Trở thành tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, Elon Musk có người mẹ nổi tiếng
và vĩ đại thế nào?
Maye Musk - mẹ tỷ phú Elon Musk không chỉ nổi tiếng với nhan sắc và sự nghiệp
thành công mà còn có cách giáo dục ba con được nhiều người ngưỡng mộ.
Maye Musk sinh năm 1948, ở tuổi 73, bà là nữ người mẫu hiếm hoi vẫn giữ được
phong độ và sức hút không hề suy giảm. Độ nổi tiếng của Mayer Musk không chỉ nằm
ở sự nghiệp thành công mà còn vì bà là mẹ của 3 người con đều là những doanh nhân
giàu nức tiếng: tỷ phú công nghệ Elon Musk; chủ nhà hàng, doanh nhân Kimbal
Musk và nữ đạo diễn Tosca Musk.
Mẹ đơn thân nỗ lực vươn lên nuôi 3 con nhỏ
Maye Musk là người gốc Canada nhưng di cư sang Nam Phi cùng cha mẹ từ khi còn
nhỏ. Theo New York Times, vào năm 1952, khi mới chỉ 4 tuổi, bà đã cùng cha mẹ bay
22.000 dặm vòng quanh thế giới. Cuộc sống phiêu lưu từ bé hình thành trong Maye
Musk tính cách mạnh mẽ, tự tin, không ngại bứt phá.
Năm 15 tuổi, bà bắt đầu bén duyên với sự nghiệp người mẫu tại Pretoria và
Johannesburg (Nam Phi). Nhờ nhan sắc cổ điển cùng hình thể chuẩn, bà từng lọt vào
chung kết cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Nam Phi năm 1969.
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Maye Musk quyết định rời khỏi ánh
hào quang showbiz để kết hôn với kỹ sư Errol Musk ở tuổi 22. Hai người có với nhau
3 người con là Elon Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk.

Mayer Musk thời trẻ.

Tuy nhiên, trong suốt 10 năm hôn nhân, Mayer Musk phải chịu đựng nỗi ác mộng bạo
hành gia đình, điều này khiến bà quyết tâm dứt áo ra đi, một mình nuôi 3 con nhỏ ở
tuổi 31.
Cuộc sống làm mẹ đơn thân khó khăn khiến Mayer Musk phải chật vật làm thêm đủ
nghề để có tiền trang trải cuộc sống.
Năm 1989, bà đưa cả gia đình từ Nam Phi qua Toronto. Tại đây, bà phải làm cùng
lúc 5 công việc để kiếm tiền nuôi dạy các con: từ làm thêm tại tiệm tạp hóa và giặt ủi,
nhân viên nghiên cứu cho Đại học Toronto, dạy học tại trường dinh dưỡng cho đến
làm người mẫu.
Quãng thời gian này khó khăn đến mức Mayer Musk thậm chí còn chẳng có tiền để
mua thịt cho bữa cơm tối. Khi đó, một người khách hàng của Maye, chủ một lò mổ
gia súc đã thương cảm cho hoàn cảnh của bà và quyết định cung cấp cho gia đình bà
một khoanh thịt khổng lồ vào mỗi tháng. Bà Maye sẽ cắt khoanh thịt thành 4 miếng để
ăn trong 4 tuần.

Nữ người mẫu từng nói chia sẻ Huffington Post rằng: "Sau khi ly hôn, tôi phải vật lộn
để kiếm sống và nuôi 3 đứa trẻ. Nghèo đói khiến bạn làm việc chăm chỉ."
Dù nghèo đói nhưng Mayer Musk luôn đề cao vấn đề giáo dục con cái. Bà cho con
được đi học đầy đủ và bản thân bà cũng không ngừng học hỏi, trau dồi thêm trong
lĩnh vực dinh dưỡng.
Cho đến hiện tại, Maye đã được trao hai bằng thạc sĩ về lĩnh vực dinh dưỡng, một từ
Đại học Orange State, Nam Phi và một của Đại học Toronto, Canada.
"Mẹ luôn cho anh em chúng tôi sự tự do và tin tưởng. Dù gia đình khó khăn tới mức
không đủ tiền mua thịt, nhưng bà luôn đảm bảo cho con cái học hành tử tế. Mẹ không
bao giờ phàn nàn và luôn mỉm cười trước mọi nghịch cảnh. Thái độ sống của bà
chính là của cải quý nhất ban cho anh em chúng tôi", bà chia sẻ.
Sắc vóc, danh tiếng khó tin ở tuổi ngoài 70
Với những nỗ lực của mình, Mayer Musk đã dẫn dắt 3 con thành những doanh nhân
thành công, giàu có hàng đầu. Con trai cả của bà - Elon Musk - CEO của hai hãng
công nghệ tiên phong Tesla và SpaceX - trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới vào đầu
năm 2021.
Sự thành công của Elon Musk sẽ là không thể nếu không có sự dạy dỗ và tin tưởng từ
mẹ của anh. Khi Elon 12 tuổi, anh đã bắt đầu bày tỏ niềm đam mê với máy tính. Dù
gia đình khó khăn nhưng Mayer Musk đã tìm đủ cách mua một chiếc máy tính cho
con để cậu tự học lập trình và thiết kế một trò chơi.
Không những vậy, bà khuyến khích con trai gửi trò chơi này cho một tạp chí máy tính
toàn cầu và nhận được phần thưởng 500 USD.

Khi trưởng thành, Elon từng bỏ Đại học Stanford, từ bỏ bằng tiến sĩ và đến thung
lũng Silicon để thành lập công ty.
Thay vì trách móc, Meyer đặt sự tin tưởng vào khả năng sáng tạo của con trai mình.
Bà đã dùng số tiền tiết kiệm 10.000 USD để hỗ trợ việc kinh doanh của con trai cả.
Mỗi khi Elon thay đổi công việc, anh lại ở trong một lĩnh vực hoàn toàn mới và không
ít lần đối mặt với phá sản. Nhưng Meyer không bao giờ trách móc mà ủng hộ mọi
quyết định của con trai.

Mayer Musk bên ba người con thành công, giàu có.
Ở tuổi xế chiều, Mayer Musk vẫn giữ được một cơ thể dẻo dai, trí tuệ minh mẫn. Là
một chuyên gia dinh dưỡng, bà vô cùng chú ý đến chế độ ăn uống, vì vậy bà vẫ giữ
được một thân hình dẻo dai, khỏe mạnh.
"Nuôi dưỡng cơ thể tốt và làn da của bạn sẽ đẹp. Cách tốt nhất để duy trì cân nặng là
ăn khi đói, không ăn khi không đói. Tất cả năng lượng phải dồn vào để tiêu hóa thức
ăn khi cơ thể quá no. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và giống như bị đầu
độc”, Mayer Musk chia sẻ.

Hiện tại, Mayer Musk đã 4 lần xuất hiện trên màn hình lớn của Quảng trường Thời
đại với vai trò người mẫu khi ở tuổi ngoài 70.

Ngoài ra, bà còn trở thành gương mặt đại diện lớn tuổi đầu tiên cho thương hiệu mỹ
phẩm hàng đầu nước Mỹ - Cover Girl. Vẻ đẹp của bà từng tỏa sáng trong nhiều chiến
dịch quảng bá của hãng hàng không Virgin America, trên trang bìa tạp chí thời trang
danh tiếng hay thậm chí là cả ở video ca nhạc Haunted của Beyoncé.
Năng lượng tích cực và sự tự tin vượt tuổi tác khiến Mayer Musk trở thành người
truyền cảm hứng cho nhiều khán giả.

Vẻ ngoài khỏe mạnh, tự tin của Mayer Musk ở tuổi 73.

