Cuộc đời thật ngắn ngủi...vậy thì chúng ta hãy nói
chuyện nhé!
Tất cả chúng ta đều có một câu chuyện để kể. Vậy tại sao bạn
không chia sẻ câu chuyện của mình?

Hành trình cuộc đời của bạn là một tấm khăn thêu của những cột mốc và
ký ức, chúng sẽ hiện ra trong tâm trí khi chúng ta suy nghĩ về những sự kiện
trong cuộc đời mình, chẳng hạn như:
• Hãy mô tả những ký ức tuổi thơ yêu thương nhất của bạn?
• Công việc đầu tiên của bạn là gì?
• Ai đã là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời bạn?
• Hãy nghĩ về tất cả những thành tựu của bạn, là những điều bạn cảm
thấy tự hào nhất?
• Bạn đã bao giờ cười to đến mức bật khóc chưa…và tại sao?
• Bạn đã đi đến những nơi nào và bạn yêu thích những điểm đến nào?
Bộ bài 50 lá Mở Đầu Cuộc Chuyện Trò mang tên ‘Câu Chuyện Cuộc Đời
Bạn’ là một cách dễ dàng và hấp dẫn để chia sẽ những câu chuyện của bạn
với những người khác. Bạn có thể tạo ra một một món quà lưu niệm quý giá
bằng cách ghi lại những câu trả lời vào tập sách nhỏ kèm theo có thể được
tải xuống của chúng tôi có tên gọi ‘Nhật Ký Đời Tôi’, và bạn cũng có thể
muốn ghi âm hoặc ghi hình lại những cuộc chuyện trò.

Bạn có thể dùng những lá bài Mở Đầu Cuộc Chuyện Trò của chúng tôi để
có những cuộc bàn luận với bất kỳ ai thân thiết với bạn – cha mẹ, ông bà, vợ
chồng, anh chị em, cô dì, chú bác và bạn bè. Chỉ cần chọn bất kỳ lá bài nào và
bắt đầu đặt ra các câu hỏi… chỉ cần đơn giản vậy thôi!
Hãy nói chuyện với ai đó đặc biệt về câu chuyện cuộc đời họ, và gợi nhớ lại
những ký ức trìu mến nhất cũng như những trải nghiệm cuộc sống cũng có
thể rất thú vị. Các gia đình thường thích khám phá những trải nghiệm thời
thơ ấu của người thân của mình, và lắng nghe về cuộc đời thanh niên của họ,
gồm cả những cuộc phiêu lưu và chuyện vặt. Nó có thể giúp mọi người hiểu
thêm về nhau theo những cách mới và khác biệt.

Một khi cuộc chuyện trò đã bắt đầu, có thể khó để dừng lại.....
Câu Chuyện Cuộc Đời Bạn
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