CẬP NHẬT DỰ ÁN “THE JAILBREAK – HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC GIỚI HẠN”
“The Jailbreak – Hành trình chinh phục giới hạn” là một dự án nhận tài trợ từ LIN. Dự án là
một cuộc thi được thiết kế nhằm khuyến khích người chơi vượt qua giới hạn của bản thân
bằng cách các đội chơi từ một điểm xuất phát sẽ cố gắng đi đến một nơi xa nhất có thể với
chi phí 0 đồng. Trên hành trình đó, họ sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển các kỹ năng của
bản thân. Chương trình cũng tạo điều kiện để giới trẻ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động
thiện nguyện, khuyến khích các bạn cùng chung tay xây dựng cộng đồng.
Vào sáng Chủ Nhật ngày 3 tháng 7, nhân viên LIN và một số thành viên trong cộng đồng đã
có một chuyến thăm thực địa dự án thông qua Hội thảo "Point your shoes - Mỗi bước chân
một dấu ấn", là một phần của dự án này. Hội thảo với sự tham gia của ba khách mời bao
gồm anh Ngô Trần Hải An hay còn gọi là Quỷ Cốc Tử, phượt thủ, nhà nhiếp ảnh gia với 12
năm rong ruổi khắp Việt Nam, anh Tân Lê - Quán quân The Jailbreak 2015 và chị Trần Ngọc
Quỳnh Hương - Á quân The Jailbreak 2015. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo động lực cho
các bạn trẻ theo đuổi đam mê của mình và vững vàng hơn trong những hành trình sắp tới
của các bạn, đồng thời cung cấp thông tin về cuộc thi The Jailbreak 2016 sắp diễn ra.
Mở đầu buổi Hội thảo là một bài khởi động vui nhộn giúp mọi người có tinh thần phấn chấn
trước khi bắt đầu chương trình. Sau đó, người dẫn chương trình đã có những câu hỏi thú vị
dành cho ba khách mời. Với câu hỏi định nghĩa về “đi phượt”, anh Quỷ Cốc Tử nói rằng định
nghĩa đó sẽ tùy thuộc vào mỗi người, với anh thì “phượt” ban đầu chỉ là đi khám phá vẻ đẹp,
nhưng khi anh đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người thì “phượt” là đi học hỏi và trải
nghiệm. Kinh nghiệm có được từ những chuyến đi sẽ giúp mình thành công hơn trong cuộc
sống hiện tại và với những giá trị ta có được sẽ giúp chúng ta đi tiếp những chuyến đi khác.
Chị Quỳnh Hương chia sẻ rằng, với chị, “phượt” chính là xê dịch, và khi ta đi phượt, chúng
ta không chỉ xê dịch ở vị trí địa lý mà còn trong suy nghĩ. Vì vậy, các bạn trẻ đừng quan
niệm rằng đi phượt là phải đi thật xa, thật khó mà quan trọng nhất chính là sự trải nghiệm,
dù đi xa hay đi gần, hãy tạo ra những mục tiêu để chúng ta có thể trải nghiệm nhiều nhất
về mọi thứ và những giá trị mới sẽ luôn đến với mình.
Các khách mời cũng chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ của mình trong những chuyến đi.
Trong cuộc thi The Jailbreak 2015, khi chinh phục đỉnh đầu Lũng Cú trong vòng 36h, chị
Quỳnh Hương đã có rất nhiều kỷ niệm và kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với chị là khi cả đội
phải xin đi nhờ xe cứu thương đến Hà Giang. Đó là một buổi tối “kinh khủng” nhưng thật
đáng nhớ đối với chị và là một câu chuyện thú vị cho mọi người. Còn với anh Quỷ Cốc Tử,
những ấn tượng sâu sắc mà anh muốn chia sẻ đến từ con người, những người mà anh gặp
được trong những chuyến đi. Anh nói rằng có những người mình không biết họ là ai và công
việc của họ là gì, mình nghĩ họ không tác động đến mình nhưng thật sự họ đang hy sinh rất
nhiều cho chúng ta. Mình đi phượt để biết và thấu hiểu những cuộc sống, những con người
đó. Trong chuyến đi đến đảo Hòn Hải, là một điểm đến rất khó đi mà trước đó hầu như
không ai biết, anh đã có dịp gặp gỡ 5 người quản lý và bảo vệ ngọn hải đăng ở đây. Họ gần
như bị tách biệt với cuộc sống ở đất liền và khi anh trò chuyện với họ mới biết rằng họ đã
không còn quen thuộc với những câu chuyện thường ngày mà chúng ta vẫn thường hay nói
nữa, chúng đã trở thành những âm thanh xa lạ đối với họ. Và dần dần khi đã quen rồi, họ
mới kể về cuộc sống của họ, về những lúc ốm đau sẽ không thể có sự hỗ trợ từ bên ngoài,
về những khi mà ở nhà có tin buồn, họ cũng không thể làm gì được.

Như vậy, trên những hành trình đó sẽ có lúc chúng ta cảm thấy bế tắc hay sợ hãi. Các
khách mời cũng chia sẻ những câu chuyện của họ về trải nghiệm này. Anh Tân Lê chia sẻ
câu chuyện đạp xe ở Malaysia và gặp tai nạn vào buổi tối, sau đó phải bỏ tiền đưa người bị
thương vào bệnh viện và “đêm đó mình ngủ “khách sạn ngàn sao””. Anh nói rằng lúc đó
không sợ không có chỗ ngủ, không về được mà chỉ lo cho anh bạn gặp tai nạn thôi. Anh
Quỷ Cốc Tử nói rằng chuyến đi nguy hiểm nhất của anh là đi chinh phục đỉnh cao thứ ba
Việt Nam Pu Si Lung, đó là khi có những rủi ro anh không thể kiểm soát được.
Trong những chuyến đi này, điều quan trọng nhất là cần chuẩn bị chu đáo về mọi việc,
chúng ta không thể chủ quan trong việc này. Đầu tiên là phải vượt qua được nỗi sợ hãi của
bản thân, vững vàng trong tâm lý và mục tiêu của mình để chấp nhận thử thách và nỗ lực
vượt qua các trở ngại từ cả bên ngoài và từ bản thân mình. Bên cạnh đó, các bạn cũng
không thể quá tự tin mà thiếu sự tìm hiểu kỹ càng bởi khi đó rủi ro và nguy hiểm sẽ rất lớn.
Với trở ngại thực tế nhất là trở ngại từ gia đình, các khách mời đều cho rằng chúng ta phải
tạo lòng tin cho người thân chứ đừng chống đối. Hãy cho họ thấy rằng mỗi chuyến đi như
vậy, bạn lại đạt được những giá trị tích cực mới cho bản thân, bạn cũng hãy là người chủ
động lập kế hoạch trong những chuyến đi gia đình. Các bạn tham gia Hội thảo cũng được
khuyên rằng trước khi đi khó hãy đi đơn giản, trước khi đi một mình hãy đi nhóm để chúng
ta có nền tảng vững vàng trong những chuyến đi về sau.
Trên hành trình khám phá và trải nghiệm, chúng ta không nên chỉ khám phá vẻ đẹp của
khung cảnh mà cần tương tác và tôn trọng những người dân ở nơi mình đến. Với người Việt
Nam, chúng ta hay hoài nghi khi gặp người lạ, vậy làm cách nào để tạo sự thiện cảm khi
giao tiếp với những người mà chúng ta sẽ gặp khi đi phượt? Trước khi đi đến một nơi nào
đó, bạn hãy tìm hiểu về văn hóa và con người ở đó đồng thời xây dựng hình ảnh bản thân
bằng phương tiện mạng xã hội, bằng cách giao tiếp và hành xử đúng mực để tạo lòng tin ở
họ, và luôn thể hiện sự chân thành để họ hiểu mình hơn, như vậy thì trải nghiệm của các
bạn sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Anh Quỷ Cốc Tử có một quan niệm mà anh rất tâm đắc là
“Khi bạn đến một vùng đất nào đó thì hãy làm sao để những người dân ở đó đón bạn như
xa quê về thăm lại quê nhà”.
Khi đã đi nhiều nơi, cả ở trong nước và ngoài nước, các khách mời cũng chia sẻ rằng khi
nhìn lại thì Việt Nam của chúng ta đặc biệt ở tình cảm giữa người với người và Việt Nam
luôn là một điểm đến đáng để khám phá trên bản đồ thế giới. Những bạn trẻ Việt Nam cần
trải nghiệm nhiều về đất nước và con người Việt Nam, bởi vì nếu có sự trải nghiệm ở một
đất nước nào nhiều bao nhiêu thì các bạn sẽ có sự thành công tại đó lớn bấy nhiêu. Anh
Tân Lê cũng chia sẻ rằng chúng ta không cần phải quan ngại về khả năng của mình mà hãy
theo đuổi đam mê cho đến khi nào vì những lý do khách quan, chúng ta không còn khả
năng để đi nữa.
Phần cuối cùng của Hội thảo là phần giải đáp câu hỏi về chương trình The Jailbreak 2016.
Cuộc thi năm nay vẫn sẽ bao gồm hành trình 1,8h và hành trình 36h bắt đầu từ ngày 24
tháng 7 và kết thúc vào đêm GALA NIGHT 14 tháng 8.
Sau chuyến thăm thực địa, bạn Thiện Tâm, một thành viên trong đoàn thực địa thấy rằng
chương trình còn một số trục trặc nhỏ nhưng có thể hiểu được vì ban tổ chức còn trẻ.
Chương trình như vậy là khá thành công rồi bởi vì về nội dung thì khách mời rất tốt trong
việc truyền cảm hứng cho người tham gia Hội thảo. Về phần thông tin The Jailbreak 2016
được cung cấp khá ít nên bạn còn có chút mơ hồ. Bạn Bảo Trân thì thấy rằng nội dung
chương trình với bạn như vậy là rất tốt. Những chia sẻ của khách mời gợi cho bạn nhiều

cảm hứng. Ý tưởng dự án rất thú vị, bắt kịp xu hướng đi du lịch khám phá trong giới trẻ
hiện tại. Bạn cũng có ý định sẽ tham gia The Jailbreak năm nay để khám phá những khía
cạnh khác của bản thâ nên chắc sẽ về "rủ rê" bạn bè nào hứng thú thì cùng lập team tham
gia.
Nếu bạn quan tâm đến cuộc thi The Jailbreak 2016 và dự án, xin truy cập vào trang fanpage
chính thức của The Jailbreak https://goo.gl/SqJokG hoặc trang web http://thejailbreak.vn
hoặc liên hệ với LIN qua thaovy@linvn.org.

