử 

dụng khác nhau. Cuối cùng, sức mạnh của những từ này phụ thuộc 

vào mức độ bạn hiểu khán giả và cách họ phản hồi. 

Lời nói thuyết phục có hiệu quả khi chúng thu hút được mong muốn 

thực hiện hành động của người đọc. Chúng hoạt động đặc biệt hiệu 

quả khi kết hợp với những từ cấp bách. Họ khuyến khích hành động 

và trong một số trường hợp, trấn an người đọc rằng họ không bị lừa 

dối. Họ cũng có thể thuyết phục người đọc rằng quyết định họ đang 

đưa ra là một quyết định hợp lý. Bằng cách sử dụng các từ thuyết 

phục, bạn có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi của mình lên 12,7%!  

Không có gì lạ khi các nhà tiếp thị và người viết quảng cáo đang 

sử dụng sức mạnh của ngôn từ để tăng doanh số bán hàng. Ngay 

cả những thay đổi nhỏ nhất trong cách mọi người nghe và đọc các 

từ cũng có thể làm tăng tỷ lệ chuyển đổi lên 12 phần trăm hoặc 

hơn. Không có gì ngạc nhiên khi sức mạnh của ngôn từ được các 

nhân viên bán hàng và diễn giả chuyên nghiệp biết đến. Nhưng 

điều gì ở những từ ngữ mạnh mẽ này khiến chúng trở nên hiệu quả 

đến vậy? Và những lợi ích là gì? 

Lời nói thấu cảm (Empathic words) 

Như bạn có thể tưởng tượng, sức mạnh của sự đồng cảm là rất 

lớn. Điều này đặc biệt đúng trong giảng dạy và chăm sóc sức 

khỏe. Một nghiên cứu gần đây từ Bệnh viện Đa khoa 

Massachusetts cho thấy những nhân viên lâm sàng thể hiện sự 

đồng cảm có nhiều bệnh nhân hài lòng hơn. Điều này là do kỹ 

năng này cho phép bác sĩ lâm sàng kết nối với bệnh nhân ở mức 

độ sâu hơn và hành động vì lợi ích tốt nhất của họ. Những lời nói 



thấu tình đạt lý có thể giúp giảm thời gian nằm viện, và thậm chí 

khiến bệnh cảm cúm nhanh chóng biến mất hơn.  

Sức mạnh của sự đồng cảm bắt đầu từ những từ ngữ bạn sử dụng 

để bày tỏ sự thương hại đối với đối tượng (khách hàng) của mình. 

Cử chỉ đơn giản này xây dựng mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, điều 

này rất quan trọng để phục vụ khách hàng thành công. Ví dụ, cảm 

thấy tiếc cho một khách hàng đang khó chịu sẽ giúp sửa chữa mối 

quan hệ và trấn an họ rằng doanh nghiệp của bạn hiểu nhu cầu 

của họ. Tránh sử dụng các câu lệnh đóng hộp; lời xin lỗi của bạn 

phải chân thành. Điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy được lắng 

nghe và sẽ giúp bạn cải thiện chỉ số dịch vụ khách hàng của mình.  

Để phát triển sự đồng cảm, điều quan trọng là phải hiểu cách nhận 

ra các cơ hội để bày tỏ sự đồng cảm. Những cơ hội này nảy sinh khi 

bệnh nhân bộc lộ cảm xúc của họ, từ đó kích hoạt phản ứng đồng 

cảm ở thầy thuốc. Một nghiên cứu của Wendy Levinson và đồng sự 

cho thấy rằng hơn 50% lượt truy cập bao gồm manh mối cho thấy 

sự hiện diện của sự đồng cảm. Các manh mối khác nhau về sức 

mạnh và không rõ ràng ngay lập tức. May mắn thay, hầu hết bệnh 

nhân và bác sĩ không có ý thức tìm kiếm những cơ hội này.  


