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Bởi:
Joe Tye
“Giấc mơ chưa đủ lớn là một trong những tác phẩm hay nhất mà tôi từng đọc. Cuốn
sách thực sự khiến tôi sửng sốt. Theo tôi, nó xứng đáng được xếp vào nhóm những tác
phẩm kinh điển…Trong cuốn sách này tác giả đã hướng dẫn chúng ta cách để đạt được
những mục đích và ước mơ bằng những thông điệp trí tuệ của mình qua một câu chuyện
hấp dẫn và đầy cảm hứng. Tôi sẽ - và chắc chắn sẽ - giới thiệu tác phẩm này cho mọi
độc giả.”
Bob Burg, tác giả của Endless Referrals và The Go-Giver

Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi chi tiết giống với bất cứ ai, dù còn sống hay đã mất (có lẽ
ngoài chính tác giả ra) đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bản quyền của tác giả Joe Tye, 2016
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Thân tặng
Thân tặng Sally, Annie, và Doug. Nếu chưa có giấc mơ nào khác từng trở thành sự thật,
thì chỉ tình yêu với gia đình tôi đã là đủ.

Dành tặng cho bản dịch tiếng Việt
Tôi xin dành tặng bản dịch tiếng Việt của tác phẩm này cho tất cả Nghiên cứu sinh của
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và gia đình của họ. Các Nghiên cứu sinh VEF là những
nhân tài xuất sắc hàng đầu của Việt Nam. Họ đều nhận được bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ
từ Hoa Kỳ và đóng vai trò là chiếc cầu nối bền bỉ, kết nối Việt Nam và Hoa Kỳ. Họ là
những người dám mơ giấc mơ lớn, có tài năng để thành công, và sẽ tạo được ảnh hưởng
lớn với thế giới.
Tôi cũng muốn dành tặng cuốn sách này cho người bạn lâu năm của tôi, ông Phạm Đức
Trung Kiên, một trong những người quả cảm và rộng lượng nhất mà tôi từng được gặp,
và cho Trần Hùng, Đỗ Thủy, Hoàng Tùng, và Võ Nhung – tại công ty Values Coach,
các bạn sẽ luôn được nhớ tới và sẽ luôn có một góc làm việc dành riêng cho các bạn, bất
cứ lúc nào các bạn quay lại làm việc cho chúng tôi.

Ghi chú với độc giả
Giấc mơ chưa đủ lớn là một câu chuyện hư cấu nhưng cũng là thật. Tôi hy vọng các bạn
sẽ thích câu chuyện này, và quan trọng hơn là tôi hy vọng nó sẽ khơi dậy những giấc mơ
lớn trong các bạn, truyền cảm hứng để các bạn biến chúng thành hiện thực trong tương
lai. Trong câu chuyện này, như nhân vật Charlie McKeever đã khám phá ra, và chính
bản thân các bạn cũng sẽ khám phá ra khi đọc và áp dụng những nguyên tắc được trình
bày trong cuốn sách vào cuộc sống của chính mình, khi bạn ngay lập tức hành động và
bền bỉ theo đuổi giấc mơ của mình, chúng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Như
Charlie nói, hãy mơ giấc mơ lớn, biến chúng thành ký ức của tương lai và mong đợi
điều kỳ diệu.
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Những cuốn sách khác của tác giả Joe Tye:
Never Fear, Never Quit: A Story of Courage and Perseverance
Staying on Top When the World’s Upside Down
Personal Best
The Winning the War with Yourself Field Manual
Leadership Lessons from The Hobbit and The Lord of the Rings
The Farmer
Take the Stairs (With Roger Looyenga)
The Healing Tree: A Mermaid, A Poet, and A Miracle
The Twelve Core Action Values
The Florence Prescription: From Accountability to Ownership (with Dick Schwab)
All Hands on Deck: Building a Culture of Ownership
Pray for Your Friends: The 8 Prayers of Job

Metaphorical Visualization, The Janitor in Your Attic, và The Self-Empowerment
Pledge là những thương hiệu của Values Coach Inc.

Nhóm biên tập và dịch giả bao gồm các Nghiên cứu sinh VEF (VEF Fellows - những
người đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ
với học bổng VEF) và Cựu Nghiên cứu sinh VEF (VEF Alumni - những người đã hoàn
thành chương trình tại các trường đại học Hoa Kỳ với học bổng VEF và nhận bằng Thạc
sĩ hoặc Tiến sĩ), cùng một cộng tác viên khác.
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Nhóm biên tập:
• TS. Trần Ngọc Ánh Mai, Niên khóa 2007, Đại học Texas, Houston (Biên tập
chính)
• ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương, Niên khóa 2014, Đại học Bang Iowa
• Tô Hưng Thiên Kim, Niên khóa 2011, Đại học Missouri, Columbia
• ThS. Trần Thị Phước Thảo, Niên khóa 2008, Đại học Columbia
Nhóm dịch giả:
• Chương 1: Nguyễn Anh Đức, Niên khóa 2011, Viện Đại học Bách khoa
Virginia (Virginia Tech)
• Chương 2: TS. Đỗ Thành Đạt, Niên khóa 2007, Đại học Bang Michigan và
Nguyễn Thanh Giang (cộng tác viên)
• Chương 3: Phạm Ngọc Vinh, Niên khóa 2014, Đại học Texas, Austin và
Nguyễn Huỳnh Trường Gia, Niên khóa 2014, Đại học Bang Kansas
• Chương 4: TS. Giang Hoa, Niên khóa 2006, Đại học Pennsylvania và TS.
Nguyễn Thanh Hảo, Niên khóa 2006, Đại học Texas A&M
• Chương 5: ThS. Phạm Thị Minh Tâm, Niên khóa 2004, Đại học Illinois,
Urbana-Champaign
• Chương 6: TS. Tất Tố Trinh, Niên khóa 2009, Đại học Case Western Reserve
và TS. Nguyễn Thị Khánh Vân, Niên khóa 2009, Đại học Clemson
• Chương 7: ThS. Nguyễn Thành Hải, Niên khóa 2011, Đại học Missouri,
Columbia
• Chương 8: Trần Thùy Dung, Niên khóa 2015, Đại học Georgia và ThS. Lê
Minh Ngân, Niên khóa 2013, Đại học Notre Dame
• Chương 9: ThS. Nghiêm Thị Hà Vân, Niên khóa 2010, Đại học Texas, Houston
và TS. Khiếu Hữu Lộc, Niên khóa 2004, Đại học Michigan, Ann Arbor
• Chương 10: TS. Trần Nguyễn Nhị Thừa, Niên khóa 2005, Đại học Cornell
• Chương 11: ThS. Nguyễn Quế Phương, Niên khóa 2013, Đại học California,
Davis và Nguyễn Thị Huyền Trang, Niên khóa 2013, Đại học Bang Oregon
• Chương 12: ThS. Vũ Thúy Hường, Niên khóa 2011, Đại học Maryland,
College Park và ThS. Chung Tố Nhi, Niên khóa 2011, Đại học California,
Davis
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